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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att  ingå en överenskommelse om partnerskap med FUB-gården Tallkrogen under perioden 
2017-01-01 – 2019-12-31,  
 
att bevilja FUB-gården Tallkrogen ett verksamhetsbidrag för år 2017 på 480 000 kr,  
 
att bidraget uppräknas för 2018  och 2019 med 2,8 procent. 
 
 
Sammanfattning 
Uppsala kommuns samspel med det civila samhället regleras i Överenskommelse mellan 
Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun (LöK, eller den lokala överenskommelsen) som 
antogs av kommunfullmäktige våren 2013. Överenskommelsen lyfter fram betydelsen av att 
skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna. 
Den beskriver ett antal principer och åtaganden för såväl kommunen som de anslutna 
föreningarna, till exempel samverkan kring partnerskapslösningar. 
 
I linje med den lokala överenskommelsen föreslås omsorgsnämnden och föreningen FUB-
gården Tallkrogen ingå en överenskommelse om partnerskap. Syftet med partnerskapet är att 
främja hälsa och bidrar till ökade sociala aktiviteter för målgruppen, personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Partnerskapet syftar också till att möjliggöra särskild 
rekreationsverksamhet genom den unika upplevelseträdgård som föreningen FUB-gården 
Tallkrogen erbjuder. Partnerskapsinsatsen möjliggör även utveckling av samarbetet mellan 
förvaltningen och föreningen. 
 
 
 
 
 



Ärendet 
Uppsala kommuns samspel med det civila samhället regleras i Överenskommelse mellan 
Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun (LöK, eller den lokala överenskommelsen) som 
antogs av kommunfullmäktige våren 2013. I linje med den lokala överenskommelsen föreslås 
omsorgsnämnden och föreningen FUB-gården Tallkrogen ingå en överenskommelse om 
partnerskap.  
 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den 
idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. 
En överenskommelse om IOP är en form av fördjupat verksamhetsbidrag och fokuserar på 
områden som kompletterar nämndens ordinarie verksamhet. I ett partnerskap tilldelar 
nämnden den ideella organisationen en likvärdig roll. För ideella organisationer erbjuder 
partnerskap en långsiktighet som främjar kvalitet och utveckling. Partnerskap kan därigenom 
stimulera och utveckla metoder för att möta samhällsbehov som nämnden annars skulle ha 
svårt att möta. Partnerskap kan tecknas när dialog och samverkan ger mervärde för båda parter. 
Idéburet offentligt partnerskap är en relativt ny form av samverkan i Sverige. 
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen har i dialog med förvaltningen visat intresse för att ingå 
partnerskap med nämnden. Ett förslag till överenskommelse om partnerskap har gemensamt 
arbetats fram av förvaltningen samt företrädare för Föreningen FUB-gården Tallkrogens 
verksamhet och styrelse. 
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen är en ideell förening med egen styrelse. FUB står för 
förening för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Föreningens bedriver 
fritidsverksamhet samt erbjuder rekreationsmöjligheter för personer med utvecklingsstörning 
och deras familjer inom FUB. 

Omsorgnämnden ska utveckla hälsofrämjande och förbyggande aktiviteter som kan medverka 
till ett hälsosamt liv för personer med funktionsnedsättning. Alla ska ha rätt till och möjlighet 
att utöva kultur och idrott oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. För det behövs 
jämlik och kostnadsfri tillgång till platser för kultur och rekreation där mänskliga möten kan 
ske. Föreningen FUB-gården Tallkrogen är en mötesplats för personer med en intellektuell 
funktionsnedsättning. Gården speglas av stor fysisk och psykosocial tillgänglighet för 
målgruppen som inte i samma utsträckning som övriga medborgare har tillgång till förenings- 
och kulturlivet. Föreningen FUB-gården Tallkrogen bidrar till det förebyggande hälsoarbetet 
samt möjliggör nätverksbyggande för målgruppen.  
 
