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Vi ser ett behov av att stärka småföretagarnas möjligheter att mötas, utbyta erfarenheter och kunskaper
med varandra och även hjälpa varandra med att lösa praktiska utmaningar som man möter i sin
företagarvardag. Vår vision för 2030 är att det ska finnas förutsättningar för företag på landsbygden att
växa och vara livskraftiga. Hållbart företagande ska uppmuntras. Möjligheter för innovationsutveckling på
landsbygden ska stärkas
Innovatörernas vision

Året som gått
I september 2019 hade nätverket en kick-off
i Gimo. Under två dagar diskuterades det hur
man kan skapa nya arbetsvillkor för unga så
att de vill stanna kvar på landsbygden och
hur man kan utveckla delningsekonomin via
mötesplatser som blir starka enheter för
stöd. Nätverket talade också om samverkan
och lärande. Tillsammans utvecklades det
även idéer för att sammanföra stad och land
och
skapa
innovationsplatser
på
landsbygden.
I mars 2020 hade nätverket en temakväll om
entreprenörskap och innovationsutveckling
på landsbygden. Kvällen började med att
gästföreläsare från SLU och Hela Sverige
ska leva berättade om sin syn på kvällens
tema. Därefter fick deltagarna möjlighet att i
workshopsform diskutera utifrån fyra teman:
Finansiering av nya projekt, Skapandet av
nya besöksmål i Upplandsbygd, Hållbar
mobilitet
och
kommunikation
samt
Kommunernas roll för att stödja utvecklingen
av en levande landsbygd. Den röda tråden
under året har varit att på olika sätt skapa
förutsättningar för att idéer ska kunna växa
till livskraftiga företag och bidra till
Upplandsbygds utveckling.

Nätverket och Agenda 2030
Agenda 2030, som antogs av FN 2015,
uttrycker världens och Sveriges 17 mål
för hållbar utveckling. Målen i Agenda
2030 är övergripande riktningsmål som
är ömsesidigt beroende av varandra
och som kräver samspel mellan många
offentliga och privata aktörer.
Även om målen är globala berör de alla
nivåer. Många av lösningarna finns
lokalt och hos företagen. Att verka för
varaktig, inkluderande och hållbar
ekonomisk tillväxt med anständiga
arbetsvillkor för alla är ett mål som väl
avspeglar nätverkets vision och idéer.
Livskraftiga företag på landsbygden
kan bidra till att skapa sysselsättning,
motverka klyftor i samhället och
tillsammans
med
andra
aktörer
utveckla inkluderande lokala samhällen
dit människor flyttar i stället för att flytta
från. Mötesplatser för kunskaps- och
erfarenhetsutbyten kan vara en viktig
katalysator för innovationsutveckling på
bygden, men även för inkludering och
gemenskap. Hållbar livsmedelsproduktion och lokal delningsekonomi
är områden där företagen och
innovatörernas nätverk kan bidra.

Idéer för framtiden
Utveckla koncept så att
samingslokaler kan fungera som
innovationshubbar och mötesplatser
för kunskapsutbyte.

En företagarjour där små företag kan
matchas med varandra och utifrån
behov hjälpa varandra med olika
arbetsuppgifter i stället för att anlita
konsulter.

Utvecklingsprogram för att
småföretag på landsbygden ska
kunna växa och vara livskraftiga.

Utveckla nya besöksmål i
Upplandsbygd.

Synliggöra lokala förmågor,
kompetenser, resurser och initiativ.

I större utsträckning möjliggöra
arbete hemifrån och minska
pendlingen för att motverka
urbaniseringen.

I början av hösten träffades Återvinnarna och tog fram en vision för Upplandsbygd 2030.
Återvinnarna såg framför sig ett kretslopp i hela samhället. Bland annat mellan stad och
land – lantbrukare producerar mat och näringen återförs från staden tillbaka till
lantbruket. 2030 vill Återvinnarna se ett samhälle som inte bara upphört tära på
ekosystemen vi är en del av, utan att samhället bygger upp ekosystemen så de fungerar
bättre. Återvinnarnas vision är ett lokalsamhälle med klimatpositiva kretsloppslösningar.
Återvinnarnas vision

