
Stadsbyggnadsförvaltningen 

Landsbygdsarbete  



Stadsbyggnadsförvaltningen 

Kommunfullmäktige beslutade den 2-3 november 2015 att 

Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa 

landsbygdskommuner.  
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En del av landsbygdsarbetet  

• Landsbygdsprogram- antagande under 2016 

• Översiktsplan 2016- Utställning under 2016 

• Riktlinjer för bostadsförsörjning i Uppsala kommun  

• Parkplan för de prioriterade tätorterna  

• Hastighetsöversyn i tätbebyggda områden  

• Lokalförsörjningsplan för idrotts- och fritidsanläggningar  

– Effektiv lokalanvändning  

– Mer samnyttjande och tryggare anläggningar  
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Lite kort om…  

 

 

 

• Det pågående detaljplanearbetet  

• Rekreationsväg till Fjällnora 

• VA 
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Detaljplanen  

• Båda sidorna av Kalle Blanks väg  

• Utredningsskede  

– Huvudmannaskap för vägar och park 

– Placering av bebyggelse  

– Behov av miljökonsekvensbeskrivning  

– Utredning kring salamanderförekomst  

– Granskning av utredning gällande trafik och dagvatten 

– Arkeologiutredning  

– Vägplan för korsningen vid väg 282/Kalle Blanks väg. 

 

– Förhoppningsvis samråd i höst- mer info kommer! 
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Planprocessen  
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Driftledningarna  

• Den beräknade tidplanen är att drifttagande av ledningarna 

sker årsskiftet 2016/2017.  

 

• Byggnationen har dock gått smidigt och Uppsala vatten tror 

att driftsättningen istället kan ske redan till sommaren 2016. 

 

• Efter drifttagande kommer Länna att få sitt dricksvatten från 

Uppsala och det spillvatten som bildas i Länna kommer att 

ledas till reningsverket (Kungsängsverket) i Uppsala. 
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Rekreationscykelväg Fjällnora  
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Rekreationsväg till Fjällnora  

• Uppdrag att se över möjligheterna med en 

rekreationscykelväg till Fjällnora.  

 

• Se över olika dragningar på framför allt befintliga vägar 

 (skyltar, små åtgärder etc) 

 

• Kommer att presentera preciserade förslag för nämnden 

längre fram 
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ÅVS 282:an  

• Trafikverket kommer att påbörja en åtgärdsvalstudie under 

2016 

 

• Mer information om vad en ÅVS är hittar ni här:  

• http://www.trafikverket.se/atgardsvalsstudie/  

 

 

 

 

http://www.trafikverket.se/atgardsvalsstudie/
http://www.trafikverket.se/atgardsvalsstudie/
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Länstransportplanen  

• Länk till länstransportplanen hittar ni här: 

 

• http://www.regionuppsala.se/upload/dokument-var-

verksamhet/infrastruktur/LTP_2014-2025_webb.pdf 
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Cykelvägar generellt  

• Regionplanen- Länstransportplanen  

 

• Efter en modell som syftar till att säkerställa måluppfyllelse 

och resurs effektivitet  

 

• Som ett beslutsunderlag för vilka cykelvägsobjekt som bör 

• gå vidare till åtgärdsvalsstudier och fysisk planering används 

• följande urvalsmodell: 
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• 1. Genomförbarhet 

• a. Beräknad kostnad baserat på längd och trolig 

• separeringsform 

• 2. Behov–trafiksäkerhet 

• a.Totalt årsdygnstrafik (ÅDT) 

• b. Högsta tillåtna hastighet 

• c. Vägbredd 

• 3. Målgrupp 

• a. Skolväg 

• b. Viktig arbetsväg/dörr till dörr 

• c. Rekreation och turism. 

• 4. Efterfrågan–befolkningsunderlag 

• a. Antal invånare i sammanbundna tätorter 

• b. Antal invånare inom 2 km längs med vägen utanför 

• tätort 

• 5. Betydelse för ett sammanhållet cykelvägnät. 

• a. Antal anslutningar till befintligt cykelvägnät 
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Återvinningsstation   
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Kontakt med kommunen? 

Mimmi Skarelius Lille 

018-727 12 49 

 

landsbygd@uppsala.se  

www.uppsala.se/landsbygd  

 

Facebook: 

Uppsala kommun 

Landsbygdsutveckling i Uppsala kommun  
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Upplandsbygd  

Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 

www.upplandsbygd.se 
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Lokalt Ledd Utveckling genom Leader 

• Leader står för samverkande åtgärder för att stärka 

utvecklingen på landsbygden.  

• Underifrånperspektiv där den lokala förankringen är i fokus. 

• En del av EUs ambition att genom ekonomiskt stöd flytta ner 

makten till effektivast möjliga nivå – en unik möjlighet, ta den! 

 

www.upplandsbygd.se 
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Det finns många goda exempel från våra 

föregångare! 

www.upplandsbygd.se 
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Bra uppväxling! 

