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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-09-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 276

Ansökan om fortsat t projektstöd gällande
samordning inom den lokala
överenskommelsen med föreningslivet

KSN-2020-02313

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att bevilja Uppsala Läns Bildningsförbund 1765 998 kr i projektbidrag för
samordning inom den lokala överenskommelsen med föreningslivet.

Yrkande

Jonas Petersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

Uppsala Läns Bildningsförbund har ansökt om projektstöd för fortsatt samordning och
struktur inom den lokala överenskommelsen med föreningslivet. Förbundet har ansökt
om sammanlagt 1 900000 kronor för att driva projektet under 2-årsperioden november
2020 till och med oktober 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2020
Bilaga 1, ansökan från Uppsala Läns Bildningsförbund
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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. 

Ansökan om fortsatt projektstöd gällande 
samordning inom den lokala 
överenskommelsen med föreningslivet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att bevilja Uppsala Läns Bildