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Kommunstyrelsen

Ansökan om projektstöd gällande samordning och struktur för
den lokala överenskommelsen, LÖK
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att bevilja Upplands Idrottsförbund projektstöd om 800 000 kr för samordning och struktur
för samverkan inom ramen för den lokala överenskommelsen i Uppsala.

Ärendet
Upplands idrottsförbund har den 8 april 2016 inkommit med en ansökan om projektstöd
gällande samordning och struktur inom den lokala överenskommelsen, LÖK. De ansöker om
totalt 800 000 kronor för att driva projektet under ett års tid. Bilaga.
Föredragning
Kommunen och föreningslivet i Uppsala har ingått en överenskommelse, LÖK, för hur
samverkan mellan parterna ska gå till. Överenskommelsen innehåller principer och åtaganden
för den gemensamma samhällsutvecklingen och cirka 90 organisationer har undertecknat den.
Uppsala kommun har tidigare finansierat en stödstruktur åt föreningslivet genom ekonomiskt
stöd till Föreningsrådet som drev Centrum för Ideellt Arbete. Vid årsskiftet 2015-2016 lades
Föreningsrådet och dess verksamheter ned och föreningslivet står nu utan stödstruktur i
arbetet med den lokala överenskommelsen.
I och med att Centrum för Ideellt Arbete lades ned har inom samarbetet utretts hur en
fungerande stödstruktur och plattform för det fortsatta arbetet med den lokala
överenskommelsen bäst kan komma till stånd. Det råder stor avsaknad av samverkan och
kommunikation inom arbetet med den lokala överenskommelsen.
I den fortsatta utvecklingen av arbetet med den lokala överenskommelsen behövs en resurs på
föreningssidan som kan utveckla strukturen och sköta dagliga kontakter och göromål. Många
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organisationer drivs på helt ideell basis och behöver således en resurs som kan utveckla
arbetet med strukturen.
Förslaget är att det tillsätts en samordnare/projektledare/processledare som får i uppdrag att
samordna, utveckla och förbättra nuvarande arbete. Det projekt som tjänsten ska driva syftar
till att arbeta fram en fungerande struktur med tydligt syfte, ansvarsområden och förbättrade
kommunikationskanaler. Vidare att upprätta en direktdialog med Uppsala kommun i syfte att
föra fram föreningslivets prioriterade frågor.
Mot bakgrund av den centrala roll som den lokala överenskommelsen har i samspelet mellan
föreningslivet och Uppsala kommun samt för den gemensamma samhällsutvecklingen, så
torde det vara viktigt att stödja projekt som har till syfte att stärka och tydliggöra arbetet.
Ekonomiska konsekvenser
Tidigare har Uppsala kommun finansierat en stödstruktur bestående av Centrum för Ideellt
Arbete. Medel är avsatta för en framtida stödstruktur för den lokala överenskommelsen.
Ansökt belopp ryms inom de avsatta medlen.
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