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Landsbygdsriksdag 2020 
 
Hela Sverige ska leva är en obunden ideell riksorganisation i Sverige som finan-
sieras genom medlemsavgifter, sponsring och anslag.  
Föreningen arbetar för ”balans mellan stad och land” och på deras hemsida ges 
en bild av några av föreningens kärnfrågor: 

• Att det är nära till mataffären, bankomaten och apoteket. Att det finns 
skola, dagis och sjukvård på nära håll. 

• Att affärsägaren kan sätta in dagens kontanter på ett säkert ställe. 

• Att entreprenören och företaget har tillgång till en bank som känner de 
lokala förhållandena och som därför kan göra en rättvis lånebedömning. 

• Att det finns bredband och telefoni, fungerande vägar, kollektivtrafik och 
mackar. 

• Att polisen kommer när man ringer, liksom ambulans och brandkår. 
 
Det är inte säkert att lösningarna ska se ut som i staden, utan de bör anpassas 
efter de villkor som råder på landsbygden. 
 
Sedan 1988 arrangerar föreningen Landsbygdsriksdagen, som utvecklats till en 
av Europas största mötesplatser för landsbygdsutveckling. 
 
Länsavdelningen i Uppsala har tillskrivit Östhammars kommun, med en förfrå-
gan om kommunen står bakom en ansökan om att få arrangera Landsbygdsriks-
dagen 2020 i Uppsala. 
 
 
Landsbygdsutveckling är en av de profilområden som Östhammars kommuns 
näringslivsarbete prioriterat högst de senaste åren. Det har givit resultat. Några 
exempel: 

• Vi har en starkt och vitalt föreningsliv i kommunen, 
• Vi har kommit långt när det gäller fiberutbyggnad på landsbygden och 
• Vi är aktiva inom Landsbygdsprogrammet – med flera goda exempel på 

bl.a. leader-projekt. 
 
För Östhammars kommun är det därför naturligt och närmast självklart att stötta 
länsavdelningens ansökan. Kostnader kopplat till om föreningen får evene-
manget, föreslås anslås separat vid 2019års budgetberedning. 
 
 
I tjänsten 
 
Ulf Andersson 
Chef Tillväxtkontoret 
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