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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-10-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 339

Tillägg t ill och förlängning av samarbetsavtal
mellan Uppsala kommun och Upplandsbygd
ideell förening

KSN-2021-01765

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att godkänna tillägg till och förlängning av samarbetsavtal mellan Uppsala
kommun och Upplandsbygd enligt ärendets bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2015 (§119) om ett samverkansavtal mellan
Uppsala kommun och Upplandsbygd, bilaga 2. Detta föreslås förlängas med
oförändrade villkor enligt bilaga1 pågrund av förseningar i det nationella
landsbygdsprogrammet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7september 2021
Bilaga 1, Tillägg till samarbetsavtal mellan Uppsala Kommun och
Upplandsbygd ideell förening
Bilaga 2, Ordinarie samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och
Upplandsbygd ideell förening
Bilaga 3,Förlängning av avtal med Upplandsbygd för år 2022
Bilaga 4, Beviljade projekt inom Uppsala kommun 2015–2020

Yrkande

Jonas Petersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Tillägg till och förlängning av samarbetsavtal 
mellan Uppsala kommun och Upplandsbygd 
ideell förening  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  beslutar 

1. att godkänna tillägg till och förlängning av samarbetsavtal mellan Uppsala 

kommun och Upplandsbygd enligt ärendets bilaga 1.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2015 (§ 119) om ett samverkansavtal mellan 

Uppsala kommun och Upplandsbygd, bilaga 2. Detta föreslås förlängas med 

oförändrade villkor enligt bilaga 1 på grund av förseningar i det nationella 
landsbygdsprogrammet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med 
kommunledningskontoret. Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiven har 

beaktats i beredningen av ärendet genom att dessa perspektiv säkerställs även under 
tilläggsperioden.  

Föredragning 

Uppsala kommun och Upplandsbygd har under fyra perioder samarbetat genom det 
nationella landsbygdsprogrammet. Syftet med samarbetet är att verka för en levande 

landsbygd i Uppsala kommun och även att nå målet om att bli en av Sveriges bästa 

landsbygdskommuner. Samarbetet bygger på Leadermetoden som innebär att ett 

geografiskt område går samman och utformar en gemensam strategi för hur 

landsbygden ska utvecklas inom detta specifika område, Leaderområde. Metoden 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-09-07 KSN-2021-01765 

  
Handläggare:  

Kerstin Gauffin 
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bygger på ett starkt partnerskap mellan aktörer i Leaderområdets landsbygder med 
representanter från näringsliv, offentlig sektor samt företrädare för den lokala nivån. 
Genomförandet av själva strategin sker genom att bevilja stöd till lokala projekt som 

bidrar till att uppnå målen i strategin. De ingående kommunerna i Upplandsbygds 
Leaderområde är förutom Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna. 

Finansieringen sker genom en delfinansiering av de ingående kommunerna, staten och 

den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. En lokal och offentlig 
medfinansiering om 33 procent är en förutsättning för att kunna ta del av EU-medlen 
för landsbygdsutveckling. Utöver detta måste även varje projekt ha en privat 

medfinansiering till exempel i form av nedlagd arbetstid.  

Perioden för det fjärde landsbygdsprogrammet löpte mellan åren 2014–2020. På grund 

av förseningar inom Europeiska unionen (EU) försköts utbetalningar för perioden till 

2015–2021. Under den här perioden har Uppsala kommun medfinansierat 
Upplandsbygd med 1 079 725 kronor årligen, vilket uppgår till en lokal medfinansiering 
om 7 558 075 kronor för hela perioden. 

Nästkommande programperiod har emellertid också försenats på grund av oenigheter 
mellan några av medlemsländerna inom EU avseende fördelningen av budgeten. 

Därav kommer nästa programperiod att löpa mellan åren 2023–2027. För att hantera 

situationen har EU liksom Jordbruksverket, beslutat att 2021–2022 ska vara 
förlängnings år med utgångspunkt i den nuvarande programperiodens strategi och 
fördelning av medel. EU och staten kommer därmed att ge samma medfinansiering 

som tidigare, även under dessa år. 

För Uppsala kommun innebär det en förlängning av nuvarande avtal och med 

oförändrade villkor, vilket uppgår till en medfinansiering om 1 079 725 kronor även 
under 2022. Detta för att nuvarande verksamhet inte ska behöva upphöra för att sedan 

startas upp på nytt.   

Beviljade projekt inom samarbetet mellan Upplandsbygd och Uppsala kommun har 
särskilt bistått barn- och ungas möjligheter till delaktighet, kompetensutveckling och 

trygghet på landsbygderna. Projektrapporten visar även att beviljade projekt beaktat 

näringslivsutveckling i form av kompetens- och produktutveckling samt inom 
kommunikation och hållbart entreprenörskap. Det har även genomförts förstudier och 

projekt för ökad jämlikhet, bland annat genom att nyanlända och nya medborgare i 
Upplandsbygd får möjlighet att integreras i det svenska samhället och möjlighet att 

delta i meningsfull sysselsättning. 

Inför nästkommande programperiod 2023–2027 aktualiseras en ny förfrågan till 

Uppsala kommun om lokal medfinansiering av Upplandsbygd.  

Ekonomiska konsekvenser 

Föreslagna beslut om tillägg till samarbetsavtalet mellan Uppsala kommun och 

Upplandsbygd ideell förening och medfinansiering av Upplandsbygds verksamhet 

under perioden 2021–2022 uppgår till 1 079 725 kronor, vilket är oförändrat jämfört 

med tidigare avtal. Finansieringen ryms inom kommunstyrelsens budget för strategisk 
planering 2021–2023. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 7 september 2021 
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• Bilaga 1, Tillägg till samarbetsavtal mellan Uppsala Kommun och 
Upplandsbygd ideell förening 

• Bilaga 2, Ordinarie samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och 
Upplandsbygd ideell förening  

• Bilaga 3, Förlängning av avtal med Upplandsbygd för år 2022  

• Bilaga 4, Beviljade projekt inom Uppsala kommun 2015–2020  

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Christian Blomberg 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunstyrelsen@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Tillägg till samarbetsavtal mellan 
Uppsala kommun och Upplandsbygd 
Ideell förening (KSN-2013- 1447) 
– Förlängd avtalstid 
Avtalsperioden för samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Upplandsbygd Ideell 

förening, från den 8 juli 2015, förlängs att gälla till och med den 31 december 2022.  

Samarbetsavtalet gäller i övrigt i dess helhet i oförändrat skick, bilaga 1 och 2.  

Detta tillägg till samarbetsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav 

parterna tagit var sitt. 

 

För Uppsala kommun  För Leader Upplandsbygd 

 

Erik Pelling 
Kommunstyrelsens ordförande Ordförande Upplandsbygd Lokalt Ledd 

Utveckling 
 

 

 

 

Datum: Diarienummer: 

2021-08-31 KSN-2021-01765 

Kommunstyrelsen 

 

 
Handläggare:  

Kerstin Gauffin 
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2021-01-13 

     
Knivsta kommun 
Sigtuna kommun 
Uppsala kommun 

    Östhammar kommun 
     

 

Förlängning av avtal med Upplandsbygd för år 2022 
 

EU går nu in i en ny 7-årig programperiod efter att den nuvarande perioden som varit mellan åren 
2014-2020 löper ut.  

Tyvärr har arbetet kring den nya programperioden försenats. Dels på grund av de stora oenigheterna 
mellan några medlemsländer i EU om synen på EU:s budget (fr a Ungern och Polen), men även på 
grund av den exceptionella situation som pandemin har skapat med krav på att lägga fokus på 
ekonomiska räddningspaket för Europa. 

För att på något sätt klara upp denna situation har beslut fattats av Jordbruksverket och EU att åren 
2021 och 2022 ska vara förlängningsår med utgångspunkt i den nuvarande programperiodens 
strategi och med den fördelning av medel som gällt under den nuvarande perioden. 

Regeringen har nu precis före jul fattat beslut om budget för förlängningsåren, och Jordbruksverket 
har gjort förslag på fördelning av nationella och EU-medel mellan de olika Leaderområdena. Detta 
enligt en liknande fördelning som gjordes för perioden 2014-2020. Totalt har 555 mnkr av 600 mnkr 
föreslagit att fördelas. Beloppet 555 mnkr inkluderar en lokal offentlig medfinansiering på 33 %. 

Utöver detta kommer det även att finnas 45 mnkr att söka som förberedande stöd för alla 
Leaderområden inför arbetet med att ta fram en ny strategi inför den nya programperioden 2023-
2027. Ett arbete som måste vara klart redan nu under 2021. 

Förslaget från Jordbruksverket på fördelning av medel från staten och EU för förlängningsåren 2021 
och 2022 är på samma nivå som under den hittillsvarande perioden. 

Upplandsbygd har i dagsläget avtal om lokal offentlig medfinansiering med alla de fyra ingående 
kommunerna Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna där sista utbetalningarna från kommunerna 
sker i januari 2021. 

