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Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett 
övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
att anta riktlinjer inklusive beslutsordning för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett 
övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling, enligt ärendets bilaga, samt 
 
att avsätta 300 000 kronor för 2017 för stöd till lokala aktörer i enlighet med riktlinjen. 
 
Ärendet 
I kommunens första landsbygdsprogram som beslutades av fullmäktige 30 januari 2017 är ett 
av de prioriterade områdena lokalt engagemang. Detta innebär att kommunen ska skapa 
möjligheter att svara upp mot det engagemang som finns på landsbygderna. 
 
Kommunstyrelsen har sedan 2003 i samband med kommundelsnämndernas avveckling 
beviljat medel till lokala föreningar eller lokala aktörer som driver demokrati och 
utvecklingsfrågor i sin bygd. Medlen ska användas för att stimulera till samverkanslösningar 
och engagemang i frågor som rör inflytande, information och kommunikation i den lokala 
bygden. Kommunstyrelsen gav i mars 2016 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
återkomma med förslag till riktlinjer för kommunens bidrag till samverkansföreningar/byalag.  
 
Beredning 
Ärendet har beretts inom stadsbyggnadsförvaltningen. Samverkan har skett med 
kommunledningskontoret och kulturförvaltningen. Bygdeföreningarna har getts möjligheter 
att ge synpunkter i beredningen. I beredningen har barn- och jämställdhetsperspektivet 
beaktats. 
 
Föredragning 
De lokala aktörerna, exempelvis ekonomiska eller ideella föreningar, bygdebolag eller 
stiftelsers engagemang i den lokala bygden berör flera av kommunens verksamhetsområden.  
De är också en aktiv dialogpart i kommunens arbete med exempelvis översiktsplanen, 
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programarbeten och andra pågående projekt. De lokala aktörernas arbete är mångsidigt och 
integrerande och kan tjäna som modell för andra föreningar när det gäller samverkan kring 
lokala utvecklingsarbeten i olika stadsdelar, bygder eller på andra orter.  
 
Syftet riktlinjen är att ge grund för bedömning av bidragsansökningarna och att vägleda beslut 
om bidrag till lokala aktörer. Genom riktlinjen blir bidraget mer tillgängligt. Förslaget ligger i 
linje med landsbygdsprogrammets ambition att öka det lokala engagemanget. Det handlar 
också om möjligheten att sprida, informera och kommunicera om förutsättningar och 
utmaningar i bygden. Bidraget bör framför allt användas till att mobilisera bygden för att så 
många som möjligt ska nås av informationen. Erfarenheten har visat att de delar av 
kommunen som tidigare fått tillgång till bidraget har en större möjlighet att arbeta för bygdens 
utveckling.  
 
Genom att öka bidraget får fler tillgång till det. Att flera lokala aktörer kan vara tillgängliga 
som remissinstanser och vara kommunens samarbetspartner inom samhällsutveckling bidrar 
till Uppsala kommuns ambition att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner och det 
gemensamma genomförandet av kommunens av landsbygdsprogram. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsen har årligen avsatt 200 000 kronor som bidrag till lokala aktörer som tar ett 
övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling. Utrymme finns i kommunstyrelsens 
budget för landsbygdsprogrammet att öka stödet med 100 000 kronor till 300 000 kronor.  
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Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör 
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Inledning 
För en lyckad landsbygdsutveckling är den lokala kraften viktig då kommunen i många frågor 
enbart är en medspelare. Det är den lokala kraften som gör att Uppsala kommun blir en av 
Sveriges bästa landsbygdskommuner och i kommunens första landsbygdsprogram är en av de 
prioriterade områdena lokalt engagemang. I kommunstyrelsens budget är medel avsatta för 
åtgärder för lokal demokrati.  
 
Överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun uttrycker principen 
om samhällsutveckling och att människors aktiva deltagande i föreningslivet är en 
förutsättning för en levande demokrati.  Sedan 2002 har några föreningar fått stöd för att 
kunna arbeta med att stärka den lokala demokratin i sitt närområde. I Uppsala kommuns 
landsbygdsprogram är lokalt engagemang ett prioriterat område och dessa medel är viktiga för 
att stimulera det lokala engagemanget.  
 
Landsbygdsutveckling tar framför allt avtryck i lokalt engagemang men för att detta  
lokala engagemang ska kunna förvaltas blir den kommunala information- samt 
kommunikationsspridningen en viktig källa till kunskap och samarbetet med de lokala 
krafterna. Nätverkande i sin tur skapar en känsla av tillhörighet och möjligheten till att 
påverka, vilket är en nyckel till att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.  

