
Fyra tankar om landsbygdens framtid

Erik Westholm, Professor em, forskare i landsbygdsutveckling, 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ledamot i Kungliga Skogs- 
och Lantbruksakademin (KSLA), riktar blicken framåt och funderar 
kring den omställning som måste komma från överkonsumtion 
till något mer hållbart. Vilka möjligheter har landsbygden? Här 
finns frihetsgrader som staden saknar; oplanerad mark, oupptagen 
mark, biologiska resurser, plats för experiment och för nytänkande. 
Traditioner av samverkan. Vad är landsbygdens och småorternas roll 
i ett sådant samhällsbyggande? 

Gunilla Kindstrand är moderator under dagen. Gunilla är journalist 
och ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA). 

Moderator Gunilla Kindstrand

Att verka i Uppsala län

Annika Israelsson, Enhetschef Plan- och bostadsenheten, 
Länsstyrelsen i Uppsala län.

Göran Enander

Göran Enander är landshövding i Uppsala län sedan den 1 november 
2016.  Han kom då från posten som länsöverdirektör på länsstyrelsen 
i Skåne och dessförinnan har han bl.a. varit statssekreterare på miljö- 
och energidepartementet, förvaltningschef på Vetenskapsrådet och 
generaldirektör på Skogsstyrelsen. Göran kommer ursprungligen från 
Ulricehamns kommun i Västergötland. Sedan 2003 är Göran Enander 
ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA).
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TEMA 2: Att leva på landsbygden12.30-
13.45

Politik och planering för en landsbygd i förändring

Josefina Syssner, docent i kulturgeografi, Linköpings Universitet, 
inleder med att reflektera över vad det är som är så speciellt med 
att bygga och utveckla samhällen i glesbygd och landsbygd. 
Vilka är utmaningarna, förväntningarna och resurserna när 
landsbygdens samhällen ska byggas och utvecklas? Och vilka är 
visionerna för morgondagens landsbygd?

Pia Tingvall, Companion, betonar vikten av att inkludera lokala 
initiativ och civilsamhällets aktörer i en inkluderande och hållbar 
utveckling av landsbygdens samhällen. Utgångspunkten är 
Coast4Us - ett Interreg-projekt som innefattar Sverige, Åland, 
Estland och Lettland.

Lokal planering underifrån 

Robert Jonsson, doktor i företagsekonomi, Linköpings 
Universitet, konstaterar att kommunen är förhållandevis 
ensam som samhällsbyggare i många landsbygdskommuner. 
Kapitalstarka privata investerare som kan finnas i en stad har 
ofta ett marginellt intresse av att investera på landsbygden. 
Hur kan kommuner investera tillsammans med andra 
under sådana omständigheter och styra och planera för sin 
infrastruktur?

Samverkan och investering för samhällsutveckling

Charlotta Hedberg, Universitetslektor i kulturgeografi, Umeå 
Universitet, inleder med att lyfta fram de grupper som 
väljer landsbygden som arena för en ny livsstil, bland annat 
landsbygdsflyttare. Landsbygden ses som en plats som ger 
rum åt alternativa livsstilar jämfört dem som ryms innanför 
stadens väggar. 

Exemplet Downshifting: vem lämnar staden?

TEMA 1: Att planera för landsbygden 10:00  
- 11.30



TEMA 3: Goda exempel

Downskifting och landsbygd i praktiken

Patrik Andersson, upphovsman till podcasten Andra sätt, ger 
exempel på downshiftare. De är personer som frivilligt väljer 
att gå ner i inkomst för att ge utrymme åt andra dimensioner 
i livet, såsom mer fritid och tid åt sociala relationer, kreativa 
idéer och företagande, ibland också förenat med en 
ekologiskt hållbar livsstil. 

Översiktsplanering, interaktionen mellan tätort och landsbygd

Johannes Siirtola, Fysisk planerare, Älvkarleby kommun. 
Älvkarleby kommun tar just nu fram en ny översiktsplan. 
Översiktsplanen har ett tidsperspektiv fram till 2050 
och skapar förutsättningar för cirka 1500 nya bostäder. 
Översiktsplanens tyngdpunkt är utveckling inom 
prioriterade utvecklingsorter vilket inriktar den framtida 
utvecklingen till kollektivtrafiknära lägen och koncentrerar 
den tillkommande bebyggelsen till redan byggda strukturer. 

Den föreslagna utvecklingen utanför de prioriterade 
utvecklingsorterna kompletterar och utvecklar befintliga 
bebyggelsestrukturer, skapar förutsättningar för en 
bärkraftig landsbygdsutveckling och tillgängliggör 
naturområden. Ett väl fungerande samspel mellan tätort och 
landsbygd är viktigt för att kommunen ska uppnå sin fulla 
potential.

Cecilia Waldenström, Forskare i Landsbygdsutveckling, 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och ledamot i Kungliga 
Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA), tar upp de alternativa 
vägar som jordbrukare och odlare utvecklar för att nå 
konsumenter, ofta med inriktning mot lokal produktion. 
Småskaliga diversifierade jordbruken bidrar till landsbygden 
som plats för alternativa livsstilar.

Platsen, marken och maten

14.15- 
15.30



Erika Mickelsson, planhandläggare, Knivsta kommun och Jan 
Rydén, Head of Design & Research, Alsike Fastighets AB. Alsike 
är idag en bilberoende tätort till största delar bestående av 
villor och radhus. 

Den kommande järnvägsstationen i Alsike är utgångspunkten 
för Alsike Nord Etapp 2 som ska bli en hållbar, levande 
stadsdel där det finns mötesplatser i form av torg, parker, 
gårdar och gaturum för de boende. Inom området planeras 
det för cirka 2000 bostäder, varav minst 30% hyresrätter, samt 
lokaler för verksamhet och service. 

Hållbarhetsambitionerna är höga: detta blir en hållbar 
stadsdel med sociala mötesplatser, mycket grönska, innovativ 
hantering av regnvatten och hållbara transporter. För att 
skapa en hållbar stadsdel krävs det att hållbara livsmönster 
främjas.

Alsike Nord etapp 2, en detaljplan med fokus på hållbarhet

Smart Villages
Vad är en smart by? Jo, en smart by använder digital teknologi 
och innovationer för att främja livskvalitet, levnadsstandard, 
service, resurseffektivisering, mindre miljöpåverkan och nya 
möjligheter för värdeskapande inom både produkter och 
processer. Smarta byar är sådana som bygger vidare på sina 
existerande styrkor och resurser, men även utvecklar nya 
möjligheter. 

Aline Kärrbäck är Landsbygdsnätverkets representant i 
Europeiska Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp för 
Smart Villages. Arbetsgruppen har som uppgift att utforska hur 
service på landsbygden, såsom vård och omsorg, utbildning, 
energi, mobilitet, handel och annat, kan förbättras och göras 
mer hållbar och innovativ genom digital och social innovation.