Detta motsvarar den lokala offentliga medfinansiering på 33 % som är en förutsättning för att få del 
av EU-medlen. 

Därför behöver vi förlänga nuvarande avtalen med kommunerna med oförändrade villkor för år 
2022, vilket motsvarar den lokala medfinansieringen. 
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Jordbruksverket önskar svar senast den 15 februari 2021 om föreslagen fördelning av nationella och 
EU-medel för år 2021 och 2022. Det kräver ett beslut om lokal medfinansiering för år 2022. Vi 
föreslår därför att avtalsvillkoren för respektive kommun 2021 förlängs till att även gälla för 2022. 

Total offentlig medfinansiering kommunvis enligt nuvarande villkor för 2021 och förslag för 
oförändrade villkor för 2022 framgår av tabell nedan: 

 

Kommun Nuvarande villkor  
för år 2021 

Kommun Förslag till oförändrade  
villkor för 2022 

Knivsta 296 395 Knivsta 296 395 

Sigtuna 338 737 Sigtuna 338 737 

Uppsala 1 079 725 Uppsala 1 079 725 

Östhammar 402 251 Östhammar 402 251 

Totalt 2 117 108 Totalt 2 117 108 

 

Vi återkommer vad gäller arbetet kring den nya programperioden 2023-2027 om att ta fram en 
strategi och inriktning av arbetet. Och frågan om den lokala medfinansieringen på 33 % även under 
den nya programperioden 2023-2027. 

 

 

 

Ulrik Wärnsberg   Sven Uhlås 
 
Ordförande    Verksamhetsledare  
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling  Upplandsbygd lokalt ledd utveckling 
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På följande sida finns ett stapeldiagram som visar hur mycket 

stöd som gått till Uppsala kommun.   

 

Efter det kommer information om större projekt som berör  

Uppsala kommun. 

 

På de sista sidorna finns information om de mindre projekt som 

vi tidigare genomfört.  

 

 

 

 

Mer information om projekten hittar ni på vår hemsida:  

https://www.upplandsbygd.se/beviljade-projekt/ 

 

https://www.upplandsbygd.se/beviljade-projekt/
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* Värde ideell tid, övriga ideella resurser, övriga offentliga resurser, privat investering. 

 

Uppsala kommun 

För varje satsad krona har Uppsala kommun fått 2 kr tillbaka i form av pengar och övriga resurser. 

 

Utfall totalt beviljat stöd inkl. medfinansiering*:  12 693 278 kr 

Insats i kronor från Uppsala:      6 478 350 kr    

Uppväxling:          2 ggr 

 

 

 



 4 

Mer lokal mat för dig och mig 

Beviljat stöd 

793 935 kr 

Projektägare 

Bondens mat i Uppland 

Projektet vill underlätta för lokala matföretag att 
växa och samverka genom att de på olika sätt in-
formerar och utbildar konsumenter, samverkar 
med myndigheter, kompetensutvecklas genom 
fortbildning och nätverkande samt att de gemen-
samt kommer att marknadsföra  den lokalt pro-
ducerade maten med alla dess fördelar. 
 
Inom projektet ska man ta fram en modern 

hemsida med många innovativa möjligheter som 

ger kontakter med konsumenter, varje matföre-

tag presenteras på en egen företagssida där de 

själva kan gå in och ändra innehåll. 

 

 

Skolträdgården i Hågaby 

Beviljat stöd 

2 390 059 kr 

Projektägare 

Stiftelsen Uppsala 

Waldorfskola 

Projektet avser att minska skolmatens miljöbelast-
ning genom att på skolan odla frukter och grönsa-
ker själva, tillsammans med eleverna. På detta sätt 
minskas skolans växtgasutsläpp påtagligt och 
transporter reduceras nästan till noll. 
 
Praktisk utbildning i odlingskunskap för skolans 

elever leder till en större förståelse och engage-

mang för samhället i övrigt. Utomhusundervisning 

leder till en lång rad positiva effekter för elever i 

grundskoleålder, till exempel förbättrad inlärning 

(ökad kognitiv förmåga, koncentration, arbets-

minne, och studiemotivation). 

 

Projektet berör Upplandsbygds samtliga 4 kommuner 

Projektet berör Knivsta, Sigtuna och Uppsala kommun 



 5 

Ullförmedlingen 
 

Beviljat stöd 

1 162 833 kr 

www.ullformedlingen.se 

Syftet med projektet är att skapa en digital plattform för att bidra 

till ökat företagande och produktutveckling hos fårägare i Upp-

land. Fårföretagare i Uppland ska ges möjlighet att anlita denna 

digitala plattform istället för att slänga sin ull. I Uppland finns ca 

245 fårföretagare.  

