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 Kommunstyrelsen 
 

Ansökningar om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2013 - Rasbo i 
Samverkan, Knutby i samverkan  och Utvecklingsrådet för 
Storvretabygden 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  för år 2013 bevilja föreningen Rasbo i samverkan 87 750 kronor, Knutby i samverkan 21 
250 kronor och Utvecklingsrådet för Storvretabygden, via Storvreta IK 91 000 kronor. 
 
Ärendet 
I detta ärende behandlas tre ansökningar från föreningar i kommunen som arbetar med 
utvecklingsfrågor inom avgränsade delar av kommunen. 
 
1.Rasbo i samverkan är en lokaldemokratiskt förening som driver demokrati och 
utvecklingsfrågor i Rasbo  Kommunstyrelsen har sedan 2004 beviljat föreningen Rasbo i 
samverkan ekonomiskt stöd med 75 000 kronor per år.  
 
Rasbo i samverkan (RIS) har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd för sin 
verksamhet som bland annat rör frågor om bredbands- och IT-frågor, pendlarparkeringar och 
kollektivtrafikresande samt gång- och trafiksäkerhetsåtgärder. De ger också ut en 
informationsskrift över vad som händer och sker i bygden samt anordnar informationsmöten i 
bygden (bilaga 1). 
 
Föreningen uppger att de har kostnader för 2013 på 111 500 kronor men att de också arbetar 
med många andra projekt som de ej har någon konstandsberäkning för. Den största posten i 
den planerade budgeten för 2013 är, liksom tidigare år, en produktionskostnad på 65 000 
kronor för föreningens informationskrift som delas ut till samtliga boende inom Rasbobygden 



2 (3) 

6 gånger/år. Den näst största kostnadsbeloppen i ansökan ligger på 12 000 respektive 9 000 
kronor och avser arbetet med framtagande av underlag för bredbands- och IT-status och 
utbyggnad av trygghetsboende. 
 
2. Knutby i samverkan är en ideell förening som arbetar för att utveckla Knutbybygden 
Knutby i samverkan har beviljats 20 000 kronor år 2010 och 35 000 kronor 2012.  
 
Knutby i samverkan har ansökt om 21 250 kronor. Föreningen har under drygt fyra års tid 
projekterat ett bygge av en föreningsdriven sporthall/allaktivitetshus i Knutby. De har under 
arbetets gång behövt ta hjälp av extern byggnadskonsult för att kunna ta fram underlag för att 
de kommunala nämnderna och tjänstemännen skulle komma vidare i arbetet. Knutby i 
samverkan uppger att de inte kunnat betala konsulten på grund av den långa kommunala 
hanteringen. Förra årets bidrag om 35 000 kronor täckte inte hela byggkonsultens faktura 
varför de i år ansöker om bidrag för resterande fakturabelopp (bilaga 2). 
 
3.Storvreta utvecklingsråd, som nu heter Utvecklingsrådet för Storvretabygden, har beviljats 
30 000 kronor av 2012 års budget och föreningen Vattholma i samverkan har meddelat att de 
inte avser inkomma med någon ansökan för 2013. Utvecklingsrådet för Storvretabygden 
består av Storvreta IK, Fastighetsägareföreningen, Företagareföreningen W-pilen/LRF, 
Kultur- och hembygdsföreningen, SPF och Lyckebokyrkan. 
 
Utvecklingsrådet för Storvretabygden har ansökt om totalt 130 000 kronor. Rådet ger från 
hösten 2012 ut Storvretabladet som kommer ut 12 gånger/år och arrangerar ”Framtidsveckan” 
med skördefest sedan 2010 vari detta år ingår ett stormöte tillsammans med Uppsala 
kommun. De arbetar för fler och fungerande anslagstavlor, parkbänkar och papperskorgar och 
vill gärna medverka i kommunens utredning, utveckling och kommunikation i Storvreta 
gällande badet och årummet (bilaga 3). 
 
Föredragning 
Föreningarna är engagerade i flera för bygderna viktiga frågor som exempelvis vägar, 
kollektivtrafik, utvecklingsfrågor och information. Knutby i samverkan arbetar bland annat 
med att ta fram en lokal Utvecklingsplan för Knutby i samarbete med Länsbygderådet men 
har i årets ansökan endast ansökt om bidrag för att täcka kvarvarande kostnad för en extern 
byggnadskonsult inför bygget av en sporthall/allaktivitetshus i Knutby. Byggnationen 
beräknas vara klar i sommar och föreningen uppger att de lagts ned mycket ideellt arbete i 
detta. Förra året var det samma utgift som beviljades men på grund av en begränsad budget 
beviljades endast merparten av konsultkostnaden. 
 
