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Inledning
Landsbygdsprogrammet beskriver Uppsala kommuns intentioner i ett 
långsiktigt landsbygdsutvecklingsarbete och är ett övergripande styr-
dokument. Programmet lägger också grunden till att skapa en samsyn 
och målbild för vad det innebär att vara en av Sveriges bästa landsbygds-
kommuner.

Med över 50 000 invånare på landsbygden är Uppsala Sveriges mesta 
landsbygdskommun. Med en stor landsbygd och en stor stad finns det 
möjligheter för att utveckla  Sveriges bästa landsbygd. Det är få kommu-
ner som kan erbjuda så varierade livsmiljöer med närhet till en starkt 
växande arbetsmarknad som Uppsala kan göra.

Tillsammans med Mål och Budget, Översiktsplanen, andra policyer, ram-
verk och program utgör Uppsala kommuns landsbygdsprogram en hel-
het för hur  Uppsala kommun ska arbeta med landsbygdsutveckling. 

Syfte och definition 
Syftet med landsbygdsprogrammet är att beskriva strategier för hur 
 målet att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygds-
kommuner kan uppnås. Programmet är ett övergripande styrdokument 
för den kommunala organisationen som sätter ramarna för och priorite-
rar inom kommunens arbete med landsbygdsfrågor. 

Landsbygdsprogrammet avser hela kommunen förutom Uppsala tätort 
(avgränsning enligt översiktsplan). Med landsbygd menas att tätorter 
med upp till 10 000 invånare definieras som landsbygd. Detta är i enlighet 
med Upplandsbygd – lokalt ledd utvecklings definition av landsbygd. 

Omfattning 
Uppsala kommun som organisation är inte ensamt ansvariga för ut-
vecklingen i landsbygderna. Samsyn och samverkan är nödvändig både 
 lokalt, regionalt och nationellt. Myndigheter, verksamheter, företagare 
och framför allt föreningar är involverade i landsbygdsutvecklingen. 
Region Uppsala och Trafikverket är några av de aktörerna som helt eller 
delvis har ansvar för exempelvis kollektivtrafik, vårdcentraler, cykelvägar 
eller trafiksäkerhet. Det arbetet sker ofta i samarbete med  kommunen. 

Landsbygdsprogrammet utgör en grund för att öka samverkan mellan 
olika parter, skapa goda kommunikations- och informationsflöden samt 
förstärka kommunens synlighet på landsbygden och landsbygdens syn-
lighet inom kommunen. För en lyckad landsbygdsutveckling är en väl 
fungerande och aktiv dialog med de som bor, verkar och lever på lands-
bygderna en förutsättning.  

1  Genom medfinansiering i föreningen Upplandsbygd – lokalt ledd utveckling finns det möjligheter att kanalisera  
EU-stöd. Mer information om vad leadermetoden är och om Upplandsbygd finns på sida 11 i dokumentet.
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Förutsättningar 
Uppsala behöver dra nytta av att vi blir fler invånare och av det geogra-
fiska läget. Vi vill vara en föregångare i en ansvarsfull samhällsutveckling, 
där närhet, kvalitet, utbud och upplevelse bidrar till de goda liven och 
Uppsala ska vara en drivande kraft i regionen och världen. 

Uppsala har en stark tradition av kunskap, kultur, mångfald och kompe-
tens, med två stora universitet som också skapar en internationell arena. 
Därtill kan attraktiva livsmiljöer tilläggas, vilket sammantaget bäddar för 
en levande och dynamisk landsbygd.

Uppsala växer. Till 2050 behöver Uppsala kommun ha en beredskap för 
75 000–135 000 fler invånare och cirka 70 000 fler jobb jämfört med idag 
(2016). Befolkningen på landsbygderna bedöms öka med 15 000–30 000 
invånare och kommunen behöver ha en beredskap för 2 000–5 000 nya 
jobb på landsbygden under samma tidsperiod.