Projektet har blivit uppmärksammat i me-

dia. Projektledaren var med i ett inslag på 

rapport, och SVT skrev även en artikel (länk 

t.v). Projektet avslutades under år 2020. 

 

Länk till artikel: https://www.svt.se/nyheter/

inrikes/tonvis-med-svensk-farull-slangs-men-nu-

okar-intresset-fran-modeindustri-och-hantverkare 

 

Alternativa livsmedelsnätverk i Uppland 

Projektet handlar om investeringen i en studie rörande ett potentiellt alternativt livsmedelsdistribut-

ionsnätverk i Uppsala och närliggande landsbygd. Det kommer bygga på och utveckla nätverken som 

har etablerats av Bramaten ek för och Bramaten Community (ideell förening) under 2017 som ett stu-

dentprojekt som sammankopplar bönder med konsumenter från staden på en periodisk och per be-

ställningsbasis.  

Bramaten är ett gemenskapsprojekt som går utöver att endast förse konsumenter med ekologisk, lo-

kal mat. Detta projekt tar också hänsyn till ekonomiska och sociala aspekter genom att stödja småpro-

ducenter och småskaliga gårdar och att väcka uppmärksamhet kring vikten av landsbygden som inte 

bara hjälper till etableringen av hållbara matsystem utan även hållbara kommuner och regioner.  

Förutom att skapa jobb eftersom efterfrågan på hållbara lokala produkter ökar och att detta leder till 

ökningen och utvecklingen av nya matkooperativ, skapar detta en starkare relation mellan landsbyg-

den och staden, nämligen en starkare relation mellan småproducenter och konsumenter. 

 

 

Projektet berör Upplandsbygds samtliga 4 kommuner 
Projektägare 

Ullförmedlingen ek. förening 

Projektet berör Östhammar, Knivsta och Uppsala kommun 
Projektägare 

Bramaten ek. förening 

Beviljat stöd 

318 072 kr 

http://www.ullformedlingen.se
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tonvis-med-svensk-farull-slangs-men-nu-okar-intresset-fran-modeindustri-och-hantverkare
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tonvis-med-svensk-farull-slangs-men-nu-okar-intresset-fran-modeindustri-och-hantverkare
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tonvis-med-svensk-farull-slangs-men-nu-okar-intresset-fran-modeindustri-och-hantverkare
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Odlingskunskap för ett hållbart samhälle 

Beviljat stöd 

787 545 kr 

Projektägare 

Tuna Grönsaker 

Projektet berör Uppsala kommun 

Under odlingssäsongen 2019 kommer Tuna Grönsaker att samarbeta med Tuna skola, Katedralskolan i 

Uppsala och Waldorfskolan. Genom praktiska erfarenheter, reella upplevelser och teoretisk kunskap kom-

mer projektet att konkretisera hållbar matproduktion för elever och personal. Tuna Grönsaker kommer 

under året på olika sätt att dela med sig av odlingssäsongens olika faser.  

All kunskap, fakta och de resultat som kommer från projektet kommer att använ-

das för att skriva en metodhandbok om hållbar matproduktion tillsammans med 

Waldorfskolan. Denna handbok kommer att erbjudas till jordbrukare, skolor och 

andra aktörer inom odling. Denna handbok kommer att erbjuda råd att påbörja 

samma slags samarbete.  

Mobilt projektkontor—Uppsökarna 

Beviljat stöd 

3 542 873 kr 

Projektägare 

Uppsala kommun 

Syftet med projektet är att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling genom att öka kunskapen om Agenda 

2030 och samhällets satsningar för ökad hållbarhet, stärka lokala aktörer och främja fler hållbara lokala 

utvecklingsprocesser. Det görs genom att utveckla en uppsökande arbetsmetod som de kallar för ett mobilt 

projektkontor. Det mobila kontoret som skapas bemannas i grunden av personer som jobbar med lands-

bygdsutveckling på Uppsala kommun tillsammans med tjänstepersoner från andra förvaltningar med kun-

skap om frågor som berör landsbygden och hållbar samhällsbyggnad. Projekt Uppsökarna har som huvud-

uppgift att hjälpa lokala organisationer på landsbygden med kunskap om hållbar utveckling och informat-

ion om vilka möjligheter som finns till finansiering av hållbara lokala utvecklingsprocesser.  

