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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
att för år 2017 bevilja föreningen Rasbo i samverkan 100 000 kronor.
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 samverkan och engagemang i frågor som rör
inflytande, gemenskapsbyggande, information och kommunikation i den lokala bygden.
Rasbo i samverkan (RIS) är en lokaldemokratisk förening som driver demokrati- och
utvecklingsfrågor i Rasbo. Kommunstyrelsen har sedan 2004 beviljat RIS ekonomiskt stöd.
RIS har ansökt om ett ekonomiskt stöd med 173 000 kronor för sin verksamhet 2017.
Föreningens uppdrag är att informera, driva och synliggöra aktuella frågor för boende i
Rasbo, Rasbokil, Tuna och Stavby (bilaga 1).
Föreningen ger ut informationsskriften Ristaren med vad som händer i bygden samt anordnar
informationsmöten i bygden. Den största posten i den planerade budgeten för år 2017 är,
liksom tidigare år, en produktionskostnad på 75 000 kronor för föreningens skrift som delas ut
till samtliga boende inom Rasbobygden 6 gånger/år. De näst största kostnadsbeloppen i
ansökan ligger på 30 000 och avser arbetet med bredbandsutbildningen ”Alla kan surfa”. Det
finns också flera poster på 10 000 som avser arbetet med hemsidan www.rasbo.org,
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informationsmöten och kommunikation kring bredbandsutbyggnad, studiebesök i andra
kommuner samt arbete med vatten och avlopp.
Föredragning
Från och med år 2017 finns det framtagna riktlinjer för stödet till bygdeföreningar som tar ett
övergripande ansvar för sin bygds utveckling (KSN-2017-1920). Stödet kan nu kopplas direkt
till arbetet med landsbygdsprogrammet, med fokus på området lokalt engagemang. När en
ansökan är på över 150 000 kr ska den behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott. För
lägre summor kan enhetschef eller stadsbyggnadsdirektör ta beslut om stöd. Rasbo i
samverkan, Bibliotekets vänner i Järlåsa, Oxsätra Åkerlänna tillsammans och Åstråkens
turismförening har inkommit med ansökningar. Biblioteket vänner i Järlåsa har dragit tillbaka
sin ansökan. Rasbo i samverkans ansökan är den enda som behandlas av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
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.

RIS engagemang i den lokala bygden berör flera av kommunens verksamhetsområden och är
en källa för att sprida kommunal information. RIS har också varit en aktiv dialogpart i
kommunens arbete med exempelvis översiktsplanen, programarbeten och andra pågående
projekt. Deras 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. Stödet bör också användas till att mobilisera bygden för att så många som
möjligt ska nås av kommuninformation.
RIS 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. Föreningens
aktiviteter står också i linje med kommunens policy för hållbar utveckling och kommunfullmäktiges mål att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås för 2017 bevilja föreningen RIS 100 000 kronor,
vilket är anpassat efter de aktiviteter som främst främjar mobilisering i bygden och
informationsspridning av kommunal och annan samhällsnyttig information.
Ekonomiska konsekvenser
I kommunstyrelsens budget för landsbygdsutveckling finns upptagna medel för stöd till
samhällsföreningar som exempelvis RIS. För 2017 uppgår stödet till 300 000 kronor.
Sammanlagt finns anspråk på ytterligare 250 000 kr som sökts av Oxsätra Åkerlänna
tillsammans och Åstråkens turismförening. Beslut om dessa stöd tas av stadsdirektören. Med
ovanstående förslag kan stöd till flera föreningar rymmas inom budget.
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Ansökan om ekonomiskt stöd till Rasbo i Samverkan för verksamhetsåret 2017

Rasbo i Samverkan (RiS) ansöker härmed om fortsatt stöd för kommande verksamhetsår
2017. För verksamhetsåret 2017 söker vi 173.000 kr i ekonomiskt stöd för att genomföra
föreningens intentioner.

RiS bildades som en direkt fortsättning på Rasbo kommundelsnämnd, ( som upphörde 200212-31) 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. RiS arbete har en öppen demokratisk arbetsform med bred
representation från det lokala föreningslivet och där samtliga möten är öppna för allmänheten.