Temakväll - Lösningar för ett klimatpositivt kretsloppssamhälle
Återvinnarna betonade på temakvällen Lösningar för ett klimatpositivt
kretsloppsamhälle att det inte räcker att samhället blir klimatneutralt. Samhället
måste bli klimatpositivt – laga skadan vi orsakat genom att lagra mer växthusgaser
än vi släpper ut. Kollagring kan ske genom avancerad teknik för att fånga och lagra
kolet, men Återvinnarna tror att det finns möjligheter att göra bra saker lokalt
parallellt med dessa storskaliga tekniska lösningar. Att förbruka jordens ändliga
resurser kan aldrig vara hållbart. Återvinnarna ser kretsloppssamhället som ett
samhälle utan avfall – alla resurser cirkulerar i ett evigt återanvändande.
Temakvällen hade två talare och en workshop. Kvällens första talare var Henrik
Andersson
från
Uppsala
Waldorfskola.
Han
berättade
om
skolans
trädgårsodlingsprojekt. Idag
är skolans självförsörjningsgrad av mat 20%. Målet är att
öka i så stor grad som möjligt.
Henrik och de som jobbar
med skolträdgården försöker
odla i ett kretslopp för att
odlingen ska belasta miljön så
lite som möjligt. Målet är även
att uppnå en bra miljö för
kollagring, pollinerare m.m.

Waldorfs skolträdgård

Temakvällens andra talare var Hanna
Grännström från Peckas Naturodlingar
som berättade om kretsloppsodling. De
odlar tomater och regnbågslax, där
vattnet från laxen ger näring år
tomaterna, och tomaterna renar vattnet
som återförs till fisken. Systemet är
isolerat från omvärlden och därför
behövs inga kemikalier, antibiotika eller
hormoner tillsättas.Vi tog tillvara på
deltagarnas kunskap och kompetens
genom att de fick diskutera fler
lösningar
för
ett
klimatpositivt
kretsloppssamhälle i en open space
workshop.

Peckas Naturodlingar,
illustration av deras kretsloppssytem

Temakvällens koppling till Agenda 2030
Temakväll lyfte hållbarhetsmål 11: Hållbara städer och samhällen samt mål 13:
Bekämpa klimatförändringen. Vilket är två av de fem hållbarhetsmål som
Återvinnarna arbetar med.
I diskussionerna på temakvällen insåg vi att de som samlats även var intresserade
av de andra målen, särskilt mål 2: ingen hunger. Under diskussionen pratade en
grupp om energi och vatten, där de bland annat tänkte att man kunde använda
musslor för att rena vatten – och få mat. Här kombineras mål 6: Rent vatten och
sanitet för alla, med mål 2: ingen hunger, där rening av vatten även kan bidra till
matproduktion.
I den andra diskussionsgruppen samtalades det kring klimatpositivitet med fokus
på mat. Bland annat lyftes fördelarna med samverkan mellan olika
livsmedelsföretag. En idé som diskuterades var att Istället för att ha åker och
fruktplanteringar separata kan fruktträd planteras som alléer på åkern.
Lantbrukaren ansvarar då för att skörda det som växter på åkern, och
fruktföretagen ansvarar för att plocka frukten från träden.

Kretslopp är inte ett mål i sig, utan det är ett sätt att uppnå många andra mål. Ett
kretslopp är ett sätt att ta tillvara på de resurser vi utvunnit för att göra ytterligare
produkter och på så sätt minska belastningen på miljön.
Kretsloppslösningar är en viktig del för mål 2: Ingen Hunger. Genom att man tar
tillvara på näring i kretsloppet så kan man därmed öka produktionen av mat som
odlas på ett hållbar sätt. Det är även en viktig del av mål 13: Bekämpa
Klimatförändringarna - för att minska konsumtionen och utvinningen av nytt material
som sedan bränns upp för energi och ger upphov till utsläpp. Även för att uppnå
rent vatten och sanitet för alla, hållbar energi och hållbara städer och samhällen kan
kretsloppslösningar vara en del i vägen för att nå en hållbar utveckling.
Därför kan ett vidare arbete med kretsloppslösningar vara en stor del i
Återvinnarnas framtida arbete.

Konst från temakvällen - Lösningar för ett klimatpositivt kretsloppssamhälle

År 2030 finns det i Upplandsbygd ett starkt samarbete mellan de organisationer som
arbetar
med
sociala
värden.
Vår
vision
är
att
arrangera
återkommande
”aktivitetsmarknader” där kommunernas medborgare möts och får möjlighet att testa på
många av de fritidsaktiviteter som finns att tillgå i området. Målet med aktivitetsmarknaden
är att den ska rikta sig till alla i kommunen, detta för att alla ska känna sig inkluderade
samt få möjlighet att kostnadsfritt testa på olika aktiviteter. Genom dessa
aktivitetsmarknader vill Inkluderarna skapa en mötesplats för alla, och på så sätt bidra till
en bättre integration i samhället. Därtill vill nätverket lyfta vikten av att inkludera alla i
samhället, skapa en starkare gemenskap, trygghet och arbeta för att minska fördomar. År
2030 har projektet ”Aktivitetsmarknad” sitt 10-årsjubileum!
Inkluderarnas vision

