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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-10-01

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 282

Inrättande av landsbygdsberedning

KSN-2019-1531

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. attinrätta en landsbygdsberedning för perioden 1 december 2019 –30 september
2022 och anta föreskrifter för beredningen,bilaga1,

2. attlandsbygdsberedningen ersätter den politiska representationen i nuvarande
styrgrupp för pilotprojektet för medborgarbudget,

3. attuppdra till beredningen att återkomma till kommunstyrelsen senast i september
2022 med en utvärdering av arbetet,

4. attledamöter eller adjungerade i landsbygdsberedningen, som inte är
förtroendevalda eller anställda i Uppsala kommun, eller Uppsala kommuns helägda
bolag, ska få en timersättning motsvarande den ersättning som förtroendevalda i
fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022, samt

5. attförtroendevalda i landsbygdsberedningen ska få motsvarande ersättning som
förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av Regler för
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden
2019–2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

6. attordförande och vice ordförande i landsbygdsberedningen ska få motsvarande
ersättning som ordförande och vice ordförande i utskottet för kommungemensam
service, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022.

Reservationer

Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2019-10-01

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkanden

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (-) yrkar att ärendet ska
återremitteras.

Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (-) yrkar i andra hand avslag till föreliggandeförslag.

Erik Pelling (S) yrkar att den andra (2) att-satsen ändras till:
att landsbygdsberedningen ersätter den politiska representationen i nuvarande styrgrupp för
pilotprojektet för medborgarbudget,.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med fleras återremissyrkande mot ärendets
avgörande idag och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag med Erik Pellings (S) ändringsyrkande mot
avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Sammanfattning

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut att Uppsala kommun ska bli Sveriges bästa
landsbygdskommun, har kommunledningskontoret och stadsbyggnads-förvaltningen
analyserat olika alternativ för beredning av landsbygdsfrågor.

Kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att det inrättas en
nämndberedning under kommunstyrelsen benämnd landsbygdsberedningen samt förslår
föreskrifter för denna

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse den, 2019-09-19
- Bilaga 1. Förslag till föreskrifter, 2019-09-19
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Inrättande av landsbygdsberedning 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att inrätta en landsbygdsberedning för perioden 1 december 2019 – 30 september 
2022 och anta föreskrifter för beredningen (bilaga),  

att landsbygdsberedningen ersätter nuvarande styrgrupp för pilotprojektet för 
medborgarbudget,  

att uppdra till beredningen att återkomma till kommunstyrelsen senast i september 
2022 med en utvärdering av arbetet,  

att ledamöter eller adjungerade i landsbygdsberedningen, som inte är förtroendevalda 
eller anställda i Uppsala kommun, eller Uppsala kommuns helägda bolag, ska få en 
timersättning motsvarande den ersättning som förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022, samt 

att förtroendevalda i landsbygdsberedningen ska få motsvarande ersättning som 
förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av Regler för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 
2019–2022.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att ordförande och vice ordförande i landsbygdsberedningen ska få motsvarande 
ersättning som ordförande och vice ordförande i utskottet för kommungemensam 
service, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022. 

 

Ärendet 

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut att Uppsala kommun ska bli Sveriges 

Datum: Diarienummer: 
2019-09-19 KSN-2019-1531 

Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 
 
 
Handläggare:  
Bjurström Sara 
Duvner Sara 
Grapp Lena 
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bästa landsbygdskommun, har kommunledningskontoret och stadsbyggnads-
förvaltningen analyserat olika alternativ för beredning av landsbygdsfrågor. 

Kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att det inrättas en 
nämndberedning under kommunstyrelsen benämnd landsbygdsberedningen samt 
förslår föreskrifter för denna enligt bilaga.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 
Näringslivsperspektivet har beaktats och framgår av föredragningen samt 
föreskrifterna för landsbygdsberedningen. Barn- och jämställdhetsperspektiven anses 
inte relevanta i detta ärende. 

Föredragning 

Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygd. Det är 
cirka en fjärdedel av kommunens befolkning som bor utanför Uppsala stad, över 50 
000 personer. I stort sett samtliga kommunala nämnder och bolag utför verksamhet 
som helt eller delvis riktas mot boende och näringsidkare på landsbygderna.  

