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Tid Onsdag 5 december, kl 09.00–15.40 (registrering och kaffe från kl 08.30) 

Plats Uppsala Slott, Rikssalen, entré D 

Anmälan Senast tisdag 20 november via denna länk. 

Avbokning kan göras utan kostnad senast den 20 november. Därefter är anmälan bindande men 

du kan överlåta platsen till någon annan. 

Avgift Kostnadsfritt. 

Om du uteblir från konferensen utan att avboka eller överlåta din plats så debiteras du 300 kr 

exkl moms. 

Frågor Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, 08-54 54 77 06 

Arrangör Länsstyrelsen i Uppsala län tillsammans med SLU och KSLA. 

 

Några nedslag i programmet: 

 

• Om landsbygdens och småorternas roll i ett samhällsbyggande. En omställning måste komma från överkon-

sumtion till något mer hållbart. Vilka möjligheter har landsbygden? Politik och planering för en landsbygd i för-

ändring.  

• Vad är det som är så speciellt med att bygga och utveckla samhällen i glesbygd och landsbygd. Vilka är utma-

ningarna, förväntningarna och resurserna när landsbygdens samhällen ska byggas och utvecklas? Och vilka är vis-

ionerna för morgondagens landsbygd?  

• Om vikten av att inkludera lokala initiativ och civilsamhällets aktörer i en inkluderande och hållbar utveckling 

av landsbygdens samhälle. 

• Kommunen är förhållandevis ensam som samhällsbyggare i många landsbygdskommuner. Kapitalstarka privata 

investerare har ofta ett marginellt intresse av att investera på landsbygden. Hur kan kommuner investera tillsam-

mans med andra under sådana omständigheter och styra och planera för sin infrastruktur? 

• Vem lämnar staden? Om de grupper som väljer landsbygden som arena för en ny livsstil, bland annat lands-

bygdsflyttare. Landsbygden ger rum åt alternativa livsstilar. 

• Jordbrukare och odlare utvecklar alternativa vägar för att nå konsumenter, ofta med inriktning mot lokal pro-

duktion. Småskaliga diversifierade jordbruken bidrar till landsbygden som plats för alternativa livsstilar. 

• Exempel på downshiftare – personer som frivilligt väljer att gå ner i inkomst för att ge utrymme åt andra di-

mensioner i livet; fritid, sociala relationer, kreativa idéer, företagande… ibland förenat med en ekologiskt hållbar 

livsstil. 

• Älvkarleby kommuns nya översiktsplan föreslår utveckling utanför prioriterade utvecklingsorter och skapar 

förutsättningar för en bärkraftig landsbygdsutveckling. Ett väl fungerande samspel mellan tätort och landsbygd är 

viktigt för att kommunen ska uppnå sin fulla potential. 

• En ny järnvägsstation ska göra Alsike Nord Etapp 2 till en hållbar, levande stadsdel där det finns mötesplatser i 

form av torg, parker, gårdar och gaturum för de boende. Hållbarhetsambitionerna är höga, det kräver att hållbara 

livsmönster främjas. 

• En Smart By använder digital teknologi och innovationer för att främja livskvalitet, resurseffektivisering, 

mindre miljöpåverkan m m. Den bygger vidare på sina existerande styrkor och resurser, men utvecklar också nya 

möjligheter.  

 

Välkomna! 

 

http://www.ksla.se/
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/kalenderhandelser---uppsala/2018-10-15-regional-bostadskonferens-2018.html
mailto:eva.ronquist@ksla.se
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Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturjournalist och ledamot KSLA 

 

8.30 SAMLING OCH REGISTRERING 

9.00 Välkomna 

Landshövdingen i Uppsala län Göran Enander, ledamot i KSLA:s Allmänna avdelning 

9.15 

 

Att verka i Uppsala län 

Annika Israelsson, enhetschef Plan- och bostadsenheten, Länsstyrelsen i Uppsala län 

9.30 Fyra tankar om landsbygdens framtid 

Erik Westholm, professor em, forskare i landsbygdsutveckling, SLU, ledamot i KSLA 

10.00 KAFFE 

10.15 Tema 1: ATT PLANERA FÖR LANDSBYGDEN 

Politik och planering för en landsbygd i förändring 

Josefina Syssner, docent i kulturgeografi, Linköpings universitet 

Lokal planering underifrån 

Pia Tingvall, Coompanion 

Samverkan och investering för samhällsutveckling 

Robert Jonsson, Dr i företagsekonomi, Linköpings universitet 

11.45 LUNCH 

12.30 Tema 2: ATT LEVA PÅ LANDSBYGDEN 

Exemplet Downshifting: vem lämnar staden? 

Charlotta Hedberg, universitetslektor i kulturgeografi, Umeå universitet 

Platsen, marken och maten 

Cecilia Waldenström, forskare i landsbygdsutveckling, SLU, ledamot i KSLA 

Downshifting och landsbygd i praktiken 

Patrik Andersson, downshiftare 

14.00 FIKA 

14.30 Tema 3: GODA EXEMPEL 

Översiktsplanering, interaktionen mellan tätort och landsbygd 

Johannes Siirtola, fysisk planerare, Älvkarleby kommun 

Alsike Nord etapp 2, en detaljplan med fokus på hållbarhet 

Erika Mickelsson, planhandläggare, Knivsta kommun, & 

Jan Rydén, Head of Design & Research, Alsike Fastighets AB, Knivsta kommun 

Smart Villages 

Aline Kärrbäck, Landsbygdsnätverket 

15.30 Avslutning 

Landshövding Göran Enander och moderator Gunilla Kindstrand 
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