En ökad självförsörjningsgrad av mat, vatten och energi är viktigt för 
att möta framtida samhällsutmaningar och en alltmer osäker omvärld. 
 Lokala ekosystemtjänster behöver synliggöras och förvaltas hållbart. 
Bostads byggande måste öka och tillgängligheten bli bättre. Lokala 
lösningar på globala utmaningar skapar tillväxt och mervärde. Kraven 
på social hållbarhet ökar där alla individer ska få goda möjligheter att 
integreras, utvecklas och vara delaktiga i samhället. Ur ett krisbered-
skaps- och civilt försvarsperspektiv är framför allt en ökad självförsörj-
ning, stärkta möjligheter till kommunikation, robust infrastruktur och 
ett starkt civilsamhälle av stor vikt.

Integrationens möjlighet och betydelse för landsbygden 
Det finns goda möjligheter att använda integrationen som en drivkraft 
för samhällsutveckling på landsbygden. Fler människor skapar bättre 
möjligheter till serviceutveckling och det lokala engagemang som finns 
på landsbygden skapar goda förutsättningar och möjligheter för en bra 
integration. Genom ett utökat bostadsbestånd för människor med olika 
bakgrund finns det också en möjlighet att bygga fler bostäder i framför 
allt de prioriterade tätorterna på landsbygderna. 

Kommunala mål 
För levande landsbygder är tillgången till infrastruktur en förutsättning. 
Kommunens mål är att 99,9 procent av invånarna och företagen ska ha 
tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s år 2025.  Även kommunens mål 
om att bli Sveriges bästa cykelstad är tätt länkat med Sveriges bästa 
landsbygdskommun och ställer höga krav på tillgängligheten till de 
regio nala stråken och noderna. 

Alla kommunala dokument ska genomsyras av ett jämställdhetsperspek-
tiv och de ungas rätt till delaktighet. I ett landsbygdsperspektiv är det 
framför allt viktigt med fungerande service, infrastruktur och olika upp-
låtelseformer av bostäder för att skapa lika möjligheter för både kvinnor 
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och män i alla åldrar. Ett klimatpositivt Uppsala och en giftfri miljö är 
några av de övergripande målen som kommunen arbetar för. Det handlar 
framför allt om förnybar uppvärmning, mer solenergi, en energieffekti-
vare verksamhet och 100 procent ekologiska livsmedel inom offentlig 
sektor till år 2023. 

Kommunen ska även vara en av de bästa kommunerna i Sverige på miljö- 
och klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. I kommunens styr-
dokument Ekologisk hållbarhet – samlande ramverk för program är en 
av riktningarna att kommunens upphandlingskraft ska användas  aktivt 
för positiv miljö- och näringslivsutveckling. I kommunens vattenpro-
gram finns mål inom; naturligt och rent vatten, attraktivt och tillgängligt 
 vatten samt klimatsäkrad vattenhantering. Det finns även ett uppdrag 
att ta fram en klimatanpassningsplan för hela kommunen.  

Landsbygden har en väsentlig roll i att uppnå de högt uppsatta miljö-, 
vatten- och klimatmål som kommunen har antagit. 

En av Sveriges bästa landsbygdskommuner 
Kommunen ska systematiskt belysa olika perspektiv som har eller kan ha 
konsekvenser för landsbygderna både externt och internt. Framför allt 
kopplat till jämställdhet och ungas perspektiv. Alla invånare i kommunen 
ska behandlas likvärdigt, men förutsättningarna ser olika ut. Avstånden 
till samhällsservice varierar beroende på var i kommunen man bor.

Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter 
att bo och verka på landsbygden. Barn och ungas situation och erfaren-
heter ska beaktas i landsbygdsutvecklingen. Tillsammans med berörda 
myndigheter, den privata sektorn och föreningslivet ska kommunen 
 skapa förutsättningar för en samhällsutveckling på landsbygderna. 

Med utgångspunkt att det ska vara möjligt att bo, verka och leva på 
landsbygderna är fyra utvecklingsområden prioriterade. Inom dessa om-
råden krävs det särskilda strategier och specifika mål för att Uppsala ska 
bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.  