De tre föreningarna/råd 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 eller på andra orter 
 
Föreningarnas arbete ligger i linje med Uppsala kommuns policy för samverkan med ideella 
organisationer, som bland annat uttrycker att ”Uppsala kommun ger föreningsstöd till 
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verksamheter som förstärker och kompletterar den verksamhet som kommunen bedriver” 
Föreningarnas aktiviteter står också väl i linje med kommunens policy för hållbar utveckling. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen för år 2013 bevilja föreningen RIS 
87 750 kronor , föreningen Knutby i samverkan 21 250 kronor och Utvecklingsrådet för 
Storvretabygden 91 000 kronor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I kommunstyrelsens budget finns upptagna medel för stöd till samhällsföreningar som RIS 
och Knutby i samverkan. För 2013 uppgår stödet till 200 000 kronor. Med ovanstående 
förslag ryms bidragen inom budget. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson  Ulla Holmgren 
Stadsdirektör   Enhetschef 
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      Bilaga 2 
 
Knutby 130218   Monika Lagerkvist 
    Uppsala Kommun 
 
 
 
 
Ansökan om föreningsstöd. 
 
Föreningen Knutby i Samverkan är en ideell förening som arbetar för att 
utveckla Knutbybygden. Vi har bl.a. i samarbete med Länsbygderådet tagit 
fram en Lokal Utvecklingsplan för Knutby. 
 
Vi har under drygt fyra års tid projekterat ett bygge av en föreningsdriven 
sporthall / allaktivitetshus i Knutby. Bygglov beviljades sommaren 2008. 
 
Senare beslutades att Uppsala kommun skulle bygga hallen i egen regi. När 
detta skrivs så är hallen under uppförande och beräknas stå färdig 
sommaren 2013. Föreningen har lagt ner mycket ideellt arbete för att få 
detta bygge till stånd. 
 
Föreningen har arbetat med en mycket liten budget men har under arbetets 
gång behövt hjälp av en extern byggnadskonsult för att på bästa sätt ta fram 
rätt underlag för att de kommunala nämnderna och tjänstemännen ska 
kunna komma vidare i arbetet. På grund av att den kommunala hanteringen 
har tagit lång tid så har vi inte kunnat betala denna konsult. 
 
Vi beviljades 2012 bidrag med 35 000 kr. Detta belopp täcker tyvärr bara en 
del av vår byggkonsults faktura. 
 
Vi ansöker därför om ett stöd från Uppsala kommun på 21 250 kr. Vår 
förhoppning är att kommunen så snart som möjligt ska kunna bevilja oss 
detta så att vi kan jobba vidare med att utveckla Knutbys attraktivitet för 
innevånarnas bästa. 
 
Med hopp om ett positivt bemötande. 
 
 
 
Micael Rydstedt 
Ordförande 
Telefon: 070-576 01 80 
e-post: micke@knutby.nu 



Följande beslut togs i Utvecklingsrådets möte den 5/5 2013 och har cirkulerats till samtliga 
ordförande i Utvecklingsrådet för kommentarer.  

Äskande till Uppsala kommun utifrån prioriteringarna: 

a. Storvretabladet 40.000 (SIK) 
i. Det behövs en ny berättelse om Storvreta som vi kan förenas kring och 

känna oss stolta över. Därför är Storvretabladet en väldigt viktig kanal för 
kommunikation med Storvretaborna. Sedan vår första utgåva i augusti 2012 
har intresset för tidningen bara ökat. Vi har dock enbart en lokal marknad av 
annonsörer och det är ännu inte möjligt att driva tidningen med den höga 
ambitionsnivån avseende omfattning och kvalitet enbart på kommersiella 
grunder. Det är också av största vikt att vi kan kanalisera kommunens 
ambitioner och planer i ett fungerande medium. 

ii. Vi äskar bidrag för att täcka kostnaden för Utvecklingsrådets sida, där vi varje 
nummer ansvarar för ledarsidan (helt ideellt) där vi i positiva ordalag 
beskriver samarbetet mellan föreningarna och kommunen, berättar om 
planer och konkreta insatser, kallar till möten och arbetsgrupper mm.  