Syftet med partnerskapet är att insatserna ska främja hälsa och bidrar till ökade sociala 
aktiviteter för målgruppen. Partnerskapet syftar också till att möjliggöra särskild 
rekreationsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning genom den unika 
upplevelseträdgård som föreningen FUB-gården Tallkrogen erbjuder. En aktiv fritid och ett 
socialt umgänge utgör en viktig del av tillvaron för alla människor i vårt samhälle. 
Förvaltningens bedömning är att de mervärdesinsatser som Föreningen FUB-gården 
Tallkrogen bidrar med ses som en resurs i arbetet med att förbättra hälsan för målgruppen 
personer med utvecklingsstörning.   



Perioden för partnerskapet är 2017-01-01 – 2019-12-31. Omsorgsförvaltningen föreslår att 
bidragets omfattning för 2017 är 480 000 kr, vilket bekostar delar av föreningen FUB-gården 
Tallkrogens verksamhet. Omsorgsförvaltningen föreslår att bidraget från omsorgsnämnden 
som omfattas av överenskommelsen om partnerskap uppräknas för 2018 och 2019 med  
2,8 procent. 
 
Samverkan, kunskapsöverföring och dialog mellan parterna sker genom en referensgrupp som 
träffas minst två gånger per år. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Medel till bidraget beräknas rymmas inom nämndens budgetram. 
 
Konsekvenser för jämställdhet  
Fler pojkar/män besöker Tallkrogen. Det finns en medvetenhet hos föreningen FUB-gården 
Tallkrogen kring jämställdhetsperspektivet och de jobbar aktivt med att locka fler kvinnor/flickor 
till verksamheten. 
 
Konsekvenser för tillgänglighet  
Omsorgsförvaltningen ser positiva konsekvenser för tillgängligheten för målgruppen personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. 
 
Konsekvenser för barnperspektivet  
Ärendet har inte några konsekvenser för barnperspektivet. 
 
 
 
Omsorgsförvaltningen 
 
 
Tomas Odin 
Direktör 
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1. Bakgrund 

Uppsala kommuns samspel med det civila samhället regleras i Överenskommelse mellan 
Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun (LöK, eller den lokala överenskommelsen) som 
antogs av kommunfullmäktige våren 2013. Överenskommelsen lyfter fram betydelsen av att 
skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna. Ideella 
organisationers självständighet och oberoende ska synliggöras och stärkas samtidigt som 
kommunen ska verka för möjligheten för ideella organisationer att utgöra en viktig aktör inom 
välfärdsutvecklingen. 
 
Uppsala kommun vill ta tillvara medborgarnas drivkraft, förmågor och engagemang. Inom det 
civila samhället identifieras behov och initiativ tas till att skapa en positiv samhällsutveckling. 
Utgångspunkten för samspel med det civila samhället är att stöd och stimulans ska utgå ifrån 
organisationernas integritet och oberoende. Omsorgsnämnden har inom ramen för 
föreningsbidrag gett ekonomiskt bidrag till ett flertal föreningar inom civilsamhället. Urvalet 
av föreningar som fått föreningsbidrag har varit de som bedrivit verksamhet som ansetts 
gynna nämndens målsättningar och dess målgrupp. 
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen är en ideell förening med egen styrelse. FUB står för 
förening för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Föreningens ändamål är att äga 
och förvalta fastigheten Sandbro 3:28, Tallkrogen, Björklinge. Där bedriver de 
fritidsverksamhet samt erbjuder rekreationsmöjligheter för personer med utvecklingsstörning 
och deras familjer inom FUB. 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den 
idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. 
En överenskommelse om IOP är en form av fördjupat verksamhetsbidrag som bygger på en 
lång och företrogen relation, där nämnden tilldelar en ideell organisation en likvärdig roll. Ett 
IOP innebär att den idéburna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer 
konkret sätt än vad verksamhetsbidragen ger utrymme till, men som inte bygger på 
marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. Nämnden har haft en relation med 
föreningen sedan 2001 då föreningen FUB-gården Tallkrogen kunde erbjuda en unik 
upplevelse- och rekreationsverksamhet mot nämndens målgrupp något som kommunen 
saknande och ej kunde anordna själva.  
 
