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Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2016 från 
Rasbo i samverkan, Utvecklingsrådet för Storvretabygden och 
Knutby i samverkan 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
att för år 2016 bevilja föreningen Rasbo i samverkan 105 000 kronor, Utvecklingsrådet för 
Storvretabygden 85 000 kronor via Storvreta fastighetsägarförening samt Knutby i samverkan 
10 000 kronor, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma med förslag till riktlinjer för 
kommunens bidrag till samverkanföreningar/byalag. 
 
 
Ärendet  
Kommunstyrelsen har sedan 2003 i samband med kommundelsnämndernas avveckling 
beviljat medel till lokala föreningar 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. Rasbo i samverkan, 
Utvecklingsrådet för Storvretabygden, Knutby i samverkan och har inkommit med 
ansökningar.  
 
1. Rasbo i samverkan (RIS) är en lokaldemokratisk förening som driver demokrati och 
utvecklingsfrågor i Rasbo. Kommunstyrelsen har sedan 2004 beviljat föreningen Rasbo i 
samverkan ekonomiskt stöd. RIS har ansökt om ett ekonomiskt stöd med 173 000 kronor för 
sin verksamhet. Föreningens uppdrag är att informera, driva och synliggöra aktuella frågor för 
boende i Rasbo, Rasbokil, Tuna och Stavby (bilaga 1).  
 

 
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
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Föreningen ger ut en informationsskrift över vad som händer och sker i bygden samt anordnar 
informationsmöten i bygden. Den största posten i den planerade budgeten för 2015 är, liksom 
tidigare år, en produktionskostnad på 63 000 kronor för föreningens informationsskrift som 
delas ut till samtliga boende inom Rasbobygden 6 gånger/år.  
 
Det näst största kostnadsbeloppet i ansökan ligger på 15 000 respektive 10 000 kronor och 
avser arbetet med hemsida, informationsmöten samt framtagandet av ett informationsmaterial 
om bygdens historia.  
 
2. Utvecklingsrådet för Storvretabygden har ansökt om totalt 114 000 kronor. 
Utvecklingsrådet för Storvretabygden består av Lyckebokyrkan, Storvreta IK, Storvreta 
Kultur och Hembygdsförening, SPF Norunda, Företagsföreningen W-pilen och Storvreta 
fastighetsägareförening (bilaga 2).  
 
Utvecklingsrådet kommer att ge ut Storvretabladet 4 gånger/år. Tidningen är en viktig kanal 
för kommunikation för föreningar, företag och boende i Storvreta. Storvretabladet är den 
största posten i den planerade budgeten för 2016 med 24 000 kronor. Detta bidrag består av 
cirka 25 procent av produktionskostnaden.  
 
Rådet har sedan några år arrangerat Framtidsveckan med Skördefest. I år förväntas det att 
bli en skördefest, julmarknad, barnens Storvretadag samt pensionärernas dag. För dessa 
aktiviteter eskar de sammanlagt 80 000 kronor. Till barnens Storvretadag finansierar 
Fastighetsägarna Storvreta bidrar med 10 000 kronor till eventet.  
 
3. Knutbybygden i samverkan (KIS) arbetar för att utveckla Knutbybygden. Föreningen har 
ansökt om totalt 10 000 kronor. I samarbete med Hela Sverige ska leva – Uppsala län har 
föreningen tagit fram en lokal utvecklingsplan för Knutbybygden (bilaga 3).  
 
Föreningen avser nu att planera och genomföra en mässa i Knutby sporthall för lokala företag 
och föreningar under september. Mässans syfte är att utveckla samarbetet mellan företag och 
föreningar och därmed bidra till en god utveckling i bygden. Knutbygden arbetar också aktivt 
för en förbättrad infartsparkering där det också skapas utrymme för återvinningsstation, mobil 
och bredbandstäckning med mera.  
 
Föredragning  
Till detta bidrag finns det inga riktlinjer, vilket försvårar en likvärdig bedömning då dels, 
ansökningarna blir större men också att samverkansföreningarna och byalagen blir fler. I 
relation till kommunfullmäktiges mål att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner är det 
också viktigt att utreda vilka typer av stöd dessa föreningar behöver ha och till vilken kostnad. 
Detta bidrag bör därför kopplas till arbetet med landsbygdsprogrammet.  
 
