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Datum: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokollsutdrag 2020-03-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 85

Deltagande vid Landsbygdsriksdagen den 8-10 
maj 2020 

KSN-2020-00915 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att sex representanter från kommunstyrelsens landsbygdsberedning bereds

möjlighet att delta på Landsbygdsriksdagen i Jönköping den 8 – 10 maj 2020.

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 

bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Den 8 – 10 maj 2020 anordnas Landsbygdsriksdagen i Jönköping. 

Landsbygdsriksdagen är Riksorganisationen Hela Sverige ska levas största evenemang 

och en av Europas största mötesplatser för lokal utveckling och landsbygdsfrågor.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 mars
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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. 

Deltagande vid Landsbygdsriksdagen den 8-10 
maj 2020  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att sex representanter från kommunstyrelsens landsbygdsberedning bereds 

möjlighet att delta på Landsbygdsriksdagen i Jönköping den 8 – 10 maj 2020. 

 

Ärendet 

Den 8 – 10 maj 2020 anordnas Landsbygdsriksdagen i Jönköping. 

Landsbygdsriksdagen är Riksorganisationen Hela Sverige ska levas största evenemang 
och en av Europas största mötesplatser för lokal utveckling och landsbygdsfrågor.  
 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiven bedöms inte relevanta med 
föreliggande förslag till beslut.  

Föredragning 

Kommunstyrelsens landsbygdsberedning bedömer att Uppsala kommuns närvaro vid 
Landsbygdsriksdagen är önskvärd och viktig. Landsbygdsberedningen önskar därför 

skicka sex representanter till Landsbygdsriksdagen. Kommunstyrelsen föreslås därför 
besluta att Michael Carlsson (SD), Anders A Aronsson (L), Jonas Segersam (KD), Helena 

Nordström Källström (MP), Tobias Smedberg (V) och Therez Almerfors (M) bereds 
möjlighet att delta.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-03-05 KSN-2020-00915 

  
Handläggare:  

Åsa Nilsson Bjervner 
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Under Landsbygdsriksdagen samlas landsbygdrörelsen, organisationer, politiker, 
tjänstepersoner och internationella gäster under tre dagar för att driva 
landsbygdsfrågorna framåt och sätta landsbygdsutveckling högt upp på den politiska 

agendan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för deltagaravgifterna beräknas till 28 000 kronor. Till detta tillkommer resa, 

hotell och ersättning enligt ersättningsreglerna för de ledamöter som inte är 
kommunalråd. Kostnaden belastar kommunstyrelsens budget.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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