• ”För varje satsad krona har Uppsala kommun fått 3 kronor 

tillbaka i rena pengar” 

• ”För varje satsat krona har Uppsala kommun fått 5 kronor 

tillbaka inklusive medfinansiering från företag, organisationer 

och deltagare”. 

www.upplandsbygd.se 
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Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 

• En ideell förening, växte fram efter sju öppna stormöten 2014.  

• 50 offentliga, ideella och privata organisationer bjöds in att 

delta i strategiarbete varav 25 deltog.  

• Föreningen har en styrelse som kallas LAG – ”Local Action 

Group”. LAG består av 15 ledamöter som beslutar om 

projektstöden utifrån strategin.  

 

www.upplandsbygd.se 
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Vårt område 

www.upplandsbygd.se 
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Finansiering av vårt leaderområde 

• Finansiering främst genom EU, svenska staten och våra 

kommuner.  

• Totala budgeten för 7 år är 45 miljoner kr fördelat på: 

– Minst 34 miljoner för projekt och samarbeten. 

– Högst 11 miljoner för drift/administration. 

 

www.upplandsbygd.se 
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Projektstöd 

• Belopp:  

– Minimum 22 000 kr – max 200 000 kr för ”företagsprojekt”. 

– För övriga projekt är minimum 22 000  kr – max vad föreningen 

bestämmer (beslut ej taget). 

• Projekt kan få 40 – 100% av totala omsättningen i form av 

ekonomiskt stöd. 

• Egen finansiering på det som fattas i form av reda pengar 

och/eller andra resurser. Ej ideell tid som föregående period. 

 

 

www.upplandsbygd.se 
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Vem kan söka projektstöd? 

• Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som 

bidrar till att uppfylla strategin för Upplandsbygd och bidrar till 

nytta för flera kan söka projektstöd. 

• Privatpersoner kan INTE söka stöd. 

www.upplandsbygd.se 
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Fyra tematiska insatsområden gör det 

enklare att söka pengar! 

 
1. Företagande och arbetstillfällen. 

2. Samspel mellan land och stad. 

3. Ungdomar. 

4. Utvecklande bygder. 

www.upplandsbygd.se 
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Exempel - insatsområde 2 Samspel 

mellan land och stad 1(3) 

• Samspelet mellan land och stad är viktigt, dels resursmässigt 

med också i en kunskapsöverförande aspekt. 

• Alla insatser och mål ska beakta hur man skulle kunna arbeta 

mer synergiskt mellan stad och land, även om själva insatsen 

utförs i utvecklingsområdet Upplandsbygd. 

www.upplandsbygd.se 
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Exempel - insatsområde 2 Samspel 

mellan land och stad 2(3) 

www.upplandsbygd.se 
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Exempel - insatsområde 2 Samspel 

mellan land och stad 3(3) 

Andra möjliga aktiviteter för att uppfylla målen  

• Stärka landskapets ekosystemtjänster. 

• Mobilitetslösningar. 

www.upplandsbygd.se 



Stadsbyggnadsförvaltningen 

Företagande och arbetstillfällen 

Aktiviteter 

• Marknads- och produktutveckling. 

• Nya distributions- och servicelösningar. 

• Nya finansieringslösningar. 

• Kunskapsuppbyggande kring ägarbyten. 

• Hållbar företagsutveckling. 

 

www.upplandsbygd.se 
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Ungdomar 

Aktiviteter 

• Föreningsutveckling. 

• Arrangemang. 

• Kompetensutveckling. 

• Generationsintegrering. 

www.upplandsbygd.se 



Stadsbyggnadsförvaltningen 

Utvecklande bygder 

Aktiviteter 

• Utvecklande av servicelösningar. 

• Skapa natur- och kulturvärden. 

• Samarbete och lärande med andra leaderområden. 

• Föreningsutveckling och demokrati. 

• Bredband. 

• Inkludering av marginaliserade grupper. 

www.upplandsbygd.se 
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Tänk på de övergripande målen 

• Innovation – nya metoder. 

• Inklusion – av marginaliserade grupper. 

• Samspel – med nya aktörer. 

• Lärande – utbildning. 

• Hållbarhet – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

 

www.upplandsbygd.se 
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Tidsplan 

• December 2015: Strategin blev godkänd. 

• Januari 2016: Information och projektvägledning startar.  

• 28 januari 2016: Den digitala ansökningsplattformen hos 

Jordbruksverket öppnade upp.  

• Mars/april 2016: Handläggning av projektstöd börjar. 

• April/maj: 2016: Som tidigast utbetalning av förskott.  

• Hösten 2016: Som tidigast slutbetalning av projekt.  

www.upplandsbygd.se 
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För mer information 

• Besök vår hemsida, bli medlem och prenumerera på vårt 

nyhetsbrev www.upplandsbygd.se 

• Följ oss på www.facebook.com/upplandsbygd 

• Tack!  

www.upplandsbygd.se 
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www.upplandsbygd.se 