Föreningarnas engagemang i den lokala bygden berör flera av kommunens verksamhets-
områden och är en källa för att sprida kommunal information. Föreningarna är också en aktiv 
dialogpart i kommunens arbete med exempelvis översiktsplanen, programarbeten och andra 
pågående projekt. Föreningarnas arbete är mångsidigt och integrerande och kan tjäna som 
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modell för andra föreningar när det gäller samverkan kring lokala utvecklingsarbeten i olika 
stadsdelar, bygder eller på andra orter. Bidraget bör också användas till att mobilisera bygden 
för att så många som möjligt ska nås av kommuninformationen.  
 
Föreningarnas arbete ligger i linje med överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och 
Uppsala kommun (LÖK), som bland annat uttrycker i principen om samhällsutveckling att  
människors aktiva deltagande i föreningslivet är en förutsättning för en levande demokrati. 
Föreningarnas aktiviteter står också väl i linje med kommunens policy för hållbar utveckling 
och kommunfullmäktiges mål att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. 
Kommunstyrelsen föreslås för 2016 bevilja föreningen RIS 105 000 kronor, KIS 10 000 
kronor och Utvecklingsrådet för Storvretabygden 85 000 kronor, vilket är anpassat efter de 
aktiviteter som främst främjar mobilisering i bygden och informationsspridning av kommunal 
och annan information.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
I kommunstyrelsens budget finns upptagna medel för stöd till samhällsföreningar som 
exempelvis RIS, KIS, och Utvecklingsrådet för Storvretabygden. För 2016 uppgår stödet till 
200 000 kronor. Med ovanstående förslag ryms bidragen inom budget.  
 
 
 
Kommunledningskontoret                                                Stadsbyggnadsförvaltningen  
 
 
Joachim Danielsson       Mats Norrbom   
Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör  
 
 



 

Kommunstyrelsen                                                                                        Tuna Eneby 160331 

Uppsala Kommun 

753 75 Uppsala 

Ansökan om ekonomiskt stöd till Rasbo i Samverkan för verksamhetsåret 2016 

 Rasbo i Samverkan (RiS) ansöker härmed om fortsatt stöd för kommande verksamhetsår 
2016. För verksamhetsåret 2016  söker vi 173.000 kr i ekonomiskt stöd för att genomföra 
föreningens intentioner. 

RiS bildades som en direkt fortsättning på Rasbo  kommundelsnämnd, ( som upphörde 
2002-12-31) och i samarbete  med representanter för bygdens föreningsliv. Vårt uppdrag är att 
informera och synliggöra aktuella frågor som rör vår bygd, och driva frågor som är till gagn 
och nytta för boende och verksamma i Rasbo, Rasbokil, Tuna samt Stavby, gemensamt 
omnämnt som Rasbobygden. 

Ledning och styrning 

RIS arbetar vidare genom en bred och lokal demokrati med möjlighet till 15 ledamöter och 15 
ersättare från den samlade politiken och föreningslivet i bygden. 

Styrelsemötena är öppna för allmänheten. Under året är det styrelsemöten 10/3, 20/4, 2/6, 
29/9, 24/11 och 26/1-17. Årsstämman för 2016 är fastställd till 1/3 2017. 

Beredning/bevakning sker genom ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare. 
Arbetsutskottets mötestider är 7/4, 11/5, 24/8, 26/10, 15/12 och 15/2-17. 

För fördjupning och kontakter i olika frågor finns sex arbetsgrupper.  

1. Bredband 

2. Kultur/vård/äldre 

3. Barnomsorg/skola/fritid/idrott 

4. Trafik/kommunikation/trygghet 

5. Bostads-/ industrilokalisering/miljö 

6. Integration 



Under 2015 beslutades om en ny sjätte arbetsgrupp inom området integration- från mottagade 
till vardagsliv. Arbetsguppen arbetar i samverkan med Rasbo Pastorat om en förstudie inom 
området anpassat till lokala möjligheter, som språk, ekonomi, föreningsliv, studiebesök, 
odling m.m. och med planerad uppstart under hösten 2016. 