De prioriterade utvecklingsområdena är 
• bostadsbyggande
• näringslivsutveckling i ett land/stadsperspektiv  
• service och infrastruktur 
• lokalt engagemang 
 
Dessa fyra utvecklingsområden är specifikt framtagna genom en bred 
och omfattande dialog tillsammans med föreningslivet på landsbygden 
och stärks av svaren som kommit in under remissrundan. 
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Bostadsbyggande
Att vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner innebär att man 
skapar goda förutsättningar för att bygga och utveckla boende- och 
verksam hetsmiljöer. Det skapar i sin tur förutsättningar för en bra 
bas service. Det är viktigt med olika upplåtelseformer för att gynna 
människor med olika bakgrund och ålder. Det behövs många mindre och 
billiga bostäder eftersom det gynnar boendekedjan och skapar en rota-
tion på bostadsmarknaden. Det har lokalsamhället efterfrågat under en 
längre tid, framför allt kopplat till bostäder för den äldre generationen. 
Detta gynnar också både jämlikhet och jämställdhet på landsbygden. 

För att kunna möta efterfrågan och skapa beredskap för en befolkning-
sökning är det viktigt att ha tillgång till hyresrätter, bostadsrätter och 
bostäder som är anpassade för livets alla skeden. På så sätt får fler möj-
lighet att bo på landsbygden. Närheten till staden skapar bra förutsätt-
ningar för bostads- och verksamhetsutveckling på landsbygden men ska 
också ställas i relation till den areella näringen och samhällsekonomiska 
aspekter. Bostadsutvecklingen ska därför främst ske i prioriterade tät-
orter och i kollektivtrafiknära lägen för att stödja den befintliga servicen. 

De prioriterade tätorterna är Almunge, Björklinge, Bälinge, Gunsta, 
 Gåvsta, Jälla, Järlåsa, Knutby, Länna, Lövstalöt, Skyttorp, Storvreta, 
Vattholma och Vänge.
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Mål för bostadsbyggande 
•  Ständig planberedskap ska finnas som motsvarar en produktion 

om minst 400 bostäder i de prioriterade tätorterna. Det innebär 
att kommunen i sin prioritering och tidsplanering av detaljplane-
arbeten under stödjer att planer tas fram i en omfattning som bäd-
dar för nämnda produktionsvolym.

•  Tomtberedskap ska kontinuerligt finnas i samtliga av de priori-
terade tätorterna där så är möjligt givet teknisk och social infra-
struktur. Det innebär att det i merparten av de prioriterade 
tätorterna alltid ska finns möjlighet att köpa en tomt för småhus-
byggande, av kommunen eller annan aktör.

•  Kommunal markberedskap som understödjer de två ovanstående 
 målen. Det innebär att kommunen bör ha egen mark för planlägg-
ning och bostadsbyggande när situationen så kräver.

•  Kommunen ska ha beredskap att åstadkomma bostadsbyggande 
ut över småhus i prioriterade tätorter. Det innebär att kommun-
förvaltning och kommunala bolag aktivt understödjer tillkomsten 
eller förverkligar i egen regi, där så är rimligt med hänsyn till eko-
nomi och behov.
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Näringslivsutveckling  
i ett land/stadsperspektiv 
Att vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner innebär att en sam-
manhållen lands- och stadsutveckling stärks för att ytterligare utveckla 
de kvaliteter, utbud och upplevelser som landsbygderna kan erbjuda.  
Det i sin tur kan skapa företagsutveckling inom framför allt gröna jobb 
som kan bidra till en hållbar utveckling. 

Ett livskraftigt lokalt baserat företagande är en viktig förutsättning för en 
levande landsbygd och viktig för hela kommunens utveckling. Det hand-
lar om att skapa möjligheter för nya företag, fler företagsetableringar 
och tillväxt i befintliga företag på landsbygden. Närheten till städer som 
 Uppsala och Stockholm skapar goda förutsättningar för att en avsättning 
av varor skapar en uppländsk identitet.

