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Sveriges bästa 

landsbygdskommun
Kortversion av remissförslaget till landsbygdsprogramEngagera dig

Läs hela förslaget på www.uppsala.se/engageradig 

Lämna synpunkter och kommentarer senast 30 september.

Läs mer om våra delmål och strategier för att utveckla landsbygden på 
www.uppsala.se/landsbygd och tyck till om Landsbygdprogrammet i 
vår webbenkät.

Följ oss även på www.facebook.se/landsbygduppsalakommun för att få 
den senaste informationen. 

Tillsammans blir vi Sveriges bästa landsbygdskommun!  



En av Sveriges bästa landsbygdskommuner
Som ett inriktningsmål i Mål och budget beslutade kommunfullmäktige  
2–3 november 2015 att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa 
landsbygdskommuner. 

En utgångspunkt i översiktsplanen är att vi i Uppsala vill dra nytta av det 
geografiska läget och att vi blir fler invånare. Vi vill vara en föregångare i en
ansvarsfull samhällsutveckling och vara ett Uppsala där närhet, kvalitet, 
utbud och upplevelse bidrar till de goda liven. Vi vill också vara en drivande 
kraft i världen och i regionen.

Uppsala växer. Till 2050 behöver Uppsala kommun ha en beredskap för 
75 000 – 135 000 fler invånare och cirka 70 000 fler jobb jämfört med idag. 
Befolkningen på landsbygden bedöms öka med 15 000 – 30 000 invånare och 
kommunen behöver ha en beredskap för 2 000 – 5 000 nya jobb under samma 
tidsperiod.

Uppsala kommuns geografiska läge som den nordliga noden i Stockholms-
regionen och en av Europas snabbast växande arbetsmarknadsregioner 
skapar särskilt gynnsamma förutsättningar att leva, bo och verka på lands-
bygden. Här finns närheten till en stor arbetsmarknad, goda möjligheter för 
företag och verksamheter att etablera sig och utvecklas, samt boendeformer 
som är anpassade för livets alla skeden. Uppsala kommun har en stark tradi-
tion av kunskap, kultur, mångfald och kompetens med två stora universitet 
som också skapar en internationell arena. Därtill kan attraktiva livsmiljöer 
tilläggas, vilket sammantaget bäddar för en levande och dynamisk landsbygd.

För att kommunen ska nå målet att bli en av Sveriges bästa landsbygdskom-
muner och möta framtida samhällsutmaningar ska kommunen prioritera:   

• Bostadsbyggande.
• Samspelet mellan land och stad.
• Service och infrastuktur. 
• Ett hållbart och jämställt engagemang. 

Bostadsbyggande
Att vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner innebär att skapa 
goda förutsättningar för byggnation och utveckling av nya boendemiljöer 
och verksamheter. Det skapar i sin tur bra förutsättningar för basservice.        

Det är viktigt med olika upplåtelseformer och det behövs många mindre och 
billiga bostäder, vilket gynnar boendekedjan och en rotation på bostads-
marknaden. Men bostadsbyggandet ska också ställas i relation till den areella 
näringen och samhällsekonomiska aspekter. Bostadsutvecklingen ska där-
för främst ske i prioriterade tätorter och i kollektivtrafiknära lägen för att 
understödja befintlig service.

Samspelet mellan land och stad
Att vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner innebär att en samman-
hållen lands- och stadsutveckling stärks för att ytterligare utveckla de kvali- 
teter, utbud och upplevelser som landsbygderna kan erbjuda. Det i sin tur 
kan skapa företagsutveckling inom framför allt gröna jobb som kan bidra 
till en hållbar utveckling. 

Service och infrastruktur 
Att vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner innebär att vi genom 
sam arbete skapar innovativa, effektiva och smarta sätt att utveckla och behål-
la servicefunktioner, tillgängligheten och IT- utvecklingen på landsbygderna.  

Lokalt hållbart engagemang  
Att vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner innebär att kommunen 
svarar upp mot initiativ som tas och att de kommunala processerna främjar 
ett lokalt, hållbart och jämställt engagemang.

Tillsammans blir vi Sveriges bästa landsbygdskommun
Det är många myndigheter, verksamheter, företagare och framför allt 
föreningar som är involverade i landsbygdsutvecklingen. Exempelvis har 
kommunen ansvar för skola och äldrevård, landstinget för kollektivtrafik 
och vårdcentraler och trafikverket för vägar och cykelvägar i stora delar av 
kommunen. 

Många gånger är det föreningslivet och det lokala företagandet som gör att 
det blir en lyckad integration och att det finns lokala event och ortsdagar, 
ofta med ungdomsverksamhet i fokus. Det kan handla om skördefester, 
trubadurkvällar, traktorrace och andra uppmärksammade, återkommande 
och lyckade event, ofta i samarbete med kommunen. Tillsammans med för-
eningslivet arbetar även kommunen med lokala överenskommelser (LÖK) 
för att skapa så bra förutsättningar för ett gott samarbete som möjligt. 

För att nå målet måste vi samarbeta. Tillsammans blir vi Sveriges bästa 
landsbygdskommun! 




