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Kommunstyrelsen 

Motion av Malena Ranch m fl (alla MP) och Eva Christiernin m fl (alla S) 
om partnerskap med idéburna organisationer 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  uppdra till kommunstyrelsen att  komplettera arbetet med anledning av lokal 
överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun (LÖK) med en utredning av 
och möjligheter att ingå partnerskap, belyst utifrån LOU, ekonomiska, juridiska och 
kvalitetsmässiga konsekvenser samt  

att  därmed besvara motionen. 

Ärendet 
Malena Ranch m fl (alla MP) och Eva Christiernin m fl. (alla S) föreslår i motion, väckt den 
25 mars 2013, att kommunfullmäktige beslutar: 

• att uppdra åt uppdragsnämnderna att inför upphandlingar utreda partnerskap som
alternativ till Lagen om offentlig upphandling och Lagen om valfrihetssystem

• att uppdra åt kommunstyrelsen att samordna ett pilotprojekt med uppdragsnämnderna
där partnerskapsavtal ingås mellan kommunen och en eller fler relevanta idéburna
organisationer där så är möjligt

• att uppdra åt uppdragsnämnderna att återkomma till fullmäktige med en uppföljning
av arbetet som belyser både ekonomiska, juridiska och kvalitetsmässiga konsekvenser.

Motionen återges i bilaga 1. 

Remissbehandling 
Motionen har remitterats till äldrenämnden (ÄLN), nämnden för hälsa och omsorg (NHO), 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN), socialnämnden för barn och unga (SBN), 
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idrotts- och fritidsnämnden (IFN), gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) samt 
Föreningsrådet. Alla remissinstanser utom Föreningsrådet har avgivit yttranden.  

ÄLN och NHO, bilaga 2 och bilaga 3, ställer sig båda positiva till motionen och utveckling 
av partnerskapslösningar. Nämnderna föreslår dock att motionens att-satser ställs i omvänd 
ordning. Först ska uppdragsnämnderna uppdras att belysa både ekonomiska, juridiska och 
kvalitetsmässiga konsekvenser av partnerskap. Förslag till riktlinjer för hantering bör föreslås 
i det arbetet. Därefter ska kommunstyrelsen samordna, enligt nämnden, ett pilotprojekt och 
detta faller väl ut uppdra till uppdragsnämnder att inför upphandlingar utreda partnerskap som 
alternativ till lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem. Nämnderna 
betonar att ekonomiska utrymmen för nya verksamheter är begränsat kommande 
budgetperiod. I NHO har särskilt yttrande lämnats av V.  

UAN, bilaga 4, delar motionärernas intentioner och tillstyrker motionen. UAN arbetar med 
partnerskap inom sitt verksamhetsområde. Riktlinjerna ska vara vägledande för nämndens 
framtida bidragsgivning och harmonisera med den lokala överenskommelsen med ideella 
organisationer (LÖK). Nämnden lyfter i sitt yttrande att partnerskap med idéburna 
organisationer är ett alternativ till upphandling som baseras på att alla samhällsproblem inte 
bäst löses genom konkurrens och tjänsteproduktion på en marknad. Partnerskapsrelationen är 
en sådan lösning. Nämnden skriver i sitt yttrande att en gemensam definition av 
partnerskapslösning med ideella organisationer, dess syfte, mål och konstruktion av formell 
överenskommelse vore att föredra.  

SBN, bilaga 5, instämmer i motionens intentioner och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att belysa de ekonomiska 
juridiska och kvalitetsmässiga aspekterna kring partnerskapsavtal med idéburna 
organisationer. Nämnden har erfarenhet av fungerande partnerskapsavtal genom sitt avtal med 
Barnombudsmannen i Uppsala. Nämnden framhåller att syftet med partnerskapslösningar 
med idéburna organisationer behöver förtydligas och att det är viktigt att verksamheten sker 
på initiativ av den idéburna organisationen samt att bägge parterna är med och finansierar 
verksamheten.  

