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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2022-01-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 10

Svar på mot ion om föreningsfunktion från
Tobias Smedberg (V) med flera

KSN-2021-01298

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Karolin Lundström (V) föreslår i en
motion väckt 26 april 2021

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur en särskild funktion i
kommunen för civilsamhället, i linje med vad som föreslås i rapporten, kan
utformas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2021
Bilaga, Motion om föreningsfunktion från Tobias Smedberg (V) med flera

Yrkanden

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen.

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till
motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Reservat ion

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om föreningsfunktion från 
Tobias Smedberg (V) med flera  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Karolin Lundström (V) föreslår i en 
motion väckt 26 april 2021  
 

• att uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur en särskild funktion i 
kommunen för civilsamhället, i linje med vad som föreslås i rapporten, kan 
utformas. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Föredragning 

Hösten 2020 gav Uppsala kommun i uppdrag till en oberoende konsultfirma att utföra 
en utvärdering av kommunens krissamverkan med näringslivet, civilsamhället och 
kommunens kriskommunikation. Slutrapporten, Utvärdering av Uppsala kommuns 
hantering av Corona-pandemin gällande kriskommunikation och samverkan med 
civilsamhälle och näringsliv, pekade på några utvecklingsområden, bland annat i 
kommunens samverkan med civilsamhälle, och lämnade förslag på åtgärder. 

Med utgångspunkt i slutrapporten, gav kommunstyrelsen 3 mars 2021 §53 
kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder utifrån 
rekommendationer i slutrapporten.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-11-30 KSN-2021-01298 
  
Handläggare:  
Kristina Eriksson 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Uppdraget omfattar sex åtgärder:  

• Skapa förutsättningar för ett förbättrat samarbete med civilsamhället genom 
att till exempel skapa en organisation i kommunen för civilsamhällesfrågor, 
bjuda in till dialog om hur samverkan mellan kommunen och civilsamhället 
kan utvecklas och hur realistiska förväntningar kan tydliggöras mellan 
parterna och utveckla överenskommelsen med föreningslivet samt vid behov 
skapa andra samverkansformer där föreningar kan ha en samlad kontakt 
gentemot kommunen.  

• Utveckla samverkansgruppen utifrån civilsamhällets och kommunens behov. 
Utifrån de olika behoven, bygg en struktur, tydliggör syfte och förväntningar på 
gruppen. 

• Arbeta tillsammans för att höja krisberedskapen och involvera civilsamhället i 
planeringen innan krisen samt tydliggör generiska förväntningar och 
förutsättningar. 

• Etablera en frivillig resursgrupp (FRG) som kan organisera frivilliga och 
frivilligorganisationer eftersom strukturen för att ingå i en FRG passar inte alla 
delar av civilsamhället eftersom det handlar om avtal mellan kommunen och 
enskilda frivilliga med en ersättning. 

• I samverkan med civilsamhället lägg ett ökat fokus på lägesbilder (exempelvis 
läget i kommunen och i staden, vad som görs och vad som kommer att göras 
av kommunens olika förvaltningar, verksamheter och bolag). Detta bör 
kompletteras med en portal eller liknande där olika aktörer kärnfullt (enligt ett 
standardformat) beskriver vad de gör och kommer att göra. Om kommunen 
skulle få till detta så skulle civilsamhället kunna bli mycket mer proaktiva och 
avlasta kommunen. 

• Erbjud civilsamhället annat stöd än bara ekonomiskt stöd. Kommunen kan 
erbjuda sina interna policydokument till civilsamhället för att underlätta så 
som till exempel riktlinjer för hemarbete. Sådant genomarbetas av kommunen 
ur flera perspektiv men för en förening eller mindre organisation finns inte 
samma möjligheter. Att erbjuda civilsamhället den typen av stöd skulle 
underlätta och kommunen skulle kunna uppfattas som en stark partner. 
 

Kommunledningskontoret genomför för närvarande insatser som svarar mot 
uppdragets åtgärder, såväl som mot motionärernas förslag. 

