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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott bereds möjlighet att delta under Almedalsveckan 2019.  
 
 
Ärendet 
Almedalsveckan, även kallad politikerveckan i Almedalen, genomförs årligen i Visby på 
Gotland. Under veckan samlas företrädare för de politiska partierna och diskuterar politik. 
Myndigheter, intresseorganisationer, företag med flera arrangerar seminarier under veckan. 
Region Gotland samordnar arrangemanget. Almedalsveckan 2019 arrangeras mellan 
söndagen den 30 juni och söndagen den 7 juli. 
 
Beredning 
Ärendet är berett av kommunledningskontoret. 
 
Föredragning 
Almedalsveckan har vuxit stadigt sedan starten. Sett till antalet besökare, programpunkter och 
arrangörer var Almedalsveckan 2018 det största året sedan starten. De drygt 40 000 unika 
besökare som kom till årets Almedalsvecka kunde välja mellan 4 311 evenemang. 
Intresseorganisationer är tillsammans med företag flest till antalet bland arrangörerna, även 
om kommuner ökar i antal. 
 
Almedalensveckan har utvecklats till en viktig mötesplats för påverkan, omvärldsbevakning, 
kompetensutveckling och nätverkande. Genom ett deltagande får Uppsala kommun en unik 
möjlighet till att rikta fokus på kommunens prioriterade frågor och satsningar. Det görs dels 
genom medverkan på relevanta seminarier och debatter och dels genom strategiska möten och 
samtal med nyckelaktörer på plats under Almedalsveckan. Därför bedöms det som viktigt att 
Uppsala kommuns kommunalråd bereds möjlighet att närvara under Almedalsveckan. 
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Under Almedalsveckan 2018 arrangerades en Uppsala-arena där frågor centrala för Uppsala 
belystes under två dagar genom olika seminarier och debatter. Huvudpartners till arenan var 
Uppsala kommun, Region Uppsala och Handelskammaren. Satsningen på en Uppsala-arena 
under Almedalsveckan har utvärderats under hösten 2018. Utvärderingen visar på att Uppsala 
fått gott genomslag medialt samt att dialoger och samtal skapat viktiga kontakter utifrån 
målbilden.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnad för resa och uppehälle för kommunstyrelsens arbetsutskott beräknas till 140 000 kr. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Ola Hägglund 
Stadsdirektör    Tf Chef kommunledningskontoret 
 


	Almedalen 2019

