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2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att stödja ”Hela Sverige ska leva Uppsala läns” ansökan om att arrangera 
Landsbygdsriksdagen år 2020 i Uppsala län. 
 
 
Ärendet 
”Hela Sverige ska leva Uppsala län” har inkommit med en skrivelse där information ges om 
att föreningen vill ansöka om att få arrangera Landsbygdsriksdagen i maj 2020. Skrivelsen 
återfinns i bilaga. Ansökan kommer att behandlas av organisationens riksstyrelse under våren 
2018. För att få tyngd i ansökan vill ”Hela Sverige ska leva Uppsala län” att kommunerna i 
regionen ställer sig positiva till deras ansökan. Samtliga kommuner har fått skrivelsen.  
 
Föredragning 
Landsbygdsriksdagen är ett arrangemang som anordnas vartannat år sedan 1980-talet. Det är 
Sveriges största mötesplats för landsbygdsutveckling och anordnas av organisationen Hela 
Sverige ska leva. Vid varje arrangemang står en länsavdelning, kallat länsbygderåd, värd för 
Landsbygdsriksdagen. Det beräknas att ca 1000 personer kommer att delta vid konferensen 
och övernatta i Uppsala. Deltagarna förväntas representera kommuner, myndigheter, politiska 
organisationer, företag och ideella föreningar som verkar inom 
landsbygdsutvecklingsområdet. Landsbygdsriksdagen är ett tillfälle för alla landsbygdens 
aktörer att träffas och diskutera utvecklingsfrågor som är viktiga för att hela Sverige ska leva. 
 
Kommunernas stöd till arrangemanget handlar om att på sikt sponsra evenemanget med 
pengar, exempelvis att stå för lunchkostnader under någon av konferensens dagar eller att 
köpa utställningsplats. I dagsläget innebär det inga ekonomiska löften från kommunen att 
ställa sig bakom ansökan. Att kommunernas politiska ledning ställer sig bakom 
arrangemanget ger extra tyng i ansökan till riksorganisationen, då det varje gång är flera 
länsbygderåd som ansöker om att få arrangera Landsbygdsriksdagen.    
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Annat kommunerna kan hjälpa till med om en landsbygdsriksdag arrangeras är att föreslå 
utflykter för konferensdeltagarna, inom ramen för konferensen, till intressanta platser i vår 
kommun, utifrån ett landsbygdsutvecklingsperspektiv. Kommunerna kan också arrangera 
seminarier eller liknande om sitt eget landsbygdsutvecklingsarbete.  
 
Att aktivt medverka i att arrangera Landsbygdsriksdagen är ett sätt att nå ut med Uppsala 
kommuns vision att vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.   
 
”Hela Sverige ska leva” projektleder själva hela genomförandet av arrangemanget. 
Konferensen är preliminärbokad att hållas på UKK den 14-17 maj 2020. En av dagarna 
brukar ägnas åt rundresor i regionen för deltagarna där goda exempel på landsbygds-
utvecklingsprojekt visas upp.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medfinansiering av arrangemanget sker via budgeten för landsbygdsutveckling om maximalt 
50 000 kronor. En preciserad budget presenteras i senare skede av ”Hela Sverige ska leva 
Uppsala län”.  
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
Joachim Danielsson   Mats Norrbom 
Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör 



• 

Med vänliga hälsningar 

Birgitta Elfving 

/Ordförande/ 

Hela Sverige ska leva Uppsala län 

Håkan Lindholm 

/Ordförande/ 

UPPSALA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ink. 2017 -10- 30 

Aktbil 

 

Uppsala län Landsbygdsriksdag 2020 BE 2017-10-27 

Kommunstyrelsens ordförande eller kommunalråd med ansvar för landsbygdsutveckling. 
Samt tjänsteman ansvarig för landsbygdsfrågor.  

Den 14 — 17 maj 2020 har Uppsala Konsert och Kongress preliminärbokats för Landsbygdsriksdagen i Uppsala län. 

I ett första skede har Hela Sverige ska leva Uppsala län bjudit in till ett första möte. Där deltog Uppsala kommun, Heby 
kommun, Tierps kommun, Älvkarleby kommun, Destination Uppsala och Sveriges lantbruksuniversitet SLU, för att diskutera 
förutsättningarna för att fa hit Landsbygdsriksdagen till 2020. Beslut om vem som får arrangera Landsbygdsriksdagen 2020 
tas av riksorganisationen Hela Sverige ska leva under våren 2018. En intresseanmälan ska därför skickas in under ledning av 
Hela Sverige ska leva Uppsala län. 

För att få en så stark ansökan som möjligt är det en fördel om så många kommuner, myndigheter och organisationer ställer sig 
bakom ansökan och antar en avsiktsförklaring. Från kommunerna ska avsiktsförklaringen helst vara förankrad politiskt. Sista 
dag att skicka in avsiktsförklaringen är 31 januari 2018, adress till vårt kansli. 

Avsiktsförklaringen ska svara på frågan: Står Ni bakom ansökan om att få arrangera Landsbygdsriksdagen 2020 i Uppsala? 

Bakgrund 

1988 var första gången Landsbygdsriksdagen anordnades, sedan dess har den genomförts vartannat år runt om i Sverige. Varje 
konferens har olika teman och vanligtvis brukar det komma cirka 1000-1200 deltagare. Landsbygdsriksdagen är ett tillfälle för 
alla landsbygdens aktörer att träffas och diskutera utvecklingsfrågor som är viktiga för att hela Sverige ska leva. Under 
Landsbygdsriksdagen möts politiker på nationell, regional och lokal nivå tillsammans med tjänstemän från olika myndigheter 
och organisationer, lokala utvecklingsgrupper och föreningar med olika kunskap och bakgrund. 

Landsbygdsriksdagen kommer att ge oss en möjlighet att tillsammans visa upp Upplands landsbygd från sin bästa sida. Många 
goda lokala utvecklingsgrupper och ett starkt föreningsliv och bra samarbetsprojekt ger oss stora möjligheter att visa upp 
många goda exempel. Den uppländska landsbygden erbjuder olika typer av förutsättningar som bjuder in till diskussioner som 
man på många håll i Sverige kan känna sig delaktiga i och identifiera sig med. Arrangemanget ska vara en mötesplats för 
människor med intresse för lokal utveckling och ge utrymme för dialog, erfarenhetsutbyte och inspiration mellan deltagarna. 

Vid ansökningstillfället ska vi redovisa ett förslag till organisation, samt en grov uppskattning av finansieringen. Om vi får 
uppdraget att arrangera Landsbygdsriksdagen 2020 kommer vi att presentera en preciserad budget. 

Förväntningarna på det offentliga om vi får Landsbygdsriksdagen 2020 

Vi förstår att ni undrar vilka förväntningar som kommer finnas på er, förutom ert stöd för en Landsbygdsriksdag i vårt län. Om 
vi skulle få Landsbygdsriksdagen så åter kommer vi till er med mer praktiska förväntningar 

SÅ som t.ex. 

• Skapa mötesplatser för träffar med grupper som kan vara utflyktsmål 

• Stöd som kan gälla rent ekonomiska eller t.ex. Köpa utställningsplats, stå för vissa kostnader så som resor, luncher 
etc. 
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Stavby 110 
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Hemsida:  www.belasverige.se/uppsala-laen organisations nummer 802430-0728 
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