Inom projektet finns det även medel tillgängligt för insatser till föreningar, till exempel marknadsföring av 

bygdedagar, hållbara evenemang och upprustning av möteslokaler. Det finns många källor till finansiering 

för goda utvecklingsidéer, men som privatperson, företag eller förening är kännedomen om stöd ofta låg. 

Genom projektkontorets kompetens kan de stöd som finns utnyttjas i högre grad. 

Projektet berör Uppsala kommun 
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Landsbygdens säkerhets- och miljövärden  

Projektet avsåg att ordna vägbelysning till en mötesplats/ideell fritidsgård och även till en pend-

lar-parkering på 288 meter privat väg inom byn, till busshållplatserna på väg 600 och till skol-

skjutshållplatsen. 

Med ideella krafter grävdes först en lång ränna för kablar och sen 18 hål. Efter det sattes plintar 

ner och 18 gatlampor pryder nu den 300 meter långa vägen. 

De drivande inom projektet berättar att slutresultatet är att barn 

och ungdomar har fått en bättre livskvalitet. Barnen är grunden 

till allting och detta projekt hade inte blivit av utan ungdomarna. 

Det är positivt att göra det bättre och trevligare för både barn och 

vuxna att åka kollektivt. En annan aspekt är att det gjort så att 

fler vågar gå själva till busshållplatsen när det är mörkt. Ett barn 

hade sagt ”jag går till busskuren 5 min 

tidigare för att det är så mysigt att stå 

där”.  

Beviljat stöd 

125 083 kr 

Projektägare 

Drälinge byalag 
Projektet berör Uppsala kommun 
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Ung i Upplandsbygd 

Upplandsbygd lokalt ledd utveckling driver tillsammans med ungdomar projektet "Ung i Upplandsbygd" för att 

med ett innovativt och operativt arbetssätt stärka ungdomar i Upplandsbygd. Ungdomar i Upplandsbygd kom-

mer att få prova på rollen som lokal aktör genom att driva eget initierade lokala projekt. Ungdomar kommer 

också att kompetensutvecklas inom praktisk tillämpning av hållbar utveckling. Målgruppen är ungdomar 13-25 

år boende i Upplandsbygds geografiska område. Ett av målen är att 16 stycken hållbarhetsprojekt har initierats, 

drivits och slutförts av unga inom Upplandsbygd. 

 

Mer information om projektet finns på Upplandsbygds hemsida: https://www.upplandsbygd.se/ung-i-

upplandsbygd/ 

 

 

 

 

Upplands fotbollsföreningar som landsbygdsutvecklare 

Syftet med projektet är att inspirera och mobilisera föreningar till att arbeta 

med lokalt utvecklingsarbete med fotbollen som grund. Föreningarna är ofta 

den mest sammanhållande länken på många orter och i projektet vill man 

därmed hjälpa dem med att förstå deras möjligheter till landsbygdsutveckling 

och därmed påbörja ett arbete mot detta. Avsikten med detta projekt är alltså 

att stärka föreningarnas betydelse för orten och etablera ett ännu mer livgi-

vande föreningsliv och näringsliv till aktuella orter. 

 

 

 

Beviljat stöd 

2 484 845 kr 
Projektet berör Upplandsbygds samtliga 4 kommuner 

Projektägare 

Upplands  

fotbollsförbund 

Projektet berör Upplandsbygds samtliga 4 kommuner 

Projektägare 

Upplandsbygds 

LAG 

Beviljat stöd  

2 948 186 kr 

https://www.upplandsbygd.se/ung-i-upplandsbygd/
https://www.upplandsbygd.se/ung-i-upplandsbygd/
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LLUST 

LLUST – LEDANDE, LÄRANDE, UTVECKLANDE, STÖDJANDE MED TIMING 

Upplandsbygd Lokalt ledd utveckling driver det LAG-ägda projektet LLUST för att arbeta med de mest aktuella 

ämnesområdena för en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling. LLUST kommer att ta sig an de 17 globala håll-

barhetsmålen som är en del av Agenda 2030.  Projektets mål är att bygga fyra team som vardera ansvarar för 4 

till 5 av de 17 globala målen. Teamen ska bestå av aktörer som ideellt och/eller professionellt är engagerade i ut-

vecklingsfrågor i Upplandsbygd och som vill arbeta med att hitta sätt att arbeta lokalt med de globala må-

len.  Teamen kommer att arrangera temakvällar som lyfter ett eller flera av de av FN utsett viktigaste framtidsut-

maningarna och ge målen en lokal vinkel. LLUST-projektet fokuserar därigenom på hur kan vi i Upplandsbygd 

kan arbeta för att nå dessa globala mål.  

