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 Kommunstyrelsen 
 

Ansökan om föreningsstöd från Rasbo i Samverkan och Knutby i 
Samverkan 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att bevilja föreningen Rasbo i samverkan 75 000 kronor och Knutby i samverkan 35 000 
kronor. 
 
 
Sammanfattning 
 
Rasbo i samverkan är en lokaldemokratisk förening som driver demokrati och 
utvecklingsfrågor i Rasbo och som i år ansökt om 116 500 kronor. Föreningen Knutby i 
samverkan är en ideell förening som arbetar för att utveckla Knutbybygden och har ansökt om 
40 000 kr. Kommunstyrelsen har sedan 2004 beviljat föreningen Rasbo i samverkan 
ekonomiskt stöd med 65 000 kronor per år och Knutby i samverkan har beviljats 20 000 kr år 
2010. Kommunstyrelsen föreslås bevilja föreningen Rasbo i samverkan 75 000 kronor 
innevarande år och Knutby i samverkan 35 000 kronor.  
 
Ärendet 
Rasbo i samverkan (RIS) har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd för pågående 
verksamhetsår. Föreningen ansöker totalt om 116 500 kronor för sin verksamhet som bland 
annat rör frågor om en bygdekalender för information och mötesplats, vård- och 
trygghetsboenden inom bygden, vägar och kommunikationsmöjligheter samt miljö och 
avfallsfrågor (bilaga 1). 
 
Föreningen uppger att de har kostnader för 2012 på 116 500 kronor men att föreningen också 
arbetar med många projekt där någon kostnadsberäkning inte finns. 
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Den största posten i den planerade budgeten för 2012 är en produktionskostnad på 55 000 
kronor för föreningens informationstidning, Ristaren, som delas ut till samtliga boende inom 
Rasbobygden. De näst största beloppen i ansökan ligger på 15 000 respektive 14 000 kr 
vardera och avser arbetet med hemsidan och kostnader i samband med invigning av väg 288. 
 
Föreningen Knutby i samverkan har bland annat i samarbete med Länsbygderådet tagit fram 
en lokal utvecklingsplan för Knutby. De har under drygt fyra års tid projekterat ett bygge av 
en föreningsdriven sporthall/allaktivitetshus i Knutby. Bygglov beviljades 2008 och på 
Uppsala kommuns uppmaning har man bildat en separat ekonomisk förening för att kunna 
sköta byggnation och drift. När upphandlingen gick ut så var den dock annorlunda riktad och 
detta har satt föreningen Knutby i en besvärlig sits gentemot den externa byggnadskonsult de 
anlitat. De har ansett sig behöva ta hjälp för att på bästa sätt ta fram rätt underlag för att de 
kommunala nämnderna skulle kunna arbeta vidare. Den ekonomiska föreningen kommer nu 
att avvecklas (bilaga 2-3). 
 
Föredragning 
 
RIS har av kommunstyrelsen beviljats bidrag sedan 2004 med 75 000 kronor per år.  
Föreningen Vattholma i samverkan har beviljats 7 000 kronor 2008 och därefter inte 
återkommit med ny ansökan. Knutby i samverkan har beviljats 20 000 kronor 2010. 
Föreningen Vattholma i samverkan har meddelat att de ej avser inkomma med någon ansökan 
för 2012.  
 
RIS är engagerad i flera för bygden viktiga frågor som exempelvis skola, vägar, 
trygghetsboende, bemanning vid läkarstationen, bredbands- och IT-status och kollektivtrafik. 
Föreningen vill värna om och vidareutveckla den framåtanda och känsla av sammanhållning 
som de menar finns i socknarna Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna. De vill verka för att 
bygden blir ännu bättre, att människor trivs med boende och skola, att vägar underhålls och 
förbättras, att företagande, föreningsliv och kultur blomstrar.  
 
Föreningen Knutby i samverkan är en ideell förening som även den arbetar för att utveckla sin 
hembygd. De har exempelvis sedan flera år arbetat med att få till stånd ett bygge av en 
föreningsdriven sporthall/allaktivitetshus i Knutby. 
 
RIS och Knutby i samverkan är engagerade i en rad frågor inom flera av kommunens 
verksamhetsområden, utifrån de avgränsade geografiska områdena. Föreningarnas arbete är 
mångsidigt och integrerande och kan tjäna som modell för andra föreningar när det gäller 
samverkan kring lokala utvecklingsarbeten i olika stadsdelar. 
 
Föreningarnas 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”. 
Föreningarnas aktiviteter står också väl i linje med kommunens policy för hållbar utveckling. 
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Mot bakgrund av ovanstående föredragning föreslås kommunstyrelsen bevilja föreningen RIS 
65 000 kronor för det pågående verksamhetsåret, 2012 och föreningen Knutby i samverkan 
35 000 kronor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I kommunstyrelsens budget finns upptagna medel för stöd till samhällsföreningar som RIS 
och Knutby i samverkan. För 2012 uppgår stödet till totalt 100 000 kronor. Vattholma i 
samverkan har låtit meddela att de inte kommer att inkomma med en ansökan för 2012. Det 
innebär att i år bör beloppet delas mellan RIS och Knutby i samverkan. Mot bakgrund av att 
RIS har ansökt om ett högre belopp men också redovisat bredare aktiviteter föreslås 
kommunstyrelsen bevilja dem 65 000 kronor och Knutby i samverkan föreslås beviljas 35 000 
kronor.  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
 
 
 
 
 










