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Förfrågan om medfinansiering för landsbygdsutveckling på Umeåregionens 
landsbygd - URnära ideell förening. 
 
Denna framställan ersätter tidigare skrivelser från URnära ideell förening avseende 
medfinansiering.  
 
 
Förslag till beslut i respektive kommun 

Att kommunerna i Umeåregionen (exklusive Örnsköldsvik) medfinansierar projektet ”SKUR” för 
verksamhetsåret 2017. Samt att kommunerna under återstoden av 2016 och under 2017 ges 
möjlighet att ta ställning till medfinansiering av projekt som kommer att skrivas fram av URnära 
ideell förening.  
 
Att URnära fokuserar arbetet på att få till stånd en programändring i samarbetsåtgärden (artikel 35, 
åtgärd 16:7 inom Landsbygdsförordningen) och genom detta tilldelas en fastställd budget under 
resterande verksamhetsår (2017-2022) där den totala offentliga medfinansieringen är fastställd.  
Inom projektet SKUR finns utrymme att arbeta med programförändring parallellt med 
landsbygdsutveckling. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
I Sverige finns 53 Leaderområden som har av Jordbruksverket godkända strategier1. Samtliga 
områden arbetar enligt Leadermetoden2. Av dessa 53 arbetar 48 med Lokalt Ledd Utveckling 
(LLU)3. Fem områden bortprioriterades och ett av dessa är URnära. För Sveriges del innebär det att 
8 län, 31 kommuner och nästan 500 000 invånare bortprioriterats och står därför utan medel att 
arbeta med LLU.  
 
Om föreningen URnära 
Föreningen URnära ägs av sina medlemmar (där kommunerna i Umeåregionen ingår) och arbetar 
utifrån URnäras utvecklingsstrategi som tillika utgör verksamhetsplan. Föreningens styrelse 
benämns LAG-grupp med representation från offentlig, privat och ideell sektor. Kommunerna utser 
sina representanter i LAG-gruppen medan ideell och privat sektor väljs på årsstämman.  
Beslut om verksamhet, projektansökningar med mera fattas av LAG-gruppen.  
 
URnära har två nationella uppdrag: det ena som Leaders representant i Landsbygdsnätverkets 
integrationsgrupp4och det andra som vice ordförande i föreningen Lokal Utveckling Sverige (LUS) 5.  
 
  

                                                           
1 http://www.jordbruksverket.se/download/18.4a82b0a7155953b608a9b417/1467199321492/Karta+-
+Godk%C3%A4nda+leaderomr%C3%A5den.pdf  
2 Leadermetoden bygger på trepartnerskap mellan offentlig-, privat och ideell sektor. URnära har lika representation 
från samtliga sektorer.  
3 Arbete med leadermetoden via LLU är motsvarigheten till Leader i programperioden 2007-2013. I dagsläget arbetar 
flera LLU-områden med flerfondslösningar.  
4http://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/integration.4.7f2f685151ec2c8
738d485e.html 
5 www.lokalutvecklingsverige.se  
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Kontroll och tillsyn  
URnära underkastas samma regelverk och direktiv som LLU-områden. Förvaltande myndighet är 
även granskande myndighet (t. ex. Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Tillväxtverket, ESF-rådet m.fl.). 
Projektredovisning och utbetalning sker utifrån upplupna kostnader dvs. att förvaltande myndighet 
granskar de ekonomiska underlagen som lämnas in (rekvisition) men även att URnära följer 
projektplan (verksamhetsuppföljning).  

 

Möjligheter/programändring 

I Samarbetsåtgärden (artikel 35, åtgärd 16:7 inom Landsbygdsförordningen) finns möjlighet att 
inkludera leaderområden som står utanför LLU. Sverige använder sig i dagsläget inte av denna 
åtgärd men det finns tre länder i Europa som i dag utnyttjar åtgärden (Tyskland, Frankrike och 
Italien).  
Generaldirektören för Jordbruksverket ställer sig positiv till en möjlig programförändring men kan 
inte initiera eller verkställa den då det krävs ett politiskt beslut för en programändring.  
Landshövdingarna i de 8 län som bortprioriterats har gemensamt tillställ Näringsdepartementet en 
skrivelse med önskan om en programförändring. 
 
SKUR 
URnära bedriver i dagsläget projektet ”SKUR” (samverkan och kompetensutveckling i 
Umeåregionen). Inom ramen för projektet finns utrymme att mobilisera och verka för den ovan 
beskrivna programändringen samtidigt som det ges utrymme att arbeta med landsbygdsutveckling 
t.ex. bibehållande av nätverk i Umeåregionen.  
 
Andra planerade aktiviteter 
URnära har en färdigställd ansökan till Tillväxtverket avseende lokala servicepunkter (projektet ska 
samverka med Länsstyrelsens projekt). 
 
URnära har lämnat in en projektansökan avseende ”Nya jobb på landsbygden” (medel sökt ur 
Landsbygdsprogrammet/Länsstyrelsen). 
 
Samarbete med Österbotten har inletts avseende ett Interreg-projekt inom Botnia – Atlantica. 
 
URnära har påbörjat en förstudie avseende stärkandet av besöksanledningar längs de 8 större 
vattendragen i regionen. Projektet är en förlängning av ”Umeåregions älvdalar” och är förankrat hos 
samtliga turistsamordnare samt projekt ”Effekt”.  
 
Samtliga ansökningar kräver offentlig medfinansiering. 
 

Slutsats 
URnära ideell förening söker hitta lösningar för fortsatt landsbygdsutveckling i ett genuint 
underifrånperspektiv. För att detta ska vara möjligt krävs offentlig medfinansiering.  
 
Viktiga datum 
URnäras LAG-grupp önskar beslut senast den 2 november 2016. 
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Kostnader/budget/fördelning av medel projekt ”SKUR”  
 
Finansiär 2017 

Länsstyrelsen  748 624 

Offentlig medfinansiering kommun  748 624 

Total kostnad 1 497 248 

 

Förslag på finansiering sker i enlighet med Umeåregionens tidigare fördelningsnyckel.  

Medfinansieringen ser ut som följer (i kronor): 

Kommun 2017 

Bjurholm 37 431 

Nordmaling 82 348 

Robertsfors 74 862 

Umeå 381 798 

Vindeln 82 349 

Vännäs 89 836 

Summa 748 624  

 
 
Bilagor 
Bilagor: 
Verksamhetsplan 2016  
Projektansökan SKUR inkl. beslut 
Projektplan SKUR 2016 
Skrivelse programändring 
Medfinansieringsintyg  
 
Kontaktperson 
Lovisa Carneland 
Vegagatan 12 
911 31 Vännäs 
lovisa.carneland@urnara.se  
 
Telefon: 
0935-141 03 
070-366 81 15 
 
Webb: 
www.urnara.se 
www.ideriket.se  


