
 

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S): 
 

Framtida medfinansiering av UR nära 
 

Måndag 18 september 2017, hölls en extra föreningsstämma för UR Nära. Efter avslutad 

föreningsstämma hölls möte med LAG-gruppen (styrelsen). Då överlämnas från 

socialdemokraterna i Umeå ett förtydligande för Umeå kommuns ställningstagande för 

den fortsatta landsbygdsutvecklingen.  

 

Där nämns bland annat att Umeå kommun ämnar bedriva landsbygdsutveckling i ett 

underifrån perspektiv inom den kommunala organisationen under 2018, och därmed inte 

tänker fortsatta att vara medfinansiär till UR nära. Detta är rent politiskt ett sätt att 

strunta i landsbygdsfrågorna i Umeåregionen. Skulle Umeå kommun sluta som 

medfinansiärer för UR innebär det att hela organisationen kommer att gå i graven. Det är 

många års arbete som i så fall försvinner. Det säger sig själv att Umeå som den största 

kommunen och med en stor landsbygds del inom kommungränsen är den viktigaste 

aktören i föreningen och samarbetet. 

 

När en direkt fråga ställdes, om vem och var detta beslut fattats inom Umeå kommuns 

organsation, var svaret kort att beslutet fattats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Något 

sådant beslut går däremot inte att finna i de handlingar som finns att tillgå.  

 

Detta visar återigen på den socialdemokratiska synen på demokrati och 

ärendeberedning. Här redovisas ett beslut som inte ens beslutats om. Det är extra illa att 

de ledande socialdemokraterna i Umeå kommer med ett sådant här besked innan 

Regionrådets möte som ska hållas den 27 november och där frågan om kommande årens 

finansiering och framtid för UR nära ska behandlas. 

 

För oss i Centerpartiet är det självklart att samarbetet inom Umeåregionen bygger på 

ömsesidig respekt och förtroende. Vi anser därför att det är oerhört olyckligt att de 

styrande socialdemokraterna i Umeå kommun inte verkar vilja föra en rak dialog med 

övriga kommuner i regionen.  

 

 

Jag ställer därför följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg: 
  

1. När och var beslutades att Umeå kommun inte ska vara medfinansiär för UR nära 

för år 2018? 

Mattias Larsson (C) 