Informationskanaler: Ristaren och Hemsidor för RIS och  Rasbo Bredband 

Information till hushållen om händelser som berör bygden samt uppmärksamma och 
annonsera aktivteter och evenemang, sker genom RIS eget lokala blad ”Ristaren” med  6 
nummer per år och kommer 2016/17 i lådan följande datum 6/4,  1/6, 14/9,  2/11, 28/12 och 
15/2-17 

Materialet sammanställs av en grupp på 4 personer inom arbetsutskottet och med Martin Öjes 
som redaktör. Tjänsterna för layout och tryckning köps externt. 

Ris hemsida hanterar all information om verksamheten inom RIS under adressen 
www.rasbo.org. Hemsidan sköts inom RIS av Martin Öjes.    

Bredbandsprojektet finns på www.bredbandrasbo.org och hanterar information om 
bredbandsprocessen,  anmälan, beställning och kartmaterial. Här sköter bredbandsgruppen 
hemsidan genom Björn Gullefors. 

Ristaren är en produkt till ”köksbordet” för en öppen delaktighet och dialog. För att citera en 
Rasbobo; ”När jag hämtar posten och Ristaren finns i lådan, så läser jag den innan jag tar av 
mig ytterkläderna!” 

Bredbandshemsidan har med ett direkt riktat medborgarinfo alltid varit högfrekvent med 
besökare och berör i princip 100% av hushållen. 

Under 2015 har vi sett en markant ökning av antalet besökare på RIS hemsida med över 700 
olika besökare. 

Detta känns som ökad legitimitet för arbetet inom Rasbo i Samverkan, men också en högre 
grad av krav och ansvar. 

Lite av Rasbo i Samverkan 2016 

”Bredband åt alla” har varit huvudtemat för utbyggnaden av bredband i Rasbobygden och 
under 2015 har antalet anmälningar av kunder nått önskade mål och nu verkställs 
bredbandsutbyggnaden till samtliga hushåll inom Rasbobygden (Rasbo, Rasbokil, Stavby och 
Tuna församlingar) som önskat bredband. I en begränsad del inom Stavby församling sker det 
genom några byalag/föreningar i samverkan med Lidendata och övriga delar genom IP-Only/
Uppsala Stadsnät. Målet för projekten är att kunna vara färdigställda under 2017. 

http://www.rasbo.org
http://www.bredbandrasbo.org


Projektet fordrar fortfarande en hel del samordnings- och informationsinsatser inom RIS och i 
det perspektivet inleds även ett trepartssamarbete mellan RIS, Vuxenskolan och Uppsala 
Stadsnät på temat ”Alla kan surfa!”. Detta är en utbildning med val inom teknikutbud, 
funktioner och hantering av valda tjänster som erbjuds brukarna efterhand med utbyggnaden 
fortskrider i området. 

Arbetet med skriften ”Rasbobygdens Pärlor” påbörjades under 2015 och beräknas slutföras 
under senare delen av 2016. Skriften utformas med fokus på möjligheter för boende på ort och 
ställe eller berika en tillfällig vistelse. Materialet ska vara tillgängligt både i skrift och digitalt. 

I samband med årsstämman famkom olika signaler om den nu nyrenoverade läkarstationen 
med fysisk kapacitet för två läkartjänster med tillhörande personal. Den ska ej  driftsättas i 
april, utan från 1 september. Men då  blir det med endast 1 läkare på tis- och torsdagar.  Den 
här typen av frågor engagerar och kommer redan på agendan med landstinget vid ett lokalt 
möte 13 april genom RIS.  Samtidigt ser vi här betydelsen av RIS som aktiv 
samhällsorganisation, att bl.a. under det kommande året inom Uppsala Kommun även tillföra 
en helhet med Rasbobygden i  kommunen vid både antagande av ett Landsbygsprogram och 
en  ny  Översiktsplan för Uppsala Kommun. 

I övrigt hänvisar vi till vid årstämman 2016 antagen verksamhetsplan (se bilaga) och 
hemställer om ekonomiskt stöd för 2016 enligt nedanstående. 