Syfte 
Syftet med riktlinjen är att styra de medlen som ska användas för att stimulera till 
engagemang och utveckling i frågor som rör exempelvis service, information, kommunikation 
och inflytande i den lokala bygden. 

Vad ska bidraget användas till? 
Bidraget ska gå till demokratifrämjande- och gemenskapsbyggande åtgärder samt 
information- och kommunikationsspridning. Bidraget kan inte användas till sådant som 
kommunen redan ger andra stöd för eller till investeringar. I ansökan ska de som ansöker 
tydligt ange vilka aktiviteter man ska genomföra och hur dessa bidrar till demokrati, 
gemenskasbyggande och information- och kommunikationsspridning i bygden, samt hur barn- 
och jämställdhetsperspektivet beaktas.  

Omfattning 
Denna riktlinje avser de medel som av kommunstyrelsen är avsatta till lokal demokrati.  
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Definition och begrepp 
Landsbygd- definition enligt landsbygdsprogram och översiktsplan att allt utanför Uppsala 
stad definieras som landsbygd.  

Beslutsordning  
Enhetschef tar beslut om upp till 100 000 kronor till en enskild aktör. 
Stadsbyggnadsdirektören upp till 150 000 kronor till en enskild aktör.  
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar om bidrag utöver.  
 
Kommunstyrelsen ska årligen informeras om hur pengarna har fördelats i uppföljningen av 
landsbygdsprogrammet.  

Spridning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har ansvar för att informera, utbilda och implementera riktlinjen. 
Information om det ekonomiska stödet ska finnas på hemsidan och ska vara lättillgängligt att 
hitta och söka.  
 
Ansökningsförfarandet görs via www.uppsala.se/landsbygd. Information om stödet ska även 
finnas tillgängligt tillsammans med de andra stöd som andra nämnder ansvarar över.  

Marknadsföring  
I marknadsföringen av verksamhet, projekt och evenemang ska det tydligt framgå att det sker med 
stöd från kulturnämnden, Uppsala kommun. Om detta inte görs är det grund för att stödet helt 
eller delvis ska återbetalas 

Uppföljning 
I uppföljningen av landsbygdsprogrammet och dess handlingsplan ska även denna riktlinje 
följas upp. Denna riktlinje ska revideras en gång per mandatperiod. Revideringen ska göras i 
samtid som revidering av Uppsala kommuns landsbygdsprogram.  

Relaterade dokument och arbete  
Denna riktlinje ska alltid ställas i relation till pågående samarbete som kommunen har 
tillsammans med bygderna.  

Redan antagna styrdokument som påverkar denna riktlinje  
Uppsala kommuns landsbygdsprogram 2017-2023 
Lokal överenskommelse med föreningslivet 
Riktlinje för medborgardialog  
 

http://www.uppsala.se/landsbygd
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Vilka lokala aktörer kan ansöka om stöd?  
Lokala aktörer som arbetar sektorsövergripande med demokrati och utvecklingsfrågor i sin 
bygd och samarbetar med andra lokala aktörer i bygden har möjlighet till att söka detta stöd. 
Det kan vara ideella eller ekonomiska föreningar, bygdebolag eller en stiftelse eller en annan 
organisering som kommunen värderar jämlikt. Den lokala aktören samlar och informerar sin 
bygd om samhällsinformation och är ofta remissintsans för kommunala beslut.  
 
De lokala aktörerna har en övergripande funktion för att samla ihop och framföra bygdens 
sammanlagda åsikter. Det är den lokala aktören som själva väljer vilka frågor de vill driva och 
arbeta för men särintressen får inte stå i strid med kommunens riktlinjer eller gällande 
lagstiftning.  
 

• Den lokala aktören tar på sig att sprida kommunal och annan offentlig information 
som rör bygden i samarbete med kommunen. 

• Den lokala aktören ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer 
alternativt bestå av en arbetsgrupp som representerar flertalet föreningar i bygden. 

• Den lokala aktören ska inte vara vinstdrivande.  
• Den lokala aktören ska vara partipolitiskt obunden. 
• Den lokala aktören ska arbeta med frågor rörande övergripande samhällsutveckling 

och samarbeta med de andra föreningarna i bygden. 

Ansökan 
I ansökan ska följande uppgifter finnas:  
Den lokala aktörens namn och organisationsnummer, postadress, telefonnummer, 
kontonummer samt kontaktuppgifter till ansvarig person. Den lokala aktörens stadgar, 
verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. 
 
Ansökan ska skickas till stadsbyggnadsförvaltningen senast det datum som 
stadsbyggnadsdirektören beslutar om.   
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