Under 2015 fick föreningen FUB-gården Tallkrogen kunskap om att en överenskommelse om 
Idéburet Offentligt Partnerskap skulle kunna vara en möjlighet. Tillsammans med 
omsorgsförvaltningen påbörjades då ett resonemang kring hur en sådan överenskommelse 
skulle kunna utformas. Omsorgsnämnden fattade i juni 2015 beslut om riktlinjer för 
partnerskap. Kommunstyrelsen fattade beslut om kommungemensamma riktlinjer för idéburet 
offentligt partnerskap i september 2016. I linje med den lokala överenskommelsen med 
föreningslivet (LöK) och den sedan länge etablerade relationen mellan föreningen och 
Uppsala kommun ingår omsorgsnämnden och föreningen FUB-gården Tallkrogen en 
överenskommelse om partnerskap. 
 

2. Parter 

Föreningen FUB-gården Tallkrogen  
Organisationsnummer: 817 603-3721 
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Adress: 743 74 Björklinge 
 
Omsorgsnämnden 
Organisationsnummer 212 000-3005  
Adress: 753 75 Uppsala 
  

3. Bakgrund till partnerskapet  

Syftet är att genom samverkan med civilsamhället ta tillvara det ideella engagemanget och 
den kraft som finns där för att tillsammans med kommunens resurser stärka den sociala 
hållbarheten. En överenskommelse om IOP innebär även en mer långsiktig finansiering av 
föreningen FUB-gården Tallkrogen än vad föreningsbidrag kan ge, detta är något som 
efterfrågats länge av föreningen FUB-gården Tallkrogen. Ett Idéburet offentligt partnerskap 
ger möjlighet för båda parter att uppfylla ett syfte och mål. 
 
Omsorgsnämndens uppfattning är att föreningen FUB-gården Tallkrogen bedriver en 
verksamhet av hög kvalitet vilket bl.a. återspeglas av att deltagare återkommer år efter år. 
Förvaltningens bedömning är att de mervärdesinsatser som Föreningen FUB-gården 
Tallkrogen bidrar med ses som en resurs i arbetet med att förbättra hälsan för målgruppen 
personer med utvecklingsstörning.  Omsorgsförvaltningen har inte funnit att det finns någon 
alternativ aktör som kan tillhandahålla de tilltänkta aktiviteterna med motsvarande 
kvalitetsinnehåll som föreningen FUB-gården Tallkrogen erbjuder. Föreningen FUB-gården 
Tallkrogen kompletterar andra verksamheter och erbjuder något annat än vad kommunen kan 
tillhandahålla. 

4. Värdegrund för partnerskapet 

Partnerskapet bygger på FN:s konvention om mänskliga rättigheter, konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt konventionen om barns rättigheter. 
Partnerskapet ska bygga på respekt och ödmjukhet inför varandras olika förutsättningar, 
lyhördhet, öppenhet och transparens. En förutsättning för det är en kontinuerlig öppen och 
respektfull dialog mellan alla inblandade parter. I partnerskapet ser omsorgsnämnden 
föreningen FUB-gården Tallkrogen som en likvärdig part. Vidare bygger överenskommelsen 
på varsam och respektfull hantering av de offentliga medlen som möjliggör verksamheten. 

Alla ska ha rätt till och möjlighet att utöva kultur och idrott oavsett bakgrund eller 
ekonomiska förutsättningar. För det behövs jämlik och kostnadsfri tillgång till platser för 
kultur och rekreation där mänskliga möten kan ske. Föreningen FUB-gården Tallkrogen är en 
mötesplats för personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Gården speglas av stor 
fysisk och psykosocial tillgänglighet för målgruppen som inte i samma utsträckning som 
övriga medborgare har tillgång till förenings- och kulturlivet. 