Kostnadsberäkning för ekonomiskt stöd 2016 

Produktion, tryckning och distribution av Ristaren / ett informationsblad som distribueras till 
samtliga boende inom Rasbobygden/     
        63 000:- 

Kostnad hemsidan                          
        10 000:-  

Brebandsprojektet  med hemsida, informationsmöten m.m.                                        15  000:-  

Bredbandsutbildning ”Alla kan surfa”                                                                                 
        40 000:- 

Annonsering                                                                                                                                   
         3 000.- 

 Vägar, trafiksäkerhet, m.m.                                                                                                       
         4 000 :- 

Kollektivtrafik ”fler resande,  ”rakare” linjer, högre standard vid hållplatser  3 000:- 

Bostads- och företagsetableringar i perspektivet med ny översiktsplan och  



nytt landsbygdsprogram i dialog boende och företag                                                       5 000:- 

Skola, barnomsorg, fritid och kultur                                                                                       
          3 000:- 

Läkarstationen, färdtjänstservice, äldreomsorg/-boende                                                  4.000:- 

Informations- och introduktionsskrift Rasbobygdens Pärlor   30 000:- över 2 år   15 000:- 

Integrationprojekt ”från mottagande till vardagsliv                                                           
          8 000:- 

Vi arbetar även med andra projekt och kontakter, vilket ej har kostnadsberäknat och 
genomförs genom stort ideellt arbete.  

Totalt                         
173 000:- 

       

Med vänlig hälsning  

Rasbo i Samverkan 

Lars-Gunnar Karlsson                                 

ordförande  

Bilagor 

RIS  Verksamhetsberättlse 2015 

RIS Verksamhetsplan 2016 

Rasbobredband Verksamhetsberättelse 2015 

Ristaren nr2 2016       



Ansökan om bidrag 
Utvecklingsrådet för Storvretabygden höll Rådslag den 12/4 på Fullerö Krog. Många olika frågor 
lyftes av de drygt trettio närvarande personerna representerande 22 lokala föreningar: 
Lyckebokyrkan, Ärentuna församling, Storvreta-Ärentuna kultur och hembygdsförening, SPF, PRO, 
SIK, SIBK, Storvreta handboll, Fastighetsägarna, LRF Gamla Uppsala, Företagarna (W-pilen), 
Fritidsgården, Storvreta kultur och Event, 743SÄF, Ställ om Storvreta, Ärentuna Scoutkår, Biblioteket, 
Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Friluftsfrämjandet och Nattvandrarna.  

Verksamheterna presenterade sina pågående och kommande aktiviteter, vilket imponerar storligen! 
De två frågor som ställdes till gruppen var:  

1. Vad vill du och er förening göra för att utveckla Storvretabygden? 
2. Vad tycker ni att vi tillsammans som föreningar ska göra för att utveckla Storvretabygden? 

Många olika frågor lyftes fram som man måste arbeta med på olika sätt. Utvecklingsrådets AU 
kommer att försöka hitta former att jobba med samtliga, men där det inte finns utförare/energi 
måste vi passa. Frågorna kretsade mycket om hur vi utvecklar ett gott liv i Storvretabygden och kan 
kanske smältas ner till tre teman: 

- trygghet och säkerhet - dag som natt,  
- mer kunskap och berättelser om varandra och bygden 
- förstärkt gemenskap genom mötesplatser och – mötestillfällen,  

Insatser som vi här söker medel för (totalt 114.000kr) och där vi har utförare: 

- Storvretabladet (4nr/år) 
- Barnens Storvretadag (21/5) och Pensionärernas dag (7/9) 
- Skördefest och julfest (17/9 resp 3/12) 
- ”Välkommen till Storvretabygden-kassen” – med framtagning av Karta över 

Storvretabygdens Uterum, kontaktuppgifter till föreningar och företag mm 

Andra insatser där vi inte riktigt kan definiera kostnader men kommer att jobba vidare: 

- Integration av nyanlända  
- Rondellfrågor (utsmyckning och nyaanläggning) 
- Kollektivtrafiken 
- Trafiksäkerheten 
- Boende för unga och äldre (Bovieran mm) 
- Gångstigen längs Fyrisån steg 1-3 
- Föreningsdrivet medborgarkontor/all-aktivitetshus 
- Pendlarfrågor (cykel- och bilparkeringar i anslutning till byte av trafikslag) 
- Facebookgruppen Storvreta 

Därtill kommer projekt som vi kommer att driva med andra medel. 