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 2017 är det styrelsemöten 20/4, 1/6, 28/9,
23/11 samt 25/1-18. Årsstämman för 2017 är fastställd till 7/3 2018.
Beredning/bevakning sker genom ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare.
Arbetsutskottets mötestider är 22/3, 10/5, 23/8, 25/10, 14/12 samt 14/2-18

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

Informationskanaler: Ristaren och Hemsidor för RIS och Rasbo Bredband
Information till hushållen om händelser som berör bygden samt uppmärksamma och
annonsera aktiviteter och evenemang, sker genom RIS eget lokala blad ”Ristaren” med 6
nummer per år och kommer 2017/18 i lådan följande datum 6/4, 1/6, 14/9, 2/11, 28/12 samt
15/2-18
Materialet sammanställs av en grupp på 4 personer inom arbetsutskottet och med Martin Öjes
som redaktör. Tjänsterna för layout och tryckning köps externt.

Ris har all information att söka om sin verksamhet under adressen www.rasbo.org.
Bredbandsprojektet ”Bredband till alla” finns på www.bredbandrasbo.org och hanterar
information om bredbandsprocessen, anmälan, beställning och kartmaterial.

Martin Öjes är ansvarig för hemsidorna

Ristaren är en produkt till ”köksbordet” för en öppen delaktighet och dialog. Ristaren får ofta
positiva kommentarer:
•
•
•

Det här visste jag inget om
Oj, vad det händer saker
Vad bra att någon högg tag i frågan/problemet/risken

Bredbandshemsidan har med ett direkt riktat medborgarinfo alltid varit högfrekvent med
besökare och berör i princip 100% av hushållen, eftersom samtliga fastigheter i bygden
erbjuds uppkoppling oberoende av läge.
Hela tiden känns en ökad legitimitet för arbetet genom Rasbo i Samverkan utifrån mängden
kontakter i bygden. Men samtidigt ger det än mer av krav och ansvar.

Lite av Rasbo i Samverkan 2016 och med 2017 in i framtiden
”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.
I avtalet med IPO-Only ligger att samtliga fastigheter ska erbjudas bredbandsuppkoppling
oberoende av läge och till samma pris.
Intresset för bredbandsutbyggnaden är stor och det blir ju ett projekt som går till samtliga
fastighetsägare. Det är den enskilde som avstår möjligheten och till en likvärdig IT-standard.
I början av 2016 påbörjades bredbandsentreprenaden åt IPO-only genom KJ-maskin, som är
ett lokalt entreprenadföretag med lokalisering iVallby, Rasbo.
Rasbo Väst (området Ängeby-Örby-Vallby-Skeke med anslutning Noden i Gåvsta) med
schaktning under våren till hösten 2016. Det första kundinkopplingarna var i maj och under
hösten 2016 var alla inkopplade.
Rasbo Syd (området Gåvsta-Lejsta-Jutbol-Frötuna-Grönviken-Grän) med schaktning hösten
2016 till våren 2017 fick sina första kunder inkopplade i Gåvsta i december 2016 och
resterande klart till sommaren 2017.
Rasbo Norr (området Gåvsta-Tibble-Jobsby-Ubby-Stavby-Gränome-Nygården-Hov) med
schaktning under våren till hösten fick sina första kunder uppkopplade före midsommar.
Området kommer ha två drivstationer, så kallade Noder, med placering i Tibble respektive
Skeberga.
I Rasbo Öst (området Jutbol-Edinge-Tuna-Borrlövsta med en Nod placerad i Saringe samt
omfattar även delar av Faringe församling) påbörjas schaktning under sommaren och med
ambitionen samtliga inkopplingar klara jan-feb 2018.
Från en idé 2013 i ett byalag till omfattande hela Rasbobygden och landar genom många
timmar och insatser inom RiS och Bredband Rasbo kan gå i mål med objektets varumärke
”Bredband till alla” i februari 2018!
Projektet fordrar fortfarande en hel del samordnings- och informationsinsatser inom RIS och i
det perspektivet fortsätter även ett trepartssamarbete mellan RIS, Vuxenskolan och IPO-Only
på temat ”Alla kan surfa!”. Detta är en utbildning med val inom teknikutbud, funktioner och
hantering av valda tjänster som erbjuds brukarna efterhand som utbyggnaden fortskrider i
området. Kurserna sker fortlöpande efterhand som områden blir uppkopplade.
Arbetet med skriften ”Rasbobygdens Pärlor” påbörjades under 2015 och slutfördes under
december 2016. Skriften har utformats med fokus på möjligheter för boende på ort och ställe
eller berika en tillfällig vistelse. Skriften är tillgänglig både i skrift och digitalt. Skriften fick
namnet ”Rasbobygden NU OCH DÅ” och delades ut veckan före påsk till samtliga hushåll
inom Rasbobygden. Projektet har varit möjligt tack vare kommunens ekonomiska bidrag till
RiS. Skriften kommer även vara tillgänglig vid lokala besök i bygden, men även hos t.ex.
fastighetsmäklare och andra parter i det mer långsiktiga informations- och utvecklingsarbetet.
Läkarstationen i Gåvsta blev klar april 2016 efter en totalrenovering förorsakad av
vattenskada. Anläggningen står fortfarande stängd! Något som frustrerat ortsboende och RiS.

