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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-09-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 284

Svar på mot ion om partnerskap med RFSL från
Stina Jansson (FI) med flera

KSN-2019-03841

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservat ion

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande.

Yrkanden

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Petersson (C) yrkar:
att bifalla attsats 1 och besvara attsats 2.

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Sammanfattning

Stina Jansson, Lovisa Johansson och Charlie Strängberg (samtliga FI) föreslår i en
motion väckt 9 december 2019 att Uppsala kommun ska teckna ett långsiktigt
samverkansavtal med RFSL Uppsala samt att kommunen ska ge långsiktigt stöd till
föreningens verksamhet. Det långsiktiga stödet föreslås innefatta kostnad för
grundverksamhet, kanslipersonal, ordförandearvode samt kostnad för hyra.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-09-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2020.
Bilaga, Motion om partnerskap med RFSL Uppsala från Stina Jansson (FI) med
flera.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om partnerskap med RFSL 
Uppsala från Stina Jansson (FI) med flera  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1.  att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 

Stina Jansson, Lovisa Johansson och Charlie Strängberg (samtliga FI) föreslår i en 
motion väckt 9 december 2019 att Uppsala kommun ska teckna ett långsiktigt 

samverkansavtal med RFSL Uppsala samt att kommunen ska ge långsiktigt stöd till 

föreningens verksamhet. Det långsiktiga stödet föreslås innefatta kostnad för 

grundverksamhet, kanslipersonal, ordförandearvode samt kostnad för hyra.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Beredningen har omfattat dialog 
med kulturförvaltningen och socialförvaltningen.  

Föreliggande förslag till beslut, att besvara motionen, medför inga konsekvenser ur 

barn-, jämställdhets- eller näringslivsperspektiv. 

Föredragning 

RFSL Uppsala har en stor betydelse som aktiv aktör i det lokala hbtq-arbetet och det 
finns gemensamma behov som skulle kunna ligga till grund för stärkt samarbete 

mellan Uppsala kommun och RFSL Uppsala. Den samlade bedömningen är emellertid 
att det inom kommunen pågår arbete som svarar mot de förslag som väckts i 

motionen.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-04-16 KSN-2019-03841 

  
Handläggare:  

Anton Berg 
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Kommunfullmäktige har i mål och budget för 2020 lämnat uppdrag som delvis svarar 
mot motionens förslag. Under inriktningsmål 4 ger kommunfullmäktige kultur-, 
utbildnings-, social-, idrotts- och fritids- samt arbetsmarknadsnämnderna i uppdrag att 

fördjupa samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering med RFSL. De 
nämnder som berörs av uppdraget beskriver i sina verksamhetsplaner hur respektive 
nämnd avser arbeta med frågan, vilket därmed också kommer att följas upp som en 
del i den löpande verksamhetsuppföljningen. 

Gällande förslaget kring långsiktigt stöd till RFSL Uppsalas verksamhet får 
verksamheten redan i dagsläget kommunala bidrag. Socialnämnden har beviljat RFSL 

129 500 kronor i bidrag för 2020. 

Under början av 2020 pågår dialog mellan social- och kulturförvaltningen och RFSL 

Uppsala inom ramen för det uppdrag att utveckla kommunens samverkan med 

organisationen som lämnats i mål och budget. Dialogen syftar till att se över 
organisationens behov och kommunens möjligheter att ge en något utökad 
finansiering under 2020 samt möjligheter till ett mer omfattande stöd från flera 

nämnder till 2021. 

Formerna för samarbetet, liksom tidsperspektiven och omfattningen av kommunens 

stöd, behöver hanteras i dialog mellan de berörda nämnderna och RFSL Uppsala. 

Vidare kan även frågor om vilka delar av RFSL Uppsalas verksamhet som kan bli 
aktuella för långsiktigt stöd från kommunen hanteras inom ramen för denna dialog och 
ligga till grund för framtida ansökan om mer långsiktigt föreningsstöd.  