Årets äskande – lite mer utvecklat 
Utvecklingsrådet för Storvretabygden äskar därför medel enligt nedan: 

Storvretabladet (24kkr) 
- Redaktionsrådet består nu av ett tiotal personer och första numret kom ut i februari till 

mångas glädje. Vi räknar inte med att kunna räkna hem tidningen med enbart annonser och 
äskar därför ett bidrag om 24kkr för produktion av fyra nummer. Varje nummer är 
budgeterat till drygt 25kkr, därutöver finns en del samkostnader för programvara, 
tidningsställ mm, alltså ett bidrag på 25% av produktionskostnaden per nummer. 

Barnens Storvretadag och Pensionärernas dag (40kkr) 
- Arbetsgruppen för lekplatserna i Storvreta gjorde och gör ett formidabelt arbete med 

Barnens Storvretadag. Budgeten för årets event landar på cirka 45kkr. Vi har fått ett bidrag 
från Fastighetsägarna på 10.000 och har lämnat in en ansökan för kulturstöd (ej beslutat) till 
Uppsala kommun för scenprogram och tåg. Ett stöd till denna fina aktivitet som samlar så 
många föreningar i en manifestation för Storvretas barn och unga bedöms som väldigt viktig. 

- Pensionärerna är en av våra viktigaste resurser för ideellt arbete och därmed också för att 
främja ett gott liv i bygden. Den 7/9 vill vi anordna en pensionärernas dag med inriktning mot 
hälsa och friskvård. Planen är ett gå/lunka/löp-event, med diverse evenemang runtomkring. 

Skördefest och julfest: (40kkr) 
- På våren har vi ett antal mötesplatser, på hösten däremot är det tunt. Vi äskar därför medel 

att genomföra både skördefest och julmarknad. Det är svårt att söka andra medel eller 
sponsorer för dessa båda event som ändå röner stor uppskattning lokalt och som också 
bygger en starkare gemenskap. 

”Välkommen till Storvretabygden-kassen” (30kkr) 
- Vi äskar medel för att utveckla en välkommenkasse för nya Storvretabor. Den ska tas under 

hösten och då delas ut till alla Storvretabygdens hushåll till jul. Vad den exakt kommer att 
innehålla kommer en grupp få uppdraget att utveckla, men framtagning av t ex en karta över 
Storvretabygdens Uterum och utflyktsmål, kontaktuppgifter till föreningar och företag mm 
bör inkluderas. 

Totalt äskar alltså Storvretas föreningar, via Utvecklingsrådet för Storvretabygden 134.000 kronor för 
verksamhet under 2016.  

2016-04-15 För utvecklingsrådet, 

 

Thomas Norrby Lars Harlin Lasse Göransson 
Lyckebokyrkan Storvreta Fastighetsägare Storvreta IK 
  
 
Christian Holmbäck Carin Björk Micke Eriksson 
Storvreta-Ärentuna SPF Norunda Företagarföreningen W-pilen 
Kultur- och hembygdsförening 



 
 
Knutby 160329     
    Stadsbyggnadsförvaltningen 
    Uppsala Kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansökan bidrag för utveckling av lokal demokrati på landsbygden. 
 
Föreningen Knutby i Samverkan är en ideell förening som arbetar för att utveckla 
Knutbybygden. Vi har bl.a. i samarbete med Hela Sverige ska leva – Uppsala län tagit 
fram en Lokal Utvecklingsplan för Knutbybygden. 
 
Föreningen har även varit drivande i arbetet med att få till stånd en sporthall i Knutby. 
 
Under 2016 kommer föreningen bland annat att fortsätta verka för att en förbättrad 
infartsparkering skapas med utrymme för återvinning av förpackningar och tidningar 
m.m. Andra punkter där vi vill påverka är mobil- och bredbandstäckning, trafiksäkerhet 
framförallt vad gäller genomfartstrafiken i Knutby samhälle. 
 
För att förbättra samarbetet mellan företag och föreningar och därmed bidra till en god 
utveckling i bygden kommer vi att upprepa fjolårets framgång - mässan för lokala 
företag och föreningar.  
 
För att få största möjliga deltagande från företag och föreningar vill vi att deltagandet 
ska vara kostnadsfritt.  
 
Föreningen kommer även att genomföra en städdag i Knutby där vi bjuder på fika och 
sköter bortforsling av uppsamlat skräp. 
 
Mässan och städdagen beräknas kosta ungefär 10 000 kr att genomföra varför vi ansöker 
om bidrag för den kostnaden. 
 
 
Micael Rydstedt 
Ordförande 
 
070-576 01 80 
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