Träff om medborgarbudget i Uppsala kommun
Järlåsa bygdegård, 11 april 2018
Närvarade från Uppsala kommun gjorde:
Malin Ohlsson, strateg, Erik Pelling, kommunalråd (S), Therez Olsson, kommunalråd (M), Hanna
Wessling, studentmedarbetare
Närvarande från Leader Upplandsbygd:
Emma Mattila, projektledare, Jenny Kangas, ungdomscoach
Anteckningar
Malin presenterar sig och hälsar alla välkomna, sedan hålls en kort presentationsrunda av deltagarna.
Malin presenterar projektet och bakgrunden till det, se bifogad presentation. Erik Pelling berättar om
sin syn på medborgarbudgeten som en del i landsbygdsprogrammet. Bland annat syftar
medborgarbudgetprojektet till att stärka det lokala engagemanget och att stötta, underhålla och
utveckla civilsamhället på landsbygden.
Marknadsföring och annonsering diskuterades, och hur information om projektet bäst kan spridas för
att fler ska få kännedom om projektet lokalt. Malin berättar att projektet har annonserats i UNT, och
önskemål finns om mer information även i sociala medier med möjlighet att dela i facebookgrupper.
Malin presenterar metoden för medborgarbudget, och visar även exempel på hur genomförandet i
andra kommuner har gått till där Nässjös metod är mest lik den som valts i Uppsala.
Emma Mattila presenterar leadermetoden och möjligheten för delfinansiering via medborgarbudget
till Leaderprojekt.
En fråga kring långsiktigheten i de projekt och idéer som kan finansieras genom medborgarbudgeten
och Leader lyfts, i och med att metoden är i projektform innebär det att det finns ett slut. Emma
betonar att ett projekt kan vara att bygga upp strukturer för något mer långsiktigt som sedan drivs
ideellt eller på annat sätt, exempelvis att göra en förstudie. Erik tillägger att möjlighet finns att ett
uppskattat projekt senare kan komma att falla in under andra områden för finansiering från
kommunen. I och med att medborgarbudget är ett pilotprojekt, kan utgången även påverka hur
metoden kommer att se ut framöver.
Anslagstavla för bygdens föreningar och arrangemang och hundrastgård lyfts som idéer för möjliga
investeringar. Idag finns inga lagliga platser för lösa hundar förutom hundrastgårdar i Uppsala. Tiden
för projekten lyfts – om en hundgård ska byggas inom ramen för projektet finns ett behov innan
nästa vinter, annars hinner det gå ett helt år innan tjälen har släppt i marken.
Det finns ett stort behöv av åtgärder för att förbättra vattenmiljön i omkringliggande sjöar. Ett
möjligt sätt att jobba med problemen är att samordna vattenföreningar. En fråga lyfts om Leader
driver projekt med miljöfokus, men frågan landar i att ett sådant uppdrag ligger inom länsstyrelsens

verksamhetsområde. Leader och Uppsala kommun kan dock vara behjälpliga i mobiliseringsprocessen inför att ansöka om pengar hos länsstyrelsen. De enskilda avloppen utgör ett stort
problem ur miljösynpunkt.
Vattenfrågan innebär att det idag i praktiken är inflyttningsstopp i Järlåsa. Det behövs nytt vatten.
Mer miljövänliga alternativ till att köra vatten i tankbilar efterfrågas. Det är en stor investering att dra
va-ledning från Uppsala. Uppsala vatten har ansvar för frågan. Idé uppstår kring att bekosta en
förstudie om vattensituationen i området, eller tillsammans med Vänge. Järlåsas utveckling hänger
samman med vattenfrågan.
En ytterligare fråga som lyfts är möjligheten för ett tågstopp i Järlåsa vilket det finns önskemål om
från flera av deltagarna på mötet. Där konstateras att frågan har ett väldigt långt tidsperspektiv.
Trafiksituationen har försämrats sedan vägen byggdes om och en fartkamera togs bort.
Hastigheterna är höga och det skulle behövas lösningar så som ett övergångsställe och trafikljus för
att öka säkerheten för fotgängare, särskilt då det är barnens väg till skolan. Kommunen ombeds att
fortsätta jobba med trafiksäkerheten i området.
Therese betonar att anledningen till att kommunen använder lokala representanter i
arbetsprocessen med medborgarbudget är den lokala förankringen och möjligheten att sprida och nå
ut med information.
Möjlighet till att nominera sig själv eller annan person till arbetsgruppen ges. Nominering kan också
ske via att fylla i nomineringsformuläret på webben: https://www.uppsala.se/medborgarbudgetlandsbygd/