Kultur-, natur- och ekoturism har en stor potential och skapar förutsätt-
ningar för utveckling av lokal samverkan och olika former av företa-
gande. Boende, restauranger och caféer kan utvecklas i samband med 
intressanta besöksmål, framför allt i för hållande till det stora intresset 
för närodlat och närproducerat. Utveckling och tillgängliggörande av 
kommunens vatten miljöer skapar attraktionskraft på lands bygden som 
också bidrar till att  bevara och öka ekologiska värden.  

För den lokala och regionala utvecklingen är de kulturella och kreativa 
 näringarna viktiga. Det handlar framför allt om fler jobb, turistintäkter, 
identitetsskapande, en god livsmiljö, att öka upplevelseinnehållet i tra-
ditionella produkter samt en diversifiering i näringslivsstrukturen.
 
Jämställdhet
Jämställdhet inom företagande på landsbygden är framför allt kopplat 
till bidrag inom det svenska landsbygdsprogrammet. Inom landsbygds-
företagande får män i allmänhet större tillgång till de EU-stöd som finns, 
framför allt i de mer traditionella landsbygdsnäringarna. Kvinnliga företa-
gare söker i större omfattning andra stöd än för ett traditionellt jordbruk. 

För landsbygdsutvecklingen är det viktigt att integrera ett jämställdhets-
perspektiv inom lantbruk- och skogsbrukssektorn, både kopplat till 
mark- och ägandefrågor men också i branscherna i sig. Jämställdhet 
leder till en mer konkurrenskraftig, dynamisk och levande landsbygd.

Cirkulär ekonomi 
I ett hållbart samhälle har landsbygderna en viktig roll inom exempelvis 
 energi- och matförsörjning och för återcirkulering av restprodukter i ett 
 slutet kretslopp. Omställningen till förnybar energi innebär goda utveck-
lingsmöjligheter för exempelvis biodrivmedel, energigrödor, sol- och 
vind energi samt förnybar kraftvärme. Närheten till och samarbeten med 
universiteten i Uppsala ger också bra förutsättningar för att skapa inno-
vation och nya tekniska lösningar. 
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Landsbygd och stad kan stärka varandra när det gäller utbredning och 
bevarande av speciella arter och miljöer. Ett öppet landskap skapas av 
ett aktivt brukande som i sin tur leder till ett bevarade av både kultur- 
och naturlandskapet och biologisk mångfald. Detta är även viktigt med 
tanke på de utmaningar som de befintliga arterna och miljöerna kan ut-
sättas för med ett förändrat klimat.

Vatten
Klimatförändringen innebär risker för både perioder av torka och höga 
vattenflöden. Landsbygden har en viktig roll som fördröjande funktion 
och lagring av vatten i händelse av långa torrperioder. Tillgången till vat-
ten behöver säkras för näringslivet, framför allt för lantbruksnäringen. 
Rent dricksvatten och hantering av enskilda avlopp är också en av ut-
maningarna för de som bor och verkar på vissa delar av landsbygderna.

Lokal livsmedelsförsörjning 
Nya innovationer i den lokala livsmedelskedjan kan effektivisera utveck-
lingen i kommunen, skapa nya arbetstillfällen och tillväxt inom livsmedels-
kedjan. Det kan också öka möjligheten för en ökad krisberedskap inom 
kommunen och därmed bidra till att stärka det civila försvaret inom 
kommunen. 

Utveckling av den lokala livsmedelskedjan främjar även möjligheter 
för nya och fler typer av verksamheter såsom lokala mikro-bryggerier, 
 bagerier eller andelsjordbruk. En hållbar och lokal livsmedelskedja ska-
par också större möjligheter för lokalt och ekologiskt producerad och 
lagad mat i kommunens verksamheter. Uppsala läns enda naturbruks-
gymnasium ligger även i och drivs av Uppsala kommun tillsammans med 
Jällastiftelsen. Här har det utbildats flera generationer av lantbrukare 
och görs så även idag.

 

Mål för näringslivsutveckling 
•  Främja tekniska och sociala innovationer. 

•  Skapa förutsättningar för att öka den hållbara närproduktionen 
av förnybar energi och livsmedel.

