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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-11-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 336

Almedalen 2021

KSN-2020-02912

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar

1. att kommunstyrelsensarbetsutskott beredsmöjlighet att delta under
Almedalsveckan 2021, samt

2. att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslagpå
inriktning för kommunkoncernensnärvarounder Almedalensveckan 2021 så
snart formerna för veckan är kända.

Sammanfattning

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 samordnarar arrangemanget. Almedalsveckan 2021
arrangeras den 4 juli till 11 juli.

Almedalensveckan är en viktig mötesplats för påverkan, omvärldsbevakning,
kompetensutveckling och nätverkande. Genom ett deltagande får Uppsala en unik
möjlighet till att rikta fokus på kommunkoncernens prioriterade frågor och satsningar.
Det görs dels genom medverkan på relevanta seminarier och debatter dels genom
strategiska möten och samtal med nyckelaktörer på plats under Almedalsveckan.
Därför bedöms det som viktigt att ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott
bereds möjlighet att närvara under Almedalsveckan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-15

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-11-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Särskilt yttrande

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande:
Vänsterpartiet har varit kritiska till de enorma summor som kommunen lagt på att
marknadsföra kommunen i Almedalen. Det är pengar som kan användas bättre genom
att anställa fler undersköterskor i äldreomsorgen. Det är därför bra att förslaget på
bordet inte inkluderar en stor PR satsning utan enbart en vistelse för några
kommunalråd. Almedalen när det är som bäst, är en intressant plats för att lära mer på
olika seminarier och för att nätverka och lära känna andra aktörer inom samhällssektorn
och ta med goda idéer hem till Uppsala. Nu återstår att se om Covid-19 kommer sätta
stopp för Almedalen även kommande sommar, samt hur stort evenemanget blir, om det
blir av, och om det fortsatt kan vara ett öppet forum.
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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. 

Almedalen 2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att kommunstyrelsens arbetsutskott bereds möjlighet att delta under 

Almedalsveckan 2021, samt 

2. att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag på 
inriktning för kommunkoncernens närvaro under Almedalensveckan 2021 så 
snart formerna för veckan är kända 

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 samordnarar arrangemanget.  Almedalsveckan 2021 
arrangeras den 4 juli till 11 juli.  

 
Almedalensveckan är en viktig mötesplats för påverkan, omvärldsbevakning, 

kompetensutveckling och nätverkande. Genom ett deltagande får Uppsala en unik 

möjlighet till att rikta fokus på kommunkoncernens prioriterade frågor och satsningar. 

Det görs dels genom medverkan på relevanta seminarier och debatter dels genom 
strategiska möten och samtal med nyckelaktörer på plats under Almedalsveckan. 

Därför bedöms det som viktigt att ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott 

bereds möjlighet att närvara under Almedalsveckan. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-10-15 KSN-2020-02912 

  
Handläggare:  

Maria Didi 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Uppsala kommun har varit en aktiv deltagare under Almedalsveckan perioden 2017–
2019. Målet med medverkan har varit att skapa stark synlighet och kraftfull efterfrågan 
till delaktighet för framtidens Uppsala och region samt påvisa den kraftfulla tillväxten 

för investerare och etablerare och skapa attraktion. Platsvarumärkets delar: investera, 

etablera – leva och bo har varit viktiga parametrar tillsammans med de fyra 
kärnvärdena kring Mer Uppsala – Uppsala växer: nära, kompetent, internationell och 
inspirerande. Genom att utgå utifrån platsvarumärket har samarbete mellan olika 

samverkanspartners och aktörer underlättats. Under de gångna tre åren har 
kommunen samlat på sig många goda lärdomar och erfarenheter som kommande 

närvaro i Almedalen bör baseras på. 

På grund av Covid-19 pandemin ställdes Almedalsveckan 2020 in. Därför har 
kommunledningskontoret inte utvärderat Uppsala kommuns närvaro under veckan så 
som kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen (KSN 2019-03221). Utvärderingar av 

Uppsala kommuns deltagande 2017–2019 visar på att det finns stor potential i att 
arbeta än mer strukturerat med att stärka Uppsalas medverkan på andras arenor i 

Almedalen. Det har bedömts som ett kostnadseffektivt sätt att bidra till det 

demokratiska samtalet och få ut Uppsalas budskap brett. Även inbokade enskilda 
möten med olika intressenter har genererat en hög nytta. Det bedöms vara av stor vikt 

att Uppsala fortsätter bjuda in till dessa. Samtalen har bland annat genererat viktiga 

kontakter i arbetet med att avyttra fastigheter samt pågående och kommande 

stadsutvecklingsprocesser. 

Det är ännu oklart om och i så fall hur Almedalsveckan 2021 kommer arrangeras. 
Huvudarrangörsgruppen, med de åtta partiernas lokala partiföreträdare och region 

Gotland i sin roll som värd, har beslutat att genomföra en översyn av formen för 
Almedalsveckan. Detta till trots bedöms det som viktigt att redan i detta skede 

säkerställa att ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott bereds möjligt att delta 
under Almedalsveckan 2021. Detta för att man så snabbt som möjligt ska kunna 

förbereda och planera deltagandet så snart formerna för Almedalsveckan 2021 är klara 

och kända.  

Under 2017–2019 års Almedalsveckor har platsvarumärket Uppsala stått värd för en 
Uppsala växer-arena mitt i centrala Visby. Huvudfokus har riktats mot att driva opinion 

och lyfta viktiga framtidsfrågor genom att bjuda in nyckelaktörer till öppna seminarier 
och rundabordssamtal. I dagsläget bedöms det inte som möjligt att fatta beslut om 
Uppsala kommun ska medverka under Almedalsveckan med en egen arena eller 
mötesplats då formerna för Almedalsveckan 2021 inte är klara.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för resa och uppehälle för kommunstyrelsens arbetsutskott beräknas till 

totalt 140 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-15 
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Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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