Kvinnor och män med funktionsnedsättning har generellt sämre hälsa än övriga befolkningen 
enligt flera nationella rapporter exempelvis En strategi för genomförande av 
funktionshinderspolitiken 2011– 2016 som genomförts av Folkhälsomyndigheten. 
Slutrapporten visar på att fortsatta åtgärder krävs för att minska hälsogapet för målgruppen. 
En viktig del är att fortsätta skapa förutsättningar för tillgänglighet som kan bidra till ökad 
fysisk aktivitet. Rapporten påvisar också att personer med funktionsnedsättning deltar i färre 
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sociala aktiviteter. Omsorgnämnden ska utveckla hälsofrämjande och förbyggande aktiviteter 
som kan medverka till ett hälsosamt liv för personer med funktionsnedsättning. Partnerskapet 
med FUB-gården Tallkrogen ses som en del i att uppnå nämndens mål i det hälsofrämjande 
arbetet och föreningen anses kunna åstadkomma en utveckling. Föreningen har även genom 
sitt breda nätverk möjligheter att nå andra ideella krafter.  
 
I ett tidigare arvfondsprojekt mellan föreningen FUB-gården Tallkrogen och Studiefrämjandet 
kallat Sol, Vatten och Vind lades grunden till föreningens upplevelseträdgård med målet att 
alla oavsett funktionsnedsättning skulle kunna komma naturen nära. I ett EU-finansierat 
samverkansprojekt med Tyskland, Lettland, Finland och Grekland: Learning in motion blev 
resultatet en handledarbok i utomhuspedagogik för brukare och personal inom 
omsorgsverksamhet. Visionen med projektet var att livskvaliteten för målgruppen kan 
förbättras genom utomhuspedagogik. Målet med handboken är att få idéer, tips och 
vägledning i hur man kan arbeta med människor med en intellektuell eller mental 
funktionsnedsättning med inlärning utomhus. Man kan uppnå många positiva hälsoaspekter 
genom aktiviteter utomhus, t ex bättre balans och motorik, lägre blodtryck, mindre stress, 
starkare muskler och ben samt ett bättre välbefinnande. Dessa gynnsamma effekter, 
tillsammans med själva inlärningsprogrammet ger ett mervärde till den totala erfarenheten.  
Detta betyder att brukaren får en berikad emotionell upplevelse i kombination med en fysisk 
och psykisk aktivitet.  
 

5. Syftet med partnerskapet 

Våra mål med insatsen är att:  
1. Partnerskapsinsatserna främjar hälsa och bidrar till ökade sociala aktiviteter för 
målgruppen.  
 
2. Partnerskapet syftar också till att möjliggöra särskild rekreationsverksamhet för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning genom den unika upplevelseträdgård som föreningen 
FUB-gården Tallkrogen erbjuder.  
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen bidrar till det förebyggande hälsoarbetet samt möjliggör 
nätverksbyggande för målgruppen. En aktiv fritid och ett socialt umgänge utgör en viktig del 
av tillvaron för alla människor i vårt samhälle. Fritidens kvalitet har stor betydelse för 
människors hälsa och välbefinnande. 
 
Samverkansformen syftar till att öka möjligheten att uppnå politiskt fattade beslut. 
 

6. Målgrupp och verksamhet 

Föreningen FUB-gården Tallkrogen erbjuder en unik anläggning för utomhuspedagogik med 
sinnestimulering och inarbetade pedagogiska metoder med den enskilda människan i fokus. 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen har genom olika projekt och genom fondansökningar 
byggt upp en unik upplevelseträdgård för sinnestimulering. Utomhus finns tre olika typer av 
inlärningsmiljöer; en stig med tjugo olika stationer för sinnesträning, trädgård med dammar 
och vattenfall som är tillgänglig för rullstolar och slutligen ett område där det finns utrustning 
för träning av balans, styrka och rörlighet. En trädgård för lek, lust och lugn på lika villkor. 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra 
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utomhusvistelser för alla oavsett funktionsnedsättning. Verksamheten vänder sig till personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. 
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen har en lång historia av att arbeta med människor med 
funktionsnedsättningar och har arbetat fram rutiner och metoder för tydliggörandet av 
aktiviteter. Verksamheten har en tydlighet i hur alla som arbetar i verksamheten ska bemöta 
människor och hur de på olika sätt kan nå framgång i kommunikation. 
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogens mål med verksamheten 

