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§ 58 
 
Motion av Stefan Hanna (-) om en väg in för föreningslivet 
KSN-2018-1887 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att införa principen en väg in för Uppsalas föreningsliv i enlighet med motionens intentioner, samt 
  
att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
  
 
Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Vi är på övertid med fina ord, vi behöver skyndsamt gå från ord till handling. Bristen på 
kommunikation med till exempel Upsala cykelklubb vittnar om att relationerna mellan kommunen och 
föreningarna inte är på en acceptabel nivå. Jag vill ändå lyfta fram att handläggningen av motionen 
skett på under ett år, vilket är ovanligt. 
 
Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2018 
att införa principen en väg in för Uppsalas föreningsliv i enlighet med motionens intentioner samt att 
skapa förutsättningar för en förening att följa sina ärenden i en egen föreningsgrupp inom kommunens 
digitala ärendesystem. 
 
Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD) och Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
  
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottet förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till motionen och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 februari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 104. 
 
 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 104 

 

Motion av Stefan Hanna (-) om en väg in för föreningslivet 

KSN-2018-1887 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att införa principen en väg in för Uppsalas föreningsliv i enlighet med motionens intentioner, samt 

  

att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

  

 

Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 

Vi är på övertid med fina ord, vi behöver skyndsamt gå från ord till handling. Bristen på 

kommunikation med till exempel Upsala cykelklubb vittnar om att relationerna mellan kommunen och 

föreningarna inte är på en acceptabel nivå. Jag vill ändå lyfta fram att handläggningen av motionen 

skett på under ett år, vilket är ovanligt. 

 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2018 

att införa principen en väg in för Uppsalas föreningsliv i enlighet med motionens intentioner samt att 

skapa förutsättningar för en förening att följa sina ärenden i en egen föreningsgrupp inom kommunens 

digitala ärendesystem. 

 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-), Jonas Segersam (KD) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till motionen 

  

Tobias Smedberg (V) yrkar, med instämmande från Caroline Hoffstedt (S), bifall till motionens första 

att-sats och att den andra att-satsen ska anses besvarad. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer först motionens första att-sats mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller 

densamma. 

  

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag i övrigt mot Stefan Hannas (-) med fleras yrkande om 

bifall till motionen och finner att arbetsutskotter bifaller föreliggande förslag i övrigt. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 februari 2019. 
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Handläggare 
Daniel Nilsson 

Datum 
2019-02-14 

Diarienummer 
KSN-2018-1887 

Kommunfullmäktige 

Motion av Stefan Hanna (-) om en väg in för föreningslivet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 
maj 2018 att införa principen en väg in för Uppsalas föreningsliv i enlighet med motionens 
intentioner samt att skapa förutsättningar för en förening att följa sina ärenden i en egen 
föreningsgrupp inom kommunens digitala ärendesystem. 

Motionen biläggs. 

Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Föredragning 
Uppsala kommun har en lokal överenskommelse med föreningslivet i Uppsala. Den 
reviderades under 2018 och antogs av kommunfullmäktige 28 maj 2018. Åtagande 2 i den 
lokala överenskommelsen fastställer att kommunen åtar sig att gentemot föreningslivet ”göra 
det lätt att komma i kontakt med kommunen, få information och ansöka om föreningsbidrag”. 
För att specificera vad som ska utföras inom åtagandena antog kommunstyrelsen samtidigt en 
handlingsplan som hör till den lokala överenskommelsen. I den framgår flera aktiviteter som 
leder fram till motionens ”en väg in”. Bland annat framgår det att Uppsala kommun ska ta 
fram en digital lösning där all information riktad till föreningslivet samlas, föreningar kan 
söka bidrag, återrapportera och ha möjlighet att skicka in frågor. 

Utifrån aktiviteterna ser kommunledningskontoret över hur en stödfunktion kan utformas som 
föreningar kan vända sig till för att få råd och stöd i olika föreningsrelaterade frågor. Ett 
system är under upphandling där föreningarna kommer att kunna följa sina ärenden digitalt i 
kommunens ärendesystem. Tilldelning i upphandlingen är beräknad att ske i juni 2019. 



Arbete i linje med motionens intentioner pågår och motionen anses därmed besvarad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 
 



Uppsala, den 16 maj 2018 

Motion av Stefan Hanna (C) om en väg in för 
föreningslivet 

Föreningslivet är mycket viktigt för Uppsala och fyller en vital funktion för kommunen 
och många invånare. Föreningslivet bygger gemenskap och sammanhållning, 
tillhandahåller en meningsfull fritid för tiotusentals barn, unga och äldre samt bidrar till 
integration och inkludering av nya Uppsalabor. 

Den här viktiga funktionen bör Uppsala kommun givetvis befrämja i mesta möjliga mån. 
Det innebär bland annat att kommunen bör sträva efter att göra föreningarnas 
administrativa börda så liten som möjligt. Det frigör tid för föreningarna, tid som de istället 
kan lägga på sin kärnverksamhet. 

Centerpartiet vill därför att föreningarna ska ha en väg in i kommunen. Den som är ideellt 
engagerad i en förening ska inte behöva ägna värdefull tid åt att hitta på rätt person på rätt 
enhet på rätt förvaltning för att lämna in en redogörelse för en verksamhet eller ansöka om 
ett projektstöd. Den som behöver kontakta kommunen ska ha en mailadress, ett 
telefonnummer eller ett webbfonnulär som sin väg in i kommunen. 

Många av Uppsalas föreningar är beroende av ett gott samarbete med Uppsala kommun. 
Att införa principen en väg in skulle underlätta deras kontakt och dialog med kommunen 
och bidra till ett starkare föreningsliv och ett bättre samhälle. Med fördel kan föreningar få 
ingångar genom ett eget kommunkonto och en egen serviceplats inom kommunens 
ärendehantering. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 

att införa principen en väg in för Uppsalas föreningsliv i enlighet med motionens 
intentioner. 

Att skapa förutsättningar för en förening att följa sina ärenden digitalt i en egen 
föreningsgrupp inom kommunens digitala ärendesystem. 

 

NÄRODLAD 
POLITIK 

 

Centerpartik 
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