•  Skapa förutsättningar för ett ökat företagande på landsbygderna.

•  Öka nöjdheten med den kommunala servicen för företagare på 
landsbygden.

•  Kommunkoncernen ska ha markberedskap för verksamhets-
miljöer. 

•  Skapa förutsättningar för ökad besöksnäring kultur-, natur, och 
eko turism.
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Service och infrastruktur  
Att vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner innebär att vi genom 
sam arbete skapar innovativa, effektiva och smarta sätt att utveckla och 
behålla service funktioner, tillgängligheten och IT-utvecklingen på lands-
bygderna.  

Tillgången till service i tätorterna och på landsbygderna har i stora delar 
av kommunen minskat under de senaste decennierna, både skattefinan-
sierad och kommersiell service. Kommunen strävar efter att ge alla kom-
muninvånare tillgång till trygga, utvecklande, jämställda och kreativa 
mötesplatser, offentlig och kommersiell service, rekreation, kultur och 
goda kommunikationer för alla åldrar. 

Bilen kommer vara fortsatt viktig för landsbygdsbefolkningen. För ett 
hållbart resande är det därför viktigt att se till hela perspektivet och att 
man enkelt ska kunna byta färdmedel längs vägen. Pendlarparkeringar, 
cykelinfrastruktur, cykelparkeringar och god kollektivtrafik är nyckeln till 
att skapa förutsättningar för ett hållbart resande. 

Basservice i de prioriterade tätorterna 
Basservice och andra grundläggande funktioner ska framför allt  finnas 
i och i anslutning till de prioriterade tätorterna, i möjligaste mån i centra-
la lägen. Kommunen har inte ansvaret för alla funktioner men viljeinrikt-
ningen är att det för flertalet prioriterade tätorter på sikt bör finnas; 
barnomsorg och skola upp till minst årkurs 3, fritidsverksamhet för barn 
och unga, biblioteksservice, kulturskola, dagligvaruförsörjning, åter-
vinnings station, pendlarparkering inklusive cykel parkering, god cykel-
infrastruktur, fossilfri drivmedelsförsörjning, tillgång till primärvård, god 
kollektivtrafik mot Uppsala (med minst 15 minuters-trafik i högtrafiktid, 
trafikering under hela trafikdygnet och låg resetidskvot i förhållande till 
bil), parker och andra ytor för lek, motion och rekreation, odlingsytor, 
god mobiltäckning, möjlighet till bredbandsanslutning och gatubelys-
ning. Det bör också finnas idrotts utrymmen och tillgång på samlings-
lokaler med scener och teknik som kan utnyttjas av flera aktörer. 

Landsbygderna 
Det ska vara attraktivt att bo, verka och leva i landsbygderna. 
 Kommunen ska arbeta aktivt för att offentlig och kommersiell service 
kan mötas på landsbygderna och på så vis stärka lokalsamhället på 
landsbygden. För en jämställd landsbygd är en väl fungerande service 
och infrastruktur en förutsättning.

Utanför de prioriterade tätorterna ska möjligheterna till utveckling fin-
nas. Bygdegårdarna har en viktig roll som nav i bygderna. I de ut pekade 
servicenoderna i översiktsplanen (Stavby, Tuna, Åkerlänna/Oxsätra, 
Ramstalund och Jumkil) finns det exempelvis goda möjligheter för fler 
servicefunktioner att utvecklas. I många av de mindre orterna på lands-
bygderna finns det även barnomsorg, butiker, bygdegårdar, kyrkor, 
idrottshallar, fotbollsplaner och ett aktivt förenings- och kulturliv.  
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IT-infrastruktur    
Tillgång till en god IT-infrastruktur är avgörande för en levande lands-
bygd. God kommunikation är grundläggande för demokrati men också 
för människors möjligheter till socialt samspel på fritiden eller möjlig-
heter att arbeta och driva företag. 