 

För mer information besök vår hemsida:  

https://www.upplandsbygd.se/om-

upplandsbygd-lokalt-ledd-utveckling/

vara-egna-projekt/llust/ 

Projektägare 

Upplandsbygds LAG 

Beviljat stöd 

3 541 185 kr 

RIKARE VATTEN 

Projektet berör Upplandsbygds samtliga 4 kommuner 

Projektet berör Upplandsbygds samtliga 4 kommuner 
Projektägare 

Upplandsbygds LAG 

Beviljat stöd 

2 899 830 kr 

I projektet Rikare vatten vill vi stödja aktörer med intresse för cirkulär produktion, Östersjöns utmaningar, samt 
stimulera kreativt tänkande kring naturvård och företagande inom ”blågröna” näringar (terrestra-, limniska- och 
marina naturresurser). 

Östersjöregionen har, i mer än hundra år, haft en negativ utveckling i sin närsaltsbalans genom import av framför-
allt konstgödsel, djurfoder och livsmedel. Via vattendrag och reningsverk hamnar, förr eller senare, en betydande 
del av näringen från denna införsel först i våra insjöar och sedan i Östersjön vilket orsakar övergödning med till-
hörande konsekvenser längs sin väg. I "Rikare vatten" vill vi attackera Östersjösituationen, inte genom att bota 
symptomen som hittills ofta gjorts, utan genom att försöka skapa ekonomiska vinningar i utvinnandet av närings-
ämnen från våra vattendrag och öka medvetenheten kring de osynliga värdena naturen skapar. 

Det är inte bara produkter naturen erbjuder, utan även upplevelser och välbefinnande. Efter en sommar av re-
striktioner är det många som återupptäckt dessa naturtillgångar. Fiske, vandring, mountainbike, bärplockning, 
eller helt enkelt en lugn stund i naturen är några exempel på aktiviteter som många passat på att testa under en 
udda pandemisommar. Hur fortsätter vi utveckla dessa närodlade tillgångar och få dem att blomstra? Hur ser 
framtidens Upplandsbygd ut sett till naturupplevelser, ekosystem, besöksnäring, och hur sätter vi detta på kartan?  

Denna resa skall vi försöka påbörja i Rikare vatten.  

https://www.upplandsbygd.se/om-upplandsbygd-lokalt-ledd-utveckling/vara-egna-projekt/llust/
https://www.upplandsbygd.se/om-upplandsbygd-lokalt-ledd-utveckling/vara-egna-projekt/llust/
https://www.upplandsbygd.se/om-upplandsbygd-lokalt-ledd-utveckling/vara-egna-projekt/llust/
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Hållbart Entreprenörskap 2030 

I regionalfondsprojektet ”Hållbart entreprenörskap 2030” vill vi ge nya 

resurser till aktörerna i de två nystartade nätverken Innovatörerna och 

Återvinnarna. Projektet ska stimulera till nya samverkansformer mellan 

aktörer som vill bidra till uppfyllelsen av de globala målen på lokal nivå 

samtidigt som de startar upp eller vidareutvecklar hållbara företag. Pro-

jektet ska göra det möjligt för nätverkens medlemmar att besöka platser, 

organisationer och entreprenörer i andra länder som ligger i framkant 

med arbete inom nätverkens hjärtefrågor och hållbarhetsmål. 

 

Projektet kommer att undersöka frågorna: 

 Vad är ett hållbart företagande i vårt område? Vilka affärsmöjligheter öppnas upp i arbetet med Agenda 

2030? 

 Hur ställer vi om till ett fossilfritt Upplandsbygd?  

 Vilket behov upplever företagen i Upplandsbygd att de har för att arbeta med verksamhet kopplad till lo-

kal uppfyllelse av de globala målen? 

 

 

Inkluderande Upplandsbygd 2030 

I socialfondsprojektet ”Inkluderande Upplandsbygd 2030” vill vi ge nya resurser till aktörerna i de två nystartade 

nätverken Inkluderarna och Platsutvecklarna. Projektet ska stimulera till nya samverkansformer mellan aktörer 

som vill bidra till uppfyllelsen av de globala målen på lokal nivå. De globala hållbarhetsmålen som nätverken arbe-

tar med kommer få sin lokala prägel genom att aktörerna hittar nya lösningar på de samhällsproblem som finns i 

vårt område kopplat till arbetslöshet och utanförskap i olika former. Projektet ska göra det möjligt för nätverkens 

medlemmar att få de resurser och den kompetensutveckling som behövs för att arbeta med de målsättningar som 

beskrivs här nedanför. Vi ser också möjlighet att nätverkens medlemmar och deltagarna i projektet ska få besöka 

platser och organisationer i andra länder som ligger i framkant med arbete inom nätverkens hjärtefrågor och håll-

barhetsmål.  

