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 Kommunstyrelsen 
 

Rasbo i Samverkan: Ansökan om ekonomiskt stöd för 2011 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  bevilja föreningen Rasbo i samverkan 75 000 kr för verksamhetsåret 2011. 
 
 
Sammanfattning 
Rasbo i samverkan är en lokaldemokratisk förening som driver demokrati och 
utvecklingsfrågor i Rasbo. Kommunstyrelsen har sedan 2004 beviljat föreningen ekonomiskt 
stöd med 75 000 kr per år och föreslås bevilja föreningen samma summa innevarande år. 
 
 
Ärendet 
Rasbo i samverkan (RIS) har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd för pågående 
verksamhetsår. Föreningen ansöker totalt om 150 000 kr för sin verksamhet som bland annat 
rör frågor om skola, vägar, trafiksäkerhet, vård och trygghetsboende inom bygden (bilaga 1) 
 
Föreningens totala kostnader för 2011 beräknas uppgå till 150 000 kr men i dessa ingår ett 
underskott från 2010 med 31 000 kr. Intäkterna har ökat från 1000 kr år 2009 till 2000 kr år 
2010. 
 
Den största posten i den planerade budgeten för 2011 är en produktionskostnad på 70 000 
kronor för föreningens informationstidning, Ristaren, som delas ut sex gånger per år till 
samtliga hushåll i bygden. De näst största beloppen i ansökan ligger på 15 000 kr vardera och 
avser arbetet med hemsidan och kostnader i samband med möten för allmänheten. Tilläggas 
kan att hemsidans kostnader har halverats sedan föregående år. Kostnader för resor och 
studiebesök samt förstudier till lokala projekt är exempel på övriga huvudposter för 
föreningens planerade budget. 



2 (3) 

 
Föredragning 
RIS har av kommunstyrelsen beviljats bidrag sedan 2004 med 75 000 kr per år. De planer 
som föreningen hade för respektive år kunde förverkligas till lägre kostnader än vad som 
antogs vid ansökningstillfällena. I vissa fall berodde det på att föreningen hade ett överskott 
från föregående års bidrag. Det beror också på att administrationen till stora delar har skötts 
på ideell basis. År 2010 visar redovisningen att föreningen har ett underskott om 31 000 kr. 
 
Föreningen redogör genom inlämnade dokumentationer och information på föreningens 
hemsida för sina aktiviteter och framtidsplaner. Föreningen är engagerad i flera för bygden 
viktiga frågor som skola, vägar, trafiksäkerhet, bostadsbyggande och barnomsorg. RIS 
fungerar också som en paraplyorganisation som ger stöd till andra föreningar på bygden 
samtidigt som den själv driver frågor gentemot statliga och kommunala aktörer. Detta sker 
bland annat genom yttrande eller skrivelser till berörda myndigheter. 
 
RIS har drygt 60 medlemmar med en medlemsavgift på 30 kr. Föreningens intäkter från 
medlemsavgifter är fortfarande mycket små. Ett ökat medlemsantal i kombination med en 
högre avgift skulle kunna ge tillskott i föreningens budget. 
 
Föreningens arbete ligger i linje med Uppsala kommuns policy för samverkan med ideella 
organisationer, som bland annat uttrycker att ”Uppsala kommun ger föreningsstöd till 
verksamheter som förstärker och kompletterar den verksamhet som kommunen bedriver”. 
Föreningens aktiviteter står också väl i linje med kommunens policy för hållbar utveckling. 
 
RIS är engagerade i en rad frågor inom flera av kommunens verksamhetsområden, utifrån det 
avgränsade geografiska området. Föreningens arbete är mångsidigt och integrerande och kan 
tjäna som modell för andra föreningar, när det gäller samverkan kring lokala 
utvecklingsarbeten i olika stadsdelar.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föredragning föreslås kommunstyrelsen bevilja föreningen RIS 
75 000 kronor för det pågående verksamhetsåret, 2011. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I kommunstyrelsens budget finns upptagna medel för stöd till samhällsföreningar som RIS. 
För 2011 uppgår stödet till totalt 100 000 kr. Knutby i samverkan har meddelat att de kommer 
att inkomma med en ansökan. Vattholma i samverkan har däremot inte hörts av, varken 2009, 
2010 eller innevarande år. I april år sökte kommunen kontakt med Vattholma i samverkan 
men har inte fått något svar. Det innebär att hela beloppet inte bör beviljas till RIS utan istället 
bör medlen fördelas mellan de i år två intresserade föreningarna, RIS och Knutby i 
samverkan.  
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