
 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 

 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 

Daniel Nilsson 

 

Datum 

2018-10-08 
Diarienummer 

KSN-2018-2614 

 

  

 

Kommunstyrelsen 

Ansökan om fortsatt projektstöd gällande samordning och 

struktur för den lokala överenskommelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att bevilja Upplands Idrottsförbunds ansökan om 1 900 000 kronor för perioden november 

2018 till och med oktober 2020, enligt föredragningen i ärendet.  

 

 

Ärendet 

Upplands Idrottsförbund ansöker om projektstöd gällande fortsatt samordning och struktur 

inom den lokala överenskommelsen, bilaga. De ansöker om totalt 1 900 000 kronor för att 

driva projektet under perioden november 2018 till och med oktober 2020 (2 år).  

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

 

Föredragning 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 april 2016 att bevilja medel till Upplands Idrottsförbund 

för att anställa en samordnare under ett år för föreningsliv och civilsamhälle inom ramen för 

överenskommelsen. En ansökan om stöd för ytterligare ett år beviljades av kommunstyrelsen 

den 22 november 2017.  

 

Arbetet har bedrivits i enlighet med de riktlinjer som upprättats och ett förslag till 

arbetsstruktur, rapportering och målformulering har tagits fram i enlighet med föregående 

bidragsansökningar. Under vintern 2017 och våren 2018 har en revidering av 

överenskommelsen genomförts. Uppsala kommun har arbetat tillsammans med föreningslivet 

med revideringen. Föreningslivets samordnare har varit delaktig och representerat dem under 

hela revideringsprocessen. 

 

Den innevarande ansökan syftar till att under två år fortsätta samordna och utveckla 

strukturen för samverkan inom ramen för den lokala överenskommelsen i Uppsala. Detta 



kommer att innebära att fortsatt stödja föreningslivet med det löpande arbetet inom 

överenskommelsen och att utgöra ett administrativt stöd på föreningssidan. Arbetet kommer 

vidare bestå av att samverka med kommunen rörande genomförandet av överenskommelsens 

åtaganden.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Medel är avsatta för en framtida stödstruktur för den lokala överenskommelsen. Ansökt 

belopp ryms inom de avsatta medlen. 
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Uppsala kommun 2018-08-15 

Kommunstyrelsen 

Lokala Överenskommelsen — Representationsgruppen 

Ansökan fortsatt projektstöd avseende samordning och struktur för samverkan inom ramen för den 
Lokala överenskommelsen i Uppsala Kommun — LÖK 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-22 (Diarie nr. KSN-2016-0879) bevilja medel för inrättande av 
en processledare till stöd för föreningsliv och civilsamhälle inom ramen för LÖK. 
Rekryteringsprocessen inleddes därefter och rollen tillsattes formellt 2016-11-01. 

Arbetet har därefter bedrivits i enlighet med de riktlinjer som upprättats och ett förslag till 
organisationsstruktur, rapportering och målformulering har tagits fram i enlighet med de i den 
föregående anslagsbegäran dokumenterade direktiven. 

Under vintern och våren 2017 - 2018 har en revidering arbetats fram och till den nya LöK har även en 
handlingsplan med aktiviteter bilagts. Detta material antogs i sin helhet av Kommunfullmäktige 2018-
05-28. 

Under kommande verksamhetsår behöver nu antagen handlingsplan dels förtydligas och tidsättas för 
att möjliggöra ett strukturerat genomförande i enlighet med intentioner i LöK. 

Framtagna samverkansformer med Kommunen implementeras och framdrift/resultat utvärderas. 

Syfte 

Den lokala överenskommelsen ska fungera som ett samspel på lika villkor mellan Uppsala Kommun 
och Föreningslivet. Projektet syftar till att arbeta fram en fungerande struktur med tydliga 
ansvarsområden och kommunikationskanaler. Projektets syfte är även att upprätta en direktdialog 
med Uppsala Kommun för att föra fram Föreningslivets prioriterade frågor. 

Mål 

• Implementera och utvärdera föreslagen struktur för samordning och samverkan inom 
föreningslivet 

• Genomför (minst) två dialogmöten 
• I samverkan med Uppsala Kommun genomföra årlig Dialogkonferens 

• I samråd med Representationsgrupp etablera prioriterade områden. 

• Löpande utvärdera former för dialog mellan Uppsala Kommun och Föreningslivet 

• Levandegöra och vidareutveckla Hemsida och Facebooksida för LÖK i samråd med Uppsala 
Kommuns kommunikationsavdelning 

• Genomför och redovisa benchmarking med andra lokala överenskommelser i landet 



Dag Söderbrg 

DokumerntaCion och Uppfb3j][f-du 

Projektet följs upp och utvärderas med avseende på upprättade syfte och mål. Uppföljning sker 

under projekttiden löpande genom dokumentation av möten, träffar och utbildningar samt 

avrapportering till Representationsgruppen. 

Eventuella ändringar och/eller justeringar i projektet beslutas av representationsgruppen. 

Avrapportering av resultatuppfyllnad och budget sker var annan månad till Representationsgruppen. 

Budget 

För att genomföra och garantera överenskommelsens ambitioner anställs en processledare på heltid. 

Under kommande verksamhetsår ligger anställnings- och administrationsansvar hos Upplands 

Idrottsförbund som åtar sig rollen som sökande organisation och tillhandahåller lokaler inkl. resurser 

enligt specifikation, nedan. I åtagandet ingår även att transparent redovisa projektets ekonomiska 

status i samband med avrapportering till representationsgruppen i enlighet med fastslagen 

periodicitet. 

Ansökan uppgår till 1 900 000 Kr. Projekttiden avser november 2018 till och med oktober 2020 (2 år) 

Observera - nedan redovisade siffror avser per 12 månader 

INTÄKTER 2018-11 — 2020-10 

Uppsala Kommun 950 000 
SUMMA INTÄKTER 950 000 

KOSTNADER 
Verksarnhetskostnader 
Material 15 000 
Nätverksträffar 144 000 

Kommunikation inklusive marknadsföring och annonsering 
Kommunikatör ingår i OH, nedan 

30 000 

Övriga kostnader (OH) 165 000 
Lokal, Ekonomiadministration, Dator och nätverk inkl. support, Telefoni, 
Städning Kopiering, Kontorsmaterial, Posthantering, Kommunikatör 

Personalkostnader 
inkl. sociala avgifter 596 000 
SUMMA KOSTNADER 950 000 

Not. Eventuellt överskjutande medel för innevarande period, 2017 — 2018, överförs till period för denna ansökan och 
redovisas i enlighet med principer för denna. 

För sökande, Upplands Idrottsförbund 

Distriktsidrottschef 
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