- Att förbättra förutsättningarna för människor med utvecklingsstörning som är i behov 
av ett anpassat personalstöd och anpassad miljö att delta i rekreationsveckor, 
dagaktiviteter och att ha ett aktivt friluftsliv på Tallkrogen. 

- Att bidra till en förbättrad upplevd hälsa för målgruppen. 
- Att bidra till att motverka social isolering för målgruppen. 
- Att bidra till ökat självbestämmande vid valet av fritidsaktiviteter. 
- Den enskildes möjligheter till sociala kontakter utanför boende och arbete är oftast 

mycket begränsad och inget som brukaren själv har så stor möjlighet att påverka. 
Fritid och reakreation är då än mer viktigt för att leva ett gott liv. Att komma ut till 
Tallkrogen innebär en annan miljö med stabilitet runt den enskilde. En trygghet som 
gör att den enskilde kan utveckla de sociala förmågorna och därmed uppleva ett 
mindre utanförskap. 

 
Föreningens övergripande mål med upplevelseträdgården är att 

- bidra till rörelsestimulering 
- öka koncentrationsförmågan  
- stimulera lärande genom upplevelser  
- stimulera medvetenhet kring grupparbete och samarbete 
- utveckla en större förmåga att handskas med komplexa situationer 
- öka medvetenheten av länken mellan subjektiva känslor och verklighet 
- deltagaren ska använda alla sinnen 
- öka fantasin och kreativiteten. 

 
De aktiviteter föreningen FUB-gården Tallkrogen erbjuder på kursgården är anpassade till 
deltagarens ålder och typ av funktionshinder. Genom aktiviteterna kan deltagarna stärka 
uppfattningsförmågan och uppleva glädjen över att upptäcka och utforska nya saker. 
Utomhuspedagogik stödjer inklusion och är en väletablerad metod för inlärning, vilket kan 
stimuleras genom naturens rikedom. Många människor med en funktionsnedsättning kan 
behöva extra hjälp för att kunna nyttja det som naturen kan erbjuda. Föreningen FUB-gården 
Tallkrogen vet av erfarenhet att träning och aktivitet har en positiv inverkan på människor 
med ett intellektuellt funktionshinder att vara mer aktiva och uppmärksamma. Detta kan vara 
till nytta för dem i det dagliga livet genom att det stärker deras förmåga att orka. 
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen har två heltidsanställda för övergripande ansvar gällande 
ekonomi, personal och verksamhet. Därtill finns ett femtiotal timanställningar och en 
anställning med lönebidrag. Föreningen FUB-gården Tallkrogen köper tjänster av olika slag 
för underhåll och service av fastighet. Föreningen har en ideellt arbetande styrelse med olika 
uppdrag. Anställd personal arbetar ideellt vad gäller del av jourverksamhet och samtal med 
enskilda och anhöriga utanför ordinarie arbetstid. Timanställd personal under 
sommarveckorna är anställda med en uppdragslön där det förutsätts att de stannar kvar på 
gården under uppdraget och därmed har ett intresse av volontärsarbete. Föreningen 
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samarbetar även med Studiefrämjandet i Uppsala, andra handikapporganisationer och ideella 
föreningar för att utveckla verksamheten. De samarbetar även med universitetet och nätverket 
fritid för alla. 
 