Förutsättningarna för att driva och utveckla företag samt för att leva 
på landsbygden kommer att förbättras när digitaliseringen tillgänglig-
görs för fler. Med stöd av den snabba teknikutvecklingen kan människor 
 arbeta och få tillgång till samhällsservice, utbildning och upplevelser 
i mycket högre grad än tidigare. I tätorterna och de mindre orterna kan 
med fördel resurser i form av lokaler och annan teknologi delas och an-
vändas för olika behov olika tider.  För att få till ett bra använd ande av 
dessa resurser går de samhällsfinansierade aktörerna med många an-
ställda (kommun och landsting) före.

Det finns ett särskilt samhällsansvar att snabbare utveckla bredbands-
utbyggnaden på vår landsbygd. Genom mobilisering av invånare, organi-
sationer, och företag kommer statliga stöd utnyttjas mer effektivt, men 
också skapa utökade möjligheter att samverka med marknadsaktörer 
som bygger ut bredband.

Kommunen måste säkerställa hur bredbandsutvecklingen ska ske mer 
effektivt. Lagstiftningen SFS 2016:534 innebär att aktörerna har rätt att 
samordna bredbandsutbyggnad med offentligt finansierade utbyggnads-
projekt och därmed kan möjligheterna till öppen kanalisation utvecklas.

Servicenoder utpekade enligt Översiktsplan 2016.
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Mål för service och infrastruktur 
•  Etablera och/eller utveckla nya servicelösningar där det idag är 

brist. En ny servicelösning kan exempelvis innebära att olika typer 
av servicefunktioner – privata och offentliga – samverkar för att 
tillsammans få tillräcklig kvalitet och ekonomi trots ett begränsat 
befolkningsunderlag.

•  Öka möjligheten till ett hållbart- och kollektivt resande genom att 
ha ett dörr- till dörrperspektiv. 

•  Skapa förutsättningar för en högre anslutningsgrad av fiber på 
lands bygderna.

•  Öka möjligheten till att utöva och uppleva kultur på landsbygden. 

•  Förstärka kommunens roll som rådgivare. 
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Lokalt engagemang 
Att vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner innebär att kommu-
nen svarar upp mot initiativ som tas och att de kommunala processerna 
främjar ett lokalt, hållbart och jämlikt engagemang. Det lokala engage-
manget skapas främst genom delaktighet och inflytande. 

Lokalt engagemang är grundläggande för landsbygdsutvecklingen och 
en demokratifråga. För att detta engagemang ska kunna främjas ska 
tillgång till information, nätverkande och dialog säkerställas. Det är en 
avgörande faktor för en hållbar samhällsutveckling. Kommunen har en 
viktig roll i att stötta och uppmuntra de många engagerade individer och 
föreningar som är drivande inom lokal utveckling. För den lokala utveck-
lingen är det också viktigt att sätta det lokala engagemanget i relation  
med en lokal ekonomi. Genom samarbete med och mellan föreningslivet 
finns det möjligheter att vända utmaningar till fler arbetstillfällen.

Ett starkt föreningsliv möjliggör en dynamisk, hållbar och växande lands-
bygd. Framför allt genom ett bra samarbete och en god dialog förbättras 
möjligheterna att sprida goda exempel på landsbygdsutveckling. Det 
skapar också möjligheten till att se effekter eller konsekvenser av beslut 
och på sätt skapa en förförståelse för de olika utmaningarna som finns. 
Kommunen har en aktiv roll i den kontinuerliga dialog som sker i sam-
arbete mellan myndigheter och de som bor, verkar och lever på lands-
bygderna. Detta är framför allt viktigt för att flera individer i olika åldrar 
och med olika ursprung har möjlighet att delta. 
 
Många gånger är det föreningslivet och det lokala företagandet som gör att 
det blir en lyckad integration och att det finns lokala event och orts dagar, 
ofta med ungdomsverksamhet i fokus. Under sommarhalvåret finns 
många event med god kvalitet, både för bygdens egna invånare men 
också som drar människor från hela kommunen. Inom civilsamhället så 
är det vanligt att det finns en skillnad på vilka roller och uppdrag man får 
inom föreningslivet även om kvinnor kan vara lika aktiva som män 

Tillsammans med föreningslivet arbetar även kommunen med lokala 
överenskommelser (LÖK) för att skapa förutsättningar för ett bra sam-
arbete. Ett stärkt samarbete kan också utvecklas genom Idéburet och 
offentligt partnerskap (IOP). 

