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§ 57

Riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör 

KSN-2019-0413 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör enligt bilaga. 

Sammanfattning 

I samband med att kommunfullmäktige antog landsbygdsprogrammet antogs också en handlingsplan 

med insatser som skulle genomföras. Ett av uppdragen i handlingsplanen lyder ”årligen utse en 

förening eller ett företag som gjort extra mycket för att nå målet att bli en av Sveriges bästa 

landsbygdskommuner.” Formerna för priset till årets landsbygdsaktör beskrivs i en riktlinje. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag den 7 februari 2019. 



 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

Handläggare 
Ohlsson Malin 
 
 

Datum 
2019-02-07 

Diarienummer 
KSN-2019-0413 

 
 
 

 
 
Kommunstyrelsen  

Riktlinje för att utse årets landsbygdsaktör  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att anta riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör enligt bilaga.   

 

Ärendet  
I samband med att kommunfullmäktige antog landsbygdsprogrammet antogs också en 
handlingsplan med insatser som skulle genomföras. Ett av uppdragen i handlingsplanen lyder 
”årligen utse en förening eller ett företag som gjort extra mycket för att nå målet att bli en av 
Sveriges bästa landsbygdskommuner.” 
 
Formerna för priset till årets landsbygdsaktör beskrivs i en riktlinje.  
 

Beredning 
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Föredragning 
Syftet med riktlinjen är att skapa en struktur för bedömning av kriterier samt utdelning av 
utmärkelsen för ”årets landsbygdsaktör”.  
 
Att uppmuntra landsbygdens aktörer genom utnämningar eller priser kan vara ett sätt att 
skapa drivkraft för lokal utveckling och erkänna det ideella engagemang som ligger bakom en 
god landsbygdsutveckling. Det är också ett sätt att lyfta goda lokala exempel på landsbygds-
utveckling. Priset är ett sätt att bygga förtroende för kommunens landsbygdsinsatser. Priset 
ska utgå från målen i kommunens landsbygdsprogram. 
 
Förslaget till riktlinje är framtagen med utgångspunkt i grundprinciperna i riktlinjen för 
premiering och prisutdelning i Uppsala kommun som beslutades av kommunfullmäktige i 
december 2016. 
 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



Ekonomiska konsekvenser 
Ingen ekonomisk konsekvens utöver annonsering för att allmänheten ska inkomma med 
nomineringar till priset. Dessa medel finns inom beslutad ram för kommunstyrelsens budget 
för landsbygdsutveckling.  
 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen  
 
Joachim Danielsson   Mats Norrbom 
Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör 



  
 
 

 

Riktlinje  
för pris till årets landsbygdsaktör  

Ett normerande dokument som kommunstyrelsen 
fattade beslut om 2019-03-06.  
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planering  
-  

Inledning  
Uppsala ska bli Sverige bästa landsbygdskommun. Kommunfullmäktige antog ett kommunalt 
landsbygdsprogram år 2017 för att sätta ramarna och prioriteringar för kommunens lands-
bygdsarbete. Ett insatsområde i landsbygdsprogrammet är lokal demokrati. I kommunens 
handlingsplan för landsbygdsprogrammet finns uppdraget att ”årligen utse en förening eller 
ett företag som gjort extra mycket för att nå målet att bli en av Sveriges bästa landsbygds-
kommuner.” 
 
I arbete med att nå målet om att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner är kommunen 
beroende av lokalt engagemang. Därför ska kommunen stimulera och uppmuntra insatser från 
lokalsamhället som bidrar till att nå målet att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. 
Att uppmuntra landsbygdens aktörer genom utnämningar eller priser kan vara ett sätt att 
skapa drivkraft för lokal utveckling och erkänna det ideella engagemang som ligger bakom en 
god landsbygdsutveckling. Det är också ett sätt att lyfta goda lokala exempel på landsbygds-
utveckling. Priset är ett sätt att bygga förtroende för kommunens landsbygdsinsatser. Priset 
ska utgå från målen i kommunens landsbygdsprogram.  

Syfte  
Syftet med riktlinjen är att skapa en gemensam struktur för bedömning av kriterier samt 
process för bedömning och utdelning av utmärkelsen för ”årets landsbygdsaktör”.  

Omfattning  
Riktlinjen riktar sig till kommunstyrelsen i Uppsala kommun som ansvarar för landsbygds-
utvecklingsfrågor. Priset delas ut till en aktör som inte ingår i kommunkoncernen. Det kan vara en 
förening, en privatperson, ett företag eller annan sammanslutning som tilldelas priset. En 
förutsättning för att kunna få priset är att verksamheten aktören prisas för ska ha bedrivits i 
Uppsala kommuns landsbygder och tätorter, exklusive Uppsala stad. Priset ska skapa 
uppmärksamhet för en hållbar landsbygdsutveckling och bidra till Uppsala kommuns mål om 
att bli Sveriges bästa landsbygdskommun. 
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Modell för priset  
Modellen är framtagen med utgångspunkt i grundprinciperna i riktlinjen för premiering och 
prisutdelning i Uppsala kommun som beslutades av kommunfullmäktige i december 2016. 
 
Modellen bygger på att landsbygdens aktörer nomineras via ett webbformulär som finns 
tillgänglig under en period i början av varje år. Inkomna nomineringar bereds av 
stadsbyggnadsförvaltningen och ett underlag för beslut lämnas till juryn. 
 
Pris 
Priset består av ett diplom och en prispokal. Aktören som prisas kommer också lyftas i 
kommunens kommunikation kring landsbygdsutvecklingsfrågor.   
 
Kriterier för bedömning 
Bedömningen grundar sig på  
 

- Att aktören som får priset bidrar till landsbygdsutveckling enligt kommunens 
landsbygdsprogram. 

- Den insats som prisas ska ha skett i närtid. 
- Den insats som prisas ska ha bidragit till ökad ekonomisk, social eller ekologisk 

hållbarhet i alla eller någon av kommunens landsbygder.  
- Aktören som får priset bör ha sin bas i alla eller någon av kommunens landsbygder.  
- Verksamheten som prisas bör ha gynnat allmänheten i berörd bygd.   

 
Jury 
Juryn består av kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Prisutdelning 
Vinnare tillkännages under första halvåret varje år. Priset samordnas i den utsträckning det är 
möjligt med Landsbygdsmässan eller annat arrangemang relaterat till landsbygdsutveckling. 
Vinnare av priset kommuniceras både externt och internt i Uppsala kommun. Priset kan vid 
utdelning heta något annat än ”årets landsbygdsaktör”.  

Ansvar och spridning 
Kommunstyrelsen  

• Beslutar om riktlinjen.  
• Stödjer nämnder och förvaltningar.  



 
 
Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida 
Riktlinje   Kommunstyrelsen  2019-03-06 3 (3) 
Diarienummer Berörd verksamhet Dokumentansvarig Reviderad  
KSN-2019-0413 Uppsala kommun  Avdelningschef strategisk 

planering  
-  

• Ansvarar för kommunikation och implementering samt uppföljning av riktlinjen.  

Uppföljning  
Kommunstyrelsen följer upp riktlinjen inom ramen för ordinarie uppföljningsprocess av 
landsbygdsprogrammet och föreslår vid behov revidering.  
 
Uppföljningen ska säkerställa att priset uppnår avsedd effekt och bidrar till landsbygds-
utveckling i linje med landsbygdsprogrammet.  

Relaterade dokument 
Riktlinje för premiering och prisutdelning i Uppsala kommun 
Landsbygdsprogrammet i Uppsala kommun 2017-2023  
Handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2019-2020  
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