Året som gått
I början av september 2019 samlades nätverkets nyckelpersoner på en tvådagars kickoff på Gimo Herrgård. Under dessa dagar fick nyckelpersonerna tillsammans, genom
föreläsningar och workshops, lära sig mer om begreppet resiliens, Agenda 2030 samt
verktyg för att ta fram närverkets vision. Nätverkets vision, som landade i att arrangera
en aktivitetsmarknad, hade stort fokus på en ökad social inkludering och hur detta kan
ske genom att fler får ta del av det utbud av fritidsaktiviteter som föreningslivet
erbjuder. Några av de aktiviteter som nätverket lyfte var fotboll, dans, e-sport,
scouterna, utbildning inom HLR, djurhållningen i Sverige samt annan samhällsnyttig
information. Vidare lyftes en idé om att bjuda aktivitetsmarknadens besökare på
lokalproducerad mat samt ha underhållning i form av musik.
Under hösten fortsatte idéutvecklingen av aktivitetsmarknaden och nätverkets vision
lade sedan grunden för utformandet av den kommande temakvällen, som planerades att
hållas i januari 2020. Temakvällen var tänkt att användas som ett planeringstillfälle
inför aktivitetsmarknaden och för att koppla detta till Agenda 2030 blev temat för
kvällen Hållbara evenemang. Målgruppen som nätverket tog fram för temakvällen var
organisationer som kunde tänkas vara intressanta att ha med som aktörer på
aktivitetsmarknaden. Några av de organisationer som nätverket såg som intressanta var
Svenska kyrkan, RFSL, Röda Korset, Fritid för alla, TRIS (Tjejers rätt i samhället),
PRO, idrottsföreningar samt övriga ungdomsföreningar.
Då det under hösten var svårt för nätverket att mobilisera engagemang för planeringen
av en aktivitetsmarknad i enlighet med visionen bestämde sig nyckelpersonerna i
nätverket att börja arbeta med ett smalare tema. Efter samråd med representanter från
Upplands fotbollsförbund blev det nya temat Hållbara fotbollsevenemang. Det nya temat
fokuserade istället på hur fotbollsevenemang, cuper och läger kan bli mer miljömässigt
och socialt hållbara samt hur fotbollsföreningar kan fungera som landsbygdsutvecklare.
På grund av Covid-19 pandemin så var temakvällen med det här temat tvungen att
ställas in.

Inkluderarnas arbete kopplat till Agenda 2030
De hållbarhetsmål som finns kopplade till
nätverket är mål 3 (hälsa och
välbefinnande), 4 (god utbildning för alla),
5 (jämställdhet) och 10 (minskad
ojämlikhet). I Inkluderarnas vision samt
idén om temakvällen finns tydliga
kopplingar till Agenda 2030 och de fyra
hållbarhetsmål som är kopplade till
nätverket.
Visionen
om
en
aktivitetsmarknad
kan
kopplas
till
samtliga fyra mål. Idén bidrar till mål 3
genom att låta gästerna testa på olika
aktiviteter, vilket kan leda till att de börjar
med dessa aktiviteter sedan på sin fritid.
Mål 4 kan uppnås genom de inslag av
utbildning inom HLR och annan
samhällsnyttig information som nätverket
vill sprida på aktivitetsmarknaden.
Vidare finns en koppling till mål 5 då
målsättningen är att aktivitetsmarknaden
ska utformas på så sätt att alla ska kunna
delta på lika villkor och känna sig
välkomna.

Därtill lyfts kvinnor och flickors rättigheter
extra mycket då nätverket var inne på att
bjuda in TRIS som en aktör till
aktivitetsmarknaden. Eftersom tanken är
att
aktivitetsmarknaden
ska
vara
kostnadsfri för deltagarna kan alla delta
oavsett ekonomiska förutsättningar, på så
sätt nås även mål 10. Idén om hållbara
fotbollsevenemang kan främst kopplas till
mål 3, då idrott främjar människors hälsa
och välbefinnande. Vidare går det att göra
kopplingar till mål 5 och 10, då
fotbollsevenemang bidrar till en ökad
social inkludering i alla åldrar oavsett kön.
Detta kan i sin tur bidra till en ökad
jämställdhet och en minskad ojämlikhet.