• Det finns en etablerad samverkanstruktur mellan Uppsala kommun och 
föreningslivet genom Överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv. 
Processledaren för överenskommelsen ingår i samverkansgruppen covid –19 
och har under hösten tillsammans med kommunledningskontoret påbörjat ett 
utvecklingsarbete för att levandegöra överenskommelsen, dess principer och 
åtaganden och utveckla samverkan mellan kommun och föreningsliv. 
Utvecklingsarbetet innefattar även hur kommunen kan stödja civilsamhället 
med annat än ekonomiskt stöd, exempelvis framtagna underlag, policyer med 
mera. 

• Samverkansgruppen covid -19 är fortsatt verksam, även efter att 
överenskommelse med Röda Korset formellt upphört. Gruppens parter ser 
utifrån sina erfarenheter från krissamverkan ett stort värde av att förvalta och 
utveckla den organisering och samverkan som etablerats under pandemin, 
bland annat i syfte att skapa framförhållning inför och stärka förutsättningarna 
för god och effektiv samverkan vid kommande särskilda händelser.  
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• Arbetet med att starta upp en Frivillig resursgrupp (FRG) pågår. FRG kommer 
att bestå av utbildade frivilliga som på sikt ska kunna avropas, mot ersättning, 
om ordinarie resurser i kommunen behöver förstärkas i händelse av en 
samhällsstörning. FRG ämnas kunna bistå kommunen vid till exempel 
hantering av nödvatten, informationsspridning eller stödja Brandförsvaret 
med diverse handräckning.  

• En utveckling av interna arbetsformer inom kommunledningskontoret har 
påbörjats för att skapa synergier mellan samverkansgrupp covid- 19 och 
kommunens kommande Frivilliga Resursgrupp (FRG). 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2021 
• Bilaga, Motion om föreningsfunktion från Tobias Smedberg (V) med flera 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör och 

biträdande stadsdirektör 
 



 

                    Vänsterpartiet 

                         uppsala.vansterpartiet.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige           2021-04-21 

 

Utveckla samarbetet med civilsamhället innan 

krisen kommer 
 

Civilsamhället har visat sig ha en viktig roll att spela i kommunens krishantering 

genom sitt engagemang och betydande kontaktnät. Med ca 3000 aktiva föreningar i 

Uppsala kommun är både potentialen och viljan att hjälpa till i tider av kris stor. Men 

för att det ska lyckas krävs en tidigare upparbetad struktur – som ska finnas på plats 

innan krisen kommer.  

 

På uppdrag av Uppsala kommun har konsultföretaget Ramboll genomfört en utvärdering av 

kommunens hantering av Coronapandemin avseende den externa kriskommunikationen 

samt samverkan med civilsamhället och näringslivet.  

 

Utredningsrapporten visar på att Uppsala kommun inte fullt ut tog tillvara på civilsamhällets 

kunskap och möjligheter att nå olika målgrupper och pekar ut behovet av att utveckla 

kommunens samverkan med civilsamhället. Det är en av rapportens främsta 

rekommendationer.  Man menar att kommunens möjligheter att fullt ut ta tillvara på 

civilsamhällets resurser och kompetenser förhindrades av att strukturer, former och 

förväntningar för samverkan inte fanns på plats innan krisen kom.  

 

Civilsamhället vittnar i intervjuerna som utfördes av revisorerna om en önskan om att vara 

mer delaktig i krissituationer, genom att vara mer aktiva i planeringen innan en krissituation 

uppstår och genom mer dialog under pågående kris. Hur formerna för en sådan utvecklad 

organisation ska se ut och hur förväntningarna från både kommunens och civilsamhällets 

sida kan hanteras måste utvecklas.  

 

Poängen med Rambollrapporten är att hjälpa kommunen att bli bättre förberedd inför 

kommande kriser. Men då måste vi ta vara på och aktivt jobba med utredningens slutsatser.  

Det är synd att lämna rapporten utan att titta närmare på hur en särskild funktion i 

kommunen för civilsamhället skulle kunna se ut och vad den skulle innebära. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet  

 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur en särskild funktion i kommunen för 

civilsamhället, i linje med vad som föreslås i rapporten, kan utformas. 

 

 

 

 

 

Tobias Smedberg (v)   Hanna Victoria Mörck (v)  Karolin Lundström (v)  
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