IFN, bilaga 6, framför att de på en övergripande, principiell nivå stödjer motionens 
intentioner. Nämnden uppfattar flera skäl till varför kommunen skulle utveckla partnerskap 
med idéburna organisationer: de kan in vissa sammanhang ha en viss kompetens som 
kommunen saknar, det skulle vara ett sätt att stärka och synliggöra den idéburna sektorns roll 
samt att det skulle kunna vara ett alternativ till de upphandlingar som görs idag.  

Nämnden stödjer dock inte de formuleringar i motionens att-satser som föreslår att 
partnerskap som alternativ ska utredas av alla uppdragsnämnder generellt. Därför föreslår 
också IFN att motionens samtliga tre att-satser avslås och föreslår istället följande att-sats: att 
uppdra till kommunstyrelsen att initiera ett pilotprojekt i vilken av kommunstyrelsen särskilt 
utvalda uppdragsnämnder provar formerna för partnerskap för verksamhet som bedöms 
relevant och möjlig. Med provar formerna för partnerskap avser nämnden det som i stor 
utsträckning nämns i motionens tredje att-sats, det vill säga att pilotprojektet följs av en 
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utvärdering som belyser ekonomiska, juridiska och kvalitetsmässiga konsekvenser och 
därmed lärdomar. (S), (MP) och (S) har avgivit reservation  

GSN, bilaga 7, framför att de på en övergripande, principiell nivå inte har något att erinra mot 
motionens intentioner. I enlighet med IFN uppfattar nämnden flera skäl till varför kommunen 
skulle utveckla partnerskap med idéburna organisationer. Nämnden framhåller även vikten av 
att bidra till att intentionerna i LÖK efterlevs.  

Föredragning 
I Uppsala kommun finns sedan 2001 en överenskommelse om samverkan mellan kommunen 
och de socialt inriktade frivilligorganisationerna. En utveckling av detta inleddes 2009 genom 
ett uppdrag till äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg att bidra till utveckling av 
en ny lokal överenskommelse. Kommunfullmäktige antog förslaget till lokal överens-
kommelse med föreningslivet och Uppsala kommun (LÖK) i maj 2013. I samband med att 
förslaget antogs beslutades även att ansvaret för LÖK ska ligga på kommunstyrelsen. 

I den lokala överenskommelsen finns en punkt som handlar om ett åtagande från kommunens 
sida att arbeta tillsammans med föreningslivet för att utveckla modeller för partnerskaps-
lösningar som en alternativ finansieringsform. Motionärerna påpekar att även om överens-
kommelsen kommer att möjliggöra för nämnderna att teckna partnerskap, menar de att 
kommunen ytterligare behöver tydliggöra sitt ställningstagande för idén om partnerskap. 

Förutom att lokala överenskommelsen antagits har även initiativ skett på nämndnivå sedan 
föreliggande motion väcktes i mars 2013. Bland annat har kontoret för barn, ungdom och 
arbetsmarknad tagit fram ett dokument avseende förslag gällande Modeller för samspelet med 
civila samhället på uppdrag av utbildnings och arbetsmarknadsnämnden. Dokumentet är tänkt 
att tydliggöra hur relationer kan byggas till civila samhället och ska fungera som en utgångs-
punkt för utbildnings och arbetsmarknadsnämndens bidragsgivning och upphandling, men också 
för framtida partnerskapslösningar.  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i 
samarbete med uppdragsnämnderna och civila samhället ta fram gemensam definition av 
partnerskapslösning samt genomföra en utredning av möjligheterna att ingå samverkan belyst 
utifrån LOU, ekonomiska, juridiska och kvalitetsmässiga konsekvenser. Även förslag till 
riktlinjer för hantering bör föreslås. I det fortsatta arbetet ska kunskaper, erfarenheter, goda 
exempel som finns hos både uppdragsnämnder och civila samhället tas tillvara.  

När det gäller förslaget om att anordna ett pilotprojekt med uppdragsnämnderna där 
partnerskapsavtal ingås mellan kommunen och en eller fler relevanta idéburna organisationer 
där så är möjligt, skulle detta kunna vara nästa steg för att pröva former och riktlinjer efter 
utredningen är genomförd.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Utredningsuppdraget genomförs inom gällande ekonomiska ramar. 

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Ulla Holmgren 
Stadsdirektör  Enhetschef 
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