Mål för lokalt engagemang 
•  Skapa förutsättningar för ett hållbart, inkluderande och jämställt 

 engagemang. 

•  Skapa förutsättningar för en kontinuerlig dialog. 

•  Öka andelen unga som är engagerade inom landsbygds-
utvecklingen. 



Genomförande 
För att långsiktigt kunna följa upp arbetet med landsbygdsprogrammet 
ska tydliga uppföljningsprocesser knyta an till varje insatsområde. Dessa 
preciseras i tillhörande handlingsplan som revideras årligen och knyter 
an till kommunens mål- och budgetprocess. Uppföljningen ska årligen 
presenteras för kommun styrelsens arbetsutskott för planering. 

Till Landsbygdsprogrammet ska även en sammanhållen kom mu ni ka-
tions  strategi tas fram för att sprida kunskap och information om hur vi 
når målet att kommunen ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskom-
muner. Kommun styrelsen ansvarar för att en sammanhållen kommuni-
kation sker mellan nämnder samt att uppföljningen sker kontinuerligt. 

Ansvarsförhållanden tydliggörs i tillhörande handlingsplan. 

Arbetet med Upplandsbygd – lokalt ledd utveckling 
Samarbetet med Upplandsbygd – lokalt ledd utveckling är en av kommu-
nens strategier för att nå målet att bli en av Sveriges bästa landsbygd-
skommuner. Tillsammans med Upplandsbygd – lokalt ledd utveckling 
arbetar kommunen med utveckling genom Leadermetoden. Leader-
metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett 
område utifrån lokala initiativ. Uppsala kommun (exklusive Uppsala stad) 
tillsammans med Östhammar, Knivsta och Sigtuna (exklusive Märsta) 
kommun tillhör Leaderområdet Upplandsbygd.  Privat, ideell och offent-
lig sektor har tillsammans tagit fram en lokal utvecklingsstrategi som ska 
prioritera insatserna i programperioden 2014–2020. 

Upplandsbygds strategi antogs av Jordbruksverket 2015 vilket innebär 
att Upplandsbygd också har en budget att fördela till olika utvecklings-
projekt. Det är organisationer, föreningar, företag och myndigheter som 
kan söka stöd från Leaderområdet. Arbetet med Upplandsbygd är ett av 
kommunens verktyg att kanalisera de EU-medel som finns tillgängliga 
för landsbygdsutveckling.  

Relaterande styrdokument med  extra 
bäring på landsbygdsprogrammet 

Mål och Budget 
Uppsala kommuns översiktsplan 
Uppsala kommuns bredbandsprogram 
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Uppsala 
kommun
Uppsala kommuns näringslivsprogram
Ramverk för ekologisk hållbarhet 
Uppsala kommuns miljö- och klimat-
program
Uppsala kommuns vattenprogram 
Ekologiskt ramverk för program och 
 planer
Policy för hållbar utveckling
Uppsala kommuns kulturpolitiska 
 program

Externa dokument och pågående 
arbete 

Utvecklingsstrategi för Upplands-
bygd –  lokalt ledd utveckling
Det svenska landsbygdsprogrammet 
(2014–2020) 
Regional handlingsplan för landsbygds-
programmet (2014–2020)
Havs- och fiskeriprogrammet (2014–2020)
Regional utvecklingsstrategi för 
 Uppsala län
Regionalt serviceprogram för Uppsala län 
Regional cykelstrategi för Uppsala län 
Länstransportplan för Uppsala län 
EU:s vattendirektiv 



Följ vårt arbete med att bli en av  
Sveriges bästa landsbygdskommuner 
Läs hela programmet på uppsala.se/landsbygd 
Följ oss även på facebook.se/landsbygduppsalakommun  
för att få den senaste informationen. 