Det finns ett flertal dokument som är styrande för Uppsala kommuns 
landsbygdsarbete. Bland annat Mål och budget, landsbygdsprogrammet med 
tillhörande handlingsplan samt bredbandsprogrammet. Uppsala kommun har en hög 
målsättning inom landsbygdsområdet och kommunfullmäktige har beslutat att 
Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. I arbetet är 
följande fyra områden prioriterade 

• bostadsbyggande 
• näringslivsutveckling i ett land-/stadsperspektiv 
• service och infrastruktur 
• lokalt engagemang.  

 

En kommun kan använda sig av olika former för beredning och dialog med 
medborgare.  

• En beredning följer och påverkar aktiviteter inom kommunen som rör 
beredningens ansvarsområde samt bereder ärenden inom sitt ansvarsområde 
som ska vidare till nämnden för beslut. Beredningen arbetar även med 
särskilda uppdrag som nämnden beslutar för beredningen. Nämnden får till 
nämndberedning välja även andra än förtroendevalda. Beredningar styrs av 
kommunallagen. 

• Brukarråd används när kommunen vill ha inspel från en avgränsad 
medborgar- eller intressegrupp. Gruppen kan bjudas in att lämna synpunkter 
inom alla delar av kommunens arbete där det är relevant. Ett råd arbetar i nära 
dialog och med utbyte av information mellan organisationer och kommunens 
styrelser och nämnder. Ett råd kan, förutom förtroendevalda ledamöter, bestå 
av representanter utanför kommunorganisationen. Ett råd kan initiera frågor 
till nämnd/KS eller KF. Råd styrs av kommunallagen. 

• Medborgardialoger är händelsestyrda och används vanligtvis när kommunen 
vill ha medborgarnas inspel i enskilda frågor. Medborgardialoger pågår oftast 
under en begränsad tidsperiod som en del av en längre utrednings- eller 
planeringsarbete. Medborgardialoger styrs inte av kommunallagen. 

För beredning av landsbygdsfrågor rekommenderas formen nämndberedning. I det 
förslag till föreskrifter som tagits fram ska landsbygdsberedningen  
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• stimulera utvecklingen på landsbygden.  
• sluta klyftan mellan stad och land.  
• arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Uppsala kommun 

genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart 
och ekonomiskt hållbart. 

Landsbygdsberedningen föreslås även ersätta nuvarande styrgrupp för pilotprojektet 
medborgarbudget som beslutades av kommunstyrelsen i november 2017. 

I förslaget utgörs landsbygdsberedningen av åtta ledamöter (en förtroendevald från 
respektive parti som finns representerade i kommunstyrelsen ). De förtroendevalda 
ledamöterna utses av kommunstyrelsen, som också utser en ordförande och vice 
ordförande bland ledamöterna.  

Vid behov får beredningen adjungera företrädare för nämnder, styrelser, kommunala 
förvaltningar och bolag, övriga myndigheter och organisationer, liksom experter i 
övrigt. Dessa är då adjungerade med närvaro- och yttranderätt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ledamöter eller adjungerade i landsbygdsberedningen, som inte är förtroendevalda 
eller anställda i Uppsala kommun, eller Uppsala kommuns helägda bolag, ska få en 
timersättning motsvarande den ersättning som förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022.  

Förtroendevalda i landsbygdsberedningen ska få motsvarande ersättning som 
förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av Regler för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 
2019–2022.  

Ordförande och vice ordförande i landsbygdsberedningen ska få motsvarande 
ersättning som ordförande och vice ordförande i utskottet för kommungemensam 
service, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022. 

Kostnaden för dessa ersättningar styrs av antalet ledamöter samt antalet 
sammanträden och hanteras inom kommunstyrelsens befintliga budgetram som 
beslutas i samband med Mål och budget 2020–2022. 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Föreskrifter för landsbygdsberedningen 
Antagna av kommunstyrelsen den 16 oktober  2019 § xx. 

Syfte 
Syftet med landsbygdsberedningen är att bidra till förverkligandet att Uppsala ska bli 
Sveriges bästa landsbygdskommun. Beredningen ska också arbeta för att motverka 
den upplevda klyftan mellan stad och land både genom att åtgärda reella brister samt 
upplysning om de fördelar som finns med att bo på landet. 

§ 1 Uppgifter 
Enligt kommunallagen 3 kap 5 § får en nämnd tillsätta de nämndberedningar som 
behövs för beredning av sina ärenden.  En nämndberedning har enbart en beredande 
funktion och någon beslutanderätt kan inte delegeras till den. 