7.  Samverkan och kunskapsöverföring 

En grupp för samverkan och kunskapsöverföring bestående av representanter från föreningen 
FUB-gården Tallkrogen samt representanter från Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen 
kommer att träffas två gånger per år. Utöver dessa tillfällen kan initiativ tas av båda parter till 
ytterligare träffar. Vid dessa möten ges möjlighet till kunskapsutbyte samt dialog om och 
utveckling av partnerskapet. 
 

8. Bidragets villkor 

Föreningen FUB-gården Tallkrogen ersätts på helårsbasis för år 2017 med ett generellt 
verksamhetsstöd om 480 000 kronor. Det generella bidraget från omsorgsnämnden uppräknas 
för 2018 och 2019 med 2,8 procent per år. 
 
Bidraget bekostar delar av föreningen FUB-gården Tallkrogens verksamhet. Verksamheten 
möjliggörs dessutom genom andra bidrag och frivilligt arbete. För att kunna komma till 
föreningen FUB-gården Tallkrogen och för att brukaren ska få ut det mesta av 
upplevelseträdgården och den särskilda handledarmetodiken krävs ett individuellt anpassat 
stöd. Behov av personalstöd ansöker den enskilde om hos omsorgsförvaltning och ersättning 
till föreningen FUB-gården Tallkrogen hanteras inom ramen för lag om valfrihetssystem 
(LOV). 
 
Omsorgsförvaltningen ansvarar för att sätta dialog för kunskapsöverföring och samverkan. 
Förvaltningen ansvarar även för att ta fram gemensamma mallar för uppföljning.  
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen strävar efter att vara en öppen plats, men de har ett 
begränsat antal platser, de senaste åren har dock alla som önskat fått komma. Föreningen 
FUB-gården Tallkrogen kommer att redovisa besöksantal samt återkoppla till förvaltningen 
om personer söker men ej kan erbjudas plats.  
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen bedriver sin verksamhet utan vinstintresse, eventuella 
överskott kommer att återinvensteras i verksamheten.  
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen ansvarar för alla kostnader såsom löner, sociala avgifter 
och andra avtalsenliga eller lagstadgade löneomkostnader för de personalresurser de använder 
sig av inom ramen för denna överenskommelse. Föreningen är ensam arbetsgivare för den 
egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal. 
 
Partnerskapet medför att föreningen FUB-gården Tallkrogen har möjlighet att planera sin 
verksamhet på ett mer långsiktig sätt. 
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9. Uppföljning 

Inför varje år ska föreningen FUB-gården Tallkrogen göra en årlig sammanställning av 
verksamheten. Föreningen FUB-gården Tallkrogen skickar efter sommarvistelserna in 
deltagarstatistik enligt en gemensamt utformad mall. Samt genomför brukarundersökningar. 
Sammanställning och deltagarstatistik utgör underlag för uppföljning. 
 
Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina 
åtaganden, eller vid väsentligt ändrade omständigheter så kan den andra parten när som helst 
under perioden initiera dialog och påtala förändringar i överenskommelsen. 
 

10.  Period för partnerskapet 

Partnerskapet avser perioden 2017-01-01 – 2019-12-31. Vid periodens slut upphör 
överenskommelsen. Ett ömsesidigt ställningstagande till fortsatt partnerskap ska tas nio 
månader innan överenskommelsen upphör. 
 

11. Kontaktpersoner 

För föreningen FUB-gården Tallkrogen   
Namn, Kristina Viking   Namn, Anders Linde, titel ordförande 
Telefon: 0707270302   Telefon: 0733704037 
e-post: info@tallkrogen-fub.se  e-post: anders.linde@live.se 
 
För omsorgsförvaltningen 
Namn, Ulrika Jansson Titel uppdragsstrateg 
Telefon: 018-728 57 04 
e-post: ulrika.jansson@uppsala.se 
 

12.  Underskrifter 

Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där båda parter erhållit 
varsitt exemplar 
 
Uppsala 2016-   Uppsala 2016-  
 
 
  
För omsorgsnämnden   För FUB Tallkrogen 
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