Gällande förslaget att ingå ett samverkansavtal, som grund för ett partnerskap, hänger 
det samman med frågan om omfattning och storlek på kommunens stöd till 

verksamheten. Det finns flera rekommendationer och vägledningar kring partnerskap 
mellan idéburna och offentliga aktörer (IOP) som tagits fram på nationell nivå, bland 

annat från Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt inom det offentliga 
utredningsväsendet.  

Generellt sett ska ett IOP bygga på ett gemensamt samverkansbehov där flera olika 

typer av perspektiv och resurser behövs för att lösa komplexa problem. Modellen 

bygger på att samtliga inblandade parter bidrar med resurser till det gemensamma 
arbetet.  

Mot bakgrund av detta understryker exempelvis SKR i de kriterier som de tagit fram 

som stöd för partnerskap att ett IOP inte är en del av kommunernas grundfinansiering 
till civilsamhällets organisationer. Detta är aspekter som behöver beaktas i 
hanteringen av frågor som rör IOP med civilsamhällesaktörer generellt, men även i 

fråga om stöd till och samarbete med RFSL Uppsala. 

Den sammanvägda bedömningen är att beslut om att underteckna ett samarbetsavtal 
liksom tidsperspektiv och omfattning av ett föreningsbidrag till RFSL Uppsala kan 
fattas först efter att lämpliga samarbetsformer och ekonomiska behov klargjorts. I och 

med att dialoger pågår som syftar till att klargöra hur dessa behov och möjligheter ser 
ut görs bedömningen att åtgärder som går i linje med motionärernas förslag vidtagits. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 



Sida 3 (3) 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2020. 

• Bilaga, Motion om partnerskap med RFSL Uppsala från Stina Jansson (FI) med 
flera. 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 

 



 

Motion: Partnerskap med RFSL Uppsala 

 
Uppsala kommun har under de senaste åren haft ett nära samarbete med RFSL Uppsala. Samarbetet 
har innefattat flera träffar kopplade till kommunens satsningar på hbtqi-utbildningar och generella 
satsningar för att stärka hbtqi-arbetet i kommunen.  
 
RFSL Uppsala har under våren och sommaren 2019 aktivt sökt upp Uppsalas kommunpolitiker för att 
informera om föreningens bristande resurser. För att kunna fortsätta sin viktiga verksamhet har 
föreningen tryckt på att de behöver ett IOP med kommunen som säkerhetsställer långsiktig 
finansiering av bland annat kanslipersonal, hyra och ordförandearvodering. Ett IOP skulle även 
definiera gemensamma åtaganden kring vilken verksamhet som ska bedrivas, hur vi tillsammans kan 
ansvara för ett årligt genomförande av Uppsala pride samt annan kommunal samverkan, 
utbildningssamverkan och social verksamhet i kommunen. 
 
Samverkansavtal mellan RFSL och kommuner och regioner har redan genomförts runt om i Sverige. 
Ett exempel är Västra Götalandsregionen och RFSL Sjuhärad som tillsammans tecknat ett avtal för att 
lösa problemet med den bristande undervisningen i regionen. RFSL Uppsala har i början av september 
mejlat ut detta samverkansavtal till flertalet kommunpolitiker som ett exempel på hur ett 
samverkansavtal kan se ut i praktiken.  
 
Uppsala kommun ska vara en kommun som är ledande i hbtqi-frågor. För att vara det behöver vi 
RFSL Uppsala och deras långa engagemang, kunskap och kompetens inom ämnet. I September 2019 
gick över 2500 personer i Pride-tåget i Uppsala. Det är fler än någonsin tidigare. Vi vill säkerställa att 
den pridefestivalen inte blir stadens sista. Vi vill säkerställa att RFSL Uppsala ges förutsättningar att 
verka och växa i Uppsala kommun. 
 
 
Med anledning av detta yrkar vi: 
  

- att Uppsala kommun tecknar ett långsiktigt samverkansavtal med RFSL Uppsala  
- att långsiktigt stöd ges till RFSL Uppsalas verksamhet där kostnad för grundverksamhet, 

kanslipersonal, ordförandearvode och hyra innefattas 
 
 
Stina Jansson (F!)  
Lovisa Johansson (F!) 
Charlie Strängberg (F!) 
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