Projektuppslag att arbeta vidare med
Nätverket har under året kommit med många bra och intressanta idéer och skapat
en spännande vision som kan vara grunden till ett fortsatt arbete för hållbarhet och
inkludering i Upplandsbygd.
Tack vare nätverkets konkreta vision och tydliga idéutveckling, om att skapa en
aktivitetsmarkand för en ökad social inkludering i Upplandsbygd, finns det goda
förutsättningar för att visionen ska kunna bli verklighet. Under året har nätverket
etablerat kontakt med en av Sveriges största festival- och hållbarhetsbyråer samt
utvecklat sina goda kontakter med Upplands fotbollsförbund. Dessa kontakter är en
bra grund att bygga vidare på för att på sikt nå visionen.

"Vår önskan för år 2030 är att de som bor i de mindre orterna på Upplands landsbygd driver ett brett
upplagt hållbarhetsarbete för den egna ortens utveckling. Det har skett en mobilisering av medborgare
på orterna och det fördjupade helhetsperspektivet på bygden har resulterat i en stor bredd, både i
arbetet och i synen på hållbarhet. Man arbetar med såväl social hållbarhet som med blå-gröna stråk,
med lokala servicefrågor såväl som med frågor om företagande, friluftsliv och besöksnäring.
Platsutvecklarna har bidragit till utvecklingen i småorterna genom att presentera nya modeller för hur
man kan arbeta. Nätverket har även bidragit med kunskap och kompetens kring att skapa en större
attraktion för fler att befinna sig och bo på landsbygden".
Platsutvecklarnas vision

Året som gått
Ovanstående vision kom fram under
2019 års kick-off i Gimo. Det var
även under dessa två dagar som
vårens temadag tog sin form.
Deltagarna var eniga om att en kväll
som handlade om ortsutveckling
hade kunnat varit ett steg på vägen
för att lägga grunden för den
gemensamma visionen. Sagt och
gjort,
efter
ett
möte
med
Skogsstyrelsen, Coompanion, Bygdegårdarnas riksförbund i Uppsala och
några sakkunniga fick idén en
tydligare stomme.
Den 8e februari gick temadagen
Smarta
Byar
av
stapeln
i
bygdegården Blå Wingen. Dagen
började
med
en
inspirerande
föreläsning från den Smarta byn
Veberöd där vi fick ta del av hur de
använt sig av ny teknik för att skapa
just smarta lösningar.
Diskussionerna
under
dagen
handlade om hur man kan engagera
ungdomar. Ta tillvara på naturen runt
omkring
oss.
Skapa
goda
kommunikationer,
både
mellan
människor och för transporter.

Årets arbete och Agenda
2030
Nätverkets fyra hållbarhetsmål
går se i nedre högra hörnet.
Utmaningen med Agenda 2030
är att det är stora och
övergripande mål.
Idag har Platsutvecklarna
funnits i snart tre år och vi har
ständigt jobbat med att klura ut vad
målen betyder just i vår del av
världen. De två mål som har
jobbats med flitigast är Ekosystem
och ekologiskt mångfald & Fredliga
och inkluderande samhällen.
Någon som vi kan jobba vidare på
efter temadagen Smarta Byar är hur
vi
tar
in
den
Uppländska
landsbygden in i 2020 genom bl a
digitalisering. Detta öppnar upp
möjligheter för att arbeta mer
intensivt med Genomförande och
globalt partnerskap. I nuläget kan vi
omdefiniera det till genomförande
och lokalt partnerskap för att stärka
de kontakter som byggts under våra
tre år tillsammans för att ytterligare
arbeta på våra ekosystem och
inkluderande samhällen. Inget mål
är separerat från det andra och det
är så vi måste fortsätta att arbeta.

Arbetet vidare
För att ytterligare stärka det lokala
partnerskapet och stärka våra
band mellan orter och personer
har det uppmärksammats att vi
behöver dela information med
varandra på ett smartare sätt. Ett
arbete som kan tas vidare är just
“hur kan vi dela information och
idéer med varandra”.
Ett förslag en gemensam digital
kalender i form av en hemsida
men hur sprider man den så att
den faktiskt används? Ytterligare
ett skäl till att skapa en tätare
kommunikation
mellan
olika
engagerade i Platsutvecklarna är
att vi vet att det är uppskattat när
vi möts och får prata med
varandra, det är då idéer föds och
vi får en extra kick till att fortsätta.