Projektet kommer att undersöka frågorna:  

• Vilka nya möjligheter till inkluderingsarbete öppnas upp i arbetet med Agenda 2030?  

• Hur skapas hållbara sociala företag? Vilka nya typer av sociala företag behövs skapas för 

 att arbeta med de globala hållbarhetsmålen på lokal nivå.  

• Vilka nya kompetenser behöver vi för att arbeta med Agenda 2030 på lokal nivå?  

Beviljat stöd 

1 666 691 kr 

Projektägare 

Upplandsbygds LAG 
Projektet berör Upplandsbygds samtliga 4 kommuner 

Projektet berör Upplandsbygds samtliga 4 kommuner 
Beviljat stöd 

3 034 467 kr 

Projektägare 

Upplandsbygds LAG 
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Uppbyggarna 

Förstudie integration Upplandsbygd 

Förstudien syftar till att nyanlända och nya medborgare i Upplandsbygd får möjlighet att integreras i det 

svenska samhället och möjlighet att delta i meningsfull sysselsättning.  

På fyra orter, en i respektive av Upplandsbygds kommuner, kartläggs vilka möjligheter som finns för att starta 

verksamhet genom bland annat socialt företagande för att ta tillvara på de resurser som invånarna på orten har 

samt tillgodose de behov som finns.  

Kartläggningen på orten görs med hjälp av metoden etableringsanalys som Coompanion har tagit fram som ett 

första steg för att initiera sociala företag på mindre orter.  

Projektet ska med ett tydligt underifrån perspektiv inspirera, stötta och sammanföra en större mångfald av ak-

törer i Upplandsbygd att uppnå globala mål för hållbar utveckling. Stöd kommer erbjudas i form av lättillgäng-

lig rådgivning och goda möjligheter att söka relativt lättadministrerade projektpengar till småprojekt för ar-

rangemang, förstudier, pilotprojekt eller investeringar, där speciellt nya samverkansformer mellan stad och 

land stimuleras.  

En viktig källa till inspiration kommer skapas genom att lyfta både befintliga och nya 

projekts goda hållbarhetsarbeten i filmer som ska spridas i sociala medier. 

Inom projektet är planen att 24 st småprojekt ska beviljas och genomföras, mellan 30 

000—120 000 kr per projekt. En lista över beviljade småprojekt finns på nästa sida. På 

vår hemsida finns mer information om varje småprojekt. 

 

 

Projektet berör Upplandsbygds samtliga 4 kommuner 
Projektägare 

Upplandsbygds LAG 

Projektägare 

Upplandsbygds LAG 
Projektet berör Upplandsbygds samtliga 4 kommuner 

Beviljat stöd 

3 562 740 kr 

 

Beviljat stöd 

630 432 kr 
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Uppbyggarna—Beviljade småprojekt 

 

På vår hemsida hittar ni  mer information om småprojekten  

som fått stöd via Uppbyggarna. På startsidan finns en karta över samtliga beviljade projekt. 

www.upplandsbygd.se 

http://www.upplandsbygd.se
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Utvecklingscheckar 

Utvecklingscheckarna kördes under 2016-2017 med medel som Upplandsbygd lo-

kalt ledd utveckling fick av den tidigare föreningen Leader Upplandsbygd. Maxbe-

loppet som gick att söka per check var 50 000 kr. 

Landsbygdsmatchning – Studenter, företag och organisation-

er tillsammans för en starkare landsbygd  

Landsbygdutvecklarnas Alumninätverk 

Syftet med projektet var att sammankoppla studenterna med aktörer inom landsbygdsutveckling 
som arbetar med dessa frågor praktiskt. Projektet syftade till att ge inspiration, utvecklingsmöj-

ligheter för både företag och student och målet med projektet var att skapa en mötesplats som 
leder till samarbeten. De planerade aktiviteterna var att marknadsföra evenemangen och hålla i 

en casetävling och en uppföljningsträff. Projektet resulterade i nya möten och nätverk mellan 

studenter och organisationer, men även mellan olika organisationer. Nya idéer utvecklades och 
formades till tänkbara projekt.  