Det har förts många samtal och möten med vårdstyrelsen och främst ordförande Malena
Ranch och där ett mer konkret svar utlovats till januari 2017, men svaret saknas fortfarande!
Ärendet vandrar kroniskt mellan beredning och återremiss. Just nu är det beredningsläge med
hänvisning till mer samarbete mellan Region och kommun. Rasbobygden blir helt klart
förundrad när en bra och nyrenoverad anläggning står stängd. Det har genomförts två
namninsamlingar med cirka 1200 namnunderskrifter per gång. Aktionerna har kommit till på
lite olika grund och därför är det till vissa delar olika personer. Så det kan bedömas vara cirka
1600 till 1700 olika personer, som på detta vis uttrycker betydelsen av läkarstationen.
Regionen har inte heller givit något anvisat alternativ, utan det är bara enskilda som listat sig
på annan plats! RiS jobbar fortfarande aktivt i frågan och inte minst utifrån Kommunens
Landsbygdsprogram med ambitionen, att vara en ledande landsbygdskommun.
Säkerhet och livskvalité är ett annat område med starkt fokus utifrån den nya dragningen av
väg 288 och där vi fångar en mängd olösta säkerhetsfrågor. Bl.a. finns heldragna vita linjer på
”gamla” väg 288 och kallas av Trafikverket gång- och cykelbana med en bredd för en
barnvagn. Personens vistelse är fortfarande lika oskyddad i trafikrummet. Sedan finns det en
mängd korsningar och skyltningar runt och i anslutning till nya vägen där säkerheten fått stå
tillbaka. Inom det området är inte minst den omlagda kollektivtrafiken berörd.
Vid Årsstämman 2017 deltog Stadsbyggnadsdirektören Mats Norrbom och det gav många
olika dimensioner på byggnadsutvecklingen både samlat och enskilt i Rasbobygden. Utifrån
detta kommer RiS att under året inleda ett arbete med teman på byggnation och miljöanpassad
vardag inom området vatten/avlopp/energi.
RiS och Rasbo Pastorat inom Svenska Kyrkan har bildat en grupp, som bereder ett arbete
inom området integration. Här är det mycket av mötet av olika kulturer, vanor, föreningsliv
m.m. som får vara grunden för arbetet. Ambitionen är att finna former för uppstart under
2017.
RiS ambition är att leda en samlad process för hela Rasbobygden och där alla kan vara
delaktiga efter behov och önskemål. Samtidigt är det inte att ta över kommunens roll, utan
vara ett gemensamt stöd inom en del av Uppsala Kommun.
RiS hemställer hos Uppsala Kommun om ekonomiskt stöd för arbetet 2017 enligt
nedanstående beräkning och i övrigt hänvisar vi till vid årsstämman 2017 antagen
verksamhetsplan (se bilaga).
Kostnadsberäkning för ekonomiskt stöd 2017
Produktion, tryckning och distribution av Ristaren / ett informationsblad som distribueras till
samtliga boende inom Rasbobygden/
75 000:Kostnad hemsidan
10 000:Brebandsprojektet med hemsida, informationsmöten m.m.

10 000:-

Bredbandsutbildning ”Alla kan surfa” för kunder med liten IT erfarenhet
Annonsering

30 000:3 000:-

Vägar, trafiksäkerhet, m.m.

4 000:-

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

Bostads- och företagsetableringar

5 000:-

Skola, barnomsorg, fritid och kultur

3 000:-

Läkarstationen, färdtjänstservice, äldreomsorg/-boende

5 000:-

Integrationprojekt för möten mellan kulturer

5 000:-

Studiebesök och utbildning i nätverk med liknande områden/kommuner

10 000:-

Miljöanpassad vardag vatten/avlopp/energi

10 000:-

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

Med vänlig hälsning
Rasbo i Samverkan

Lars-Gunnar Karlsson
ordförande
Bilagor
RIS Verksamhetsberättelse 2016
RIS Verksamhetsplan 2017
Ristaren nr 3 2017

173 000:-