1. Vi äskar därför 36.000 (4kkr/nummer) för att betala för del i 
formgivning och tryck (som uppgår till cirka 28 kkr/nummer, 12 
nummer per år) 

2. Som ett tillägg till ovanstående äskar vi medel (4.000 kr) för att köpa 
in en enkel bärbar dator för att erbjuda flexibilitet för våra frivilliga 
skribenter. 

b. Framtidsveckan 30.000 ( Lyckebokyrkan) 
i. Framtidsveckan med Skördefest har arrangerats sedan 2010 och arrangeras 

2013 den 14-22 september. De olika föreningarna i Storvreta uppmanas 
förlägga någon aktivitet med koppling till framtiden vilket ger en mångfald av 
program varje dag. I samarbete med kommunen hålls (sedan 2012) ett 
Stormöte den 15/9 16-20, preliminärt i Storvretaskolan, för att belysa det 
positiva arbetet vi har med kommunen. I år timar det väl som ett led i 
samarbetet mellan Utvecklingsrådet för Storvretabygden och kommunen 
inom ramen för arbetet med aktualiseringen respektive fördjupningen av 
översiktsplanen 

ii. Mer konkret utgörs kostnaderna som vi äskar täcka av 
1. Hyreskostnad SIK för Stormötet den 15/9 , inklusive Servering: 5.000 
2. Tryck av Skördefestprogram/folder plus två banderoller á 2.000 

kr=15.000 
3. En föreläsning hålls under Framtidsveckan kring klimatfrågor där 

kommunen står som värd i samarbete med Ställ om 
Storvretabygden, uppskattad kostnad för arvode: 5.000 kronor 

4. Hyreskostnad Träffpunkt Skogsvallen för genomförandet av 
Skördefesten den 21/9, 5.000 

iii. Total äskas alltså 30.000 kronor att betalas till Lyckebokyrkan som står som 
samordnande organisation 
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c. Uterummet: Anslagstavlor, bänkar och korgar 30.000 (Fastighetsägareföreningen) 
i. Utvecklingsrådet har i tidigare dialog med kommunen påtalat vikten av 

fungerande anslagstavlor. Samtliga föreningar anser att det är viktigt att vi 
får till bättre anslagstavlor inom samhället.  

ii. Kostnaderna utgörs konkret av: 
1. Köp av tjänst för att skissera och utveckla en ny modell. 1 dag á 

4.000 kronor 
2. Produktion av 3 anslagstavlor (material 12.000, produktion 2 dagar á 

4000 kr= 8.000) (troligen via kommunens verkstad i Hammarskog), 
totalt 18.000 

3. Gjutning och montering, mantimmar och maskintid plus cement, 
5.000 kr/tavla, totalt 15.000 kronor 

iii. Totaltkostnad 37.000, varav 30.000 kronor äskas av kommunen 
iv. En annons införs i Storvretabladet om de nya tavlorna och vem som ansvarar 

minst en gång under året (inkluderat) 
v. Kartmöten kring bänkar och papperskorgar (och eventuellt hundrastgårdar) 

kommer att hållas och resultatet kommuniceras med kommunen 
kontinuerligt under året. 

vi. En plan tas fram i dialog med kommunen kring placeringar, förvaltning och 
skötsel 

vii. Vi kommer att söka sponsorer lokalt för att täcka de återstående 7.000 
kronorna. 
 

d. Badet och Årummet 30.000 (viktigt äskande men vilande) 
i. Denna del av vårt äskande är lägst prioriterat då det pågår ett ärende på 

Länsstyrelsen angående byggnationerna vid Ekeby kvarn. Eventuellt kommer 
vi att påbörja projektering längs västra sidan om ån med hjälp av Leader-
pengar. 

ii. Uppdraget är att medverka i kommunens utredning, utveckling, och 
kommunikation i Storvreta kring stigens utformning, samt medverka i 
diskussioner kring hur stigen ska förvaltas/skötas 

iii. Annonsutrymme i SIK-bladet: 6.000 kronor (på gång, kallelse till möten) 
iv. Hyreskostnad för tre möten á 400kr plus förfriskningar=2.000 
v. Köpt tjänst, landskapsarkitekt, 2 dagar á 6.000 = 12.000 

vi. Totalt 20.000 kronor 

 