Kulturbete i Vällnora bruk  

Vällnora Kulturmiljöförening 

Syftet med projektet var att beta hagarna i Vällnora bruk för att återställa kulturlandskapet kring 
bruket som det sett ut en gång. Målet var att synliggöra och återinföra kulturlandskapet.  

Aktiviteterna som planeras för projektet är att införskaffa kor och iordningsställa hagar, vatten 
och vinterhållning för boskapen. På grund av projektet har hagarna börjat se betade ut, floran har 

förändrats vilket har lett till en biologisk mångfald och det är många som uppskattar synen av 
korna på platsen.  
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Utvecklingscheckar 

Kulturmarknad och musik i Hagby  

Hesta Snickeri 

Projektets syfte var att samla traktens föreningar och företag för att främja samverkan och öka 
besöksantalet genom att skapa ett publikt evenemang med kulturmarknad och musikfestival. 

Målen med projektet var att stärka de lokala företagen, öka kundkretsen och genom detta kunna 

öka efterfrågan på varor och tjänster vilket ger positiva långsiktiga konsekvenser. Den planerade 
aktiviteten var att genomföra en marknad under två dagar som ska visa på lokala varor och tjäns-

ter och erbjuda lokal mat men även mat från andra kulturer.  

Resultatet blev att kulturmarknaden var välbesökt, mer än förväntat, och det kom många delta-

gare från olika kulturer. Under eventet var det många som framförde positiv feedback och utvär-
deringen kommer föras vidare till framtida evenemang.  
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Utvecklingscheckar 

Åstråken-värt en omväg: Projekt marknadsföring 

Åstråkens turismförening 

Projektets syfte var att skapa en grund för gemensam marknadsföring och kunna attrahera tur-
ism inom Åstråken helhet. Målet med projektet var att ta fram marknadsmaterial under sä-

songen 2016 och genom utvärdering anpassa detta till rätt marknadsföringsmetoder. Projektet 
skapade en informationsfolder som distribuerades ut, en informationstavla över regionen Åstrå-

ken, medlemsskylt och en ny karta. Genom att utvärdera projektets aktiviteter kunde marknads-

föringen anpassas utefter målgrupper och attraktiva platser. Marknadsmaterialet blev därmed 
framgångsrikt och det ledde till fler besök på hemsidan samt möjligheter att presentera Åstråken 

i fler sammanhang.  

Linlada  

Föreningen Upplands Lin 

Projektets syfte var att dels få plats för föreningens maskiner och dels att göra linproduktion mer 
synlig för allmänheten. Målet med projektet var att göra det möjligt för fler att se och prova själva 

hur det är att producera lin vilket i sig ska generera till fler besökande till muséet. Projektet har 

genomfört en byggnation av en ny lokal, tidigare mangelbod, för att förvara maskiner för linpro-
duktion. Eftersom det har genererat en fast lokal för produktionen har en konsekvens varit ökad 

kontakt utåt genom traktormuséet och förhoppningsvis fler framtida aktiviteter i föreningen.  
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Utvecklingscheckar 

Agroforestry Demonstrationsodlingar  

Sjelin Lantbruk 

Projektets syfte var att sprida kunskap kring demonstrationsodlingar och metoden för att ta hand 
om dessa genom batteridrivna handhållna ogräsreglerare. Målet med projektet var att visa och 

erbjuda provkörning av ny fossilfri teknik vid etablering av perenner för livsmedel. Det ingick 
många provkörningar av maskinerna för privatpersoner, studenter och andra organisationer i 

projektet. Resultatet blev att de närvarande och rådgivare har fått kunskap om den nya metoden 

med de fossilfria, batteridrivna maskinerna. 

Bättre LAN på landet  

E-sports Uppsala 

Syftet med projektet var att skapa ett inkluderande och öppet evenemang för ungdomar som är 
intresserade av e-sport. Projektets mål var att skapa ett LAN-party som får fler personer intresse-

rade av e-sport och den tävlingsinriktade sidan av datorspel. Aktiviteten för projektet var därmed 
att arrangera ett LAN-party och inhandla särskild utrustning för att evenemanget skulle vara 

framgångsrikt och inkluderande för deltagarna. Projektet har samarbetat med kommunen och 

fritidsgårdar med tanken att i framtiden fortsätta arbeta tillsammans. Resultatet var ett lyckat 
LAN-party som lade grunden för kontakt med nya samarbetspartners och inspirerat nya delta-

gare för framtida event.  
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