Inom ramen för sitt uppdrag ska landsbygdsberedningen, utifrån Uppsala kommuns 
styrdokument och tilldelade resurser, stimulera utvecklingen på landsbygden samt 
vara referensorgan i de frågor som rör landsbygden i Uppsala kommun.  

Landsbygdsberedningen förväntas, genom en stärkt dialog, sluta klyftan mellan stad 
och land samt förverkliga Uppsala som Sveriges bästa landsbygdskommun. 

Landsbygdsberedningen ska även vara ett rådgivande organ avseende 
landsbygdsfrågor i kommunen och arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i 
Uppsala kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart och 
ekonomiskt hållbart. 

Beredningen kan bland annat arbeta med att 

• Främja den lokala utvecklingen av näringslivet samt byggande på 
landsbygden.  

• Tillsammans med privata, offentliga och ideella aktörer skapa en 
levande landsbygd som nyttjar lokala tillgångar och en växande 
regional arbetsmarknad. Utgöra styrgrupp för pilotprojektet för 

Datum: Diarienummer: 
2019-09-19 KSN-2019-1531 

Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 
 
 
Handläggare:  
Bjurström Sara 
Duvner Sara 
Grapp Lena 
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medborgarbudget. 
• Lyfta fram förebilder på Uppsalas landsbygd. 
• Verka för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor. 
• Säkerställa att alla nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag 

jobbar aktivt med landsbygdsprogrammet och 
landsbygdsperspektivet.  

• Följa upp kommunens landsbygdsarbete (exempelvis indikatorer, 
mål, program och planer inom landsbygdsområdet). 

• Bevaka nationella satsningar på landsbygden. 
• Ha möjlighet att yttra sig gällande reviderade och nya styrdokument 

som berör landsbygdsområdet, innan beslut fattas om dessa 
styrdokument. 

§ 2 Sammansättning 
Landsbygdsberedningen placeras under kommunstyrelsen som redan idag har ett 
övergripande ansvar för landsbygdsfrågor. Beredningen väljs för perioden 1 december 
2019 – 30 september 2022.Landsbygdsberedningen består av åtta ledamöter (en 
förtroendevald från respektive parti som finns representerade i kommunstyrelsen). De 
förtroendevalda ledamöterna utses av kommunstyrelsen, som också utser en 
ordförande och vice ordförande bland ledamöterna. 

Vid behov får beredningen adjungera företrädare för nämnder, styrelser, kommunala 
förvaltningar och bolag, övriga myndigheter och organisationer, liksom experter i 
övrigt. Dessa är då adjungerade med närvaro- och yttranderätt. 

§ 3 Organisation och arbetsformer 
Beredningen sammanträder 4 gånger per år. Ordföranden kan besluta om ytterligare 
sammanträde.  

Kommunstyrelsens ordförande avgör vilka av kommunstyrelsens ärenden som ska 
beredas i landsbygdsberedningen. Beredningen lämnar sina synpunkter till 
kommunstyrelsens arbetsutskott inför beredning till kommunstyrelsen. 

Avdelningschef för strategisk planering tillsammans med näringslivsdirektör utser 1–2 
medarbetare som ska delta i beredningens sammanträden, vara föredragande och i 
övrigt stödja ordförande som verkställande tjänsteperson. Kommunstyrelsen svarar för 
beredningens administration. 

Vid beredningens sammanträden ska minnesanteckningar föras som justeras av 
ordföranden och en vid sammanträdet utsedd justerare. Minnesanteckningarna ska 
anmälas till kommunstyrelsen. 

§ 4 Ekonomi 
Ledamöter eller adjungerade i landsbygdsberedningen, som inte är förtroendevalda 
eller anställda i Uppsala kommun, eller Uppsala kommuns helägda bolag, ska få en 
timersättning motsvarande den ersättning som förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022.  

Förtroendevalda i landsbygdsberedningen ska få motsvarande ersättning som 
förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av Regler för 
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ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 
2019–2022.  

Ordförande och vice ordförande i landsbygdsberedningen ska få motsvarande 
ersättning som ordförande och vice ordförande i utskottet för kommungemensam 
service, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022. 

Kostnaden för dessa ersättningar hanteras inom kommunstyrelsens befintliga 
budgetram. 

§ 5 Ändringar 
Kommunstyrelsen fastställer beredningens föreskrifter och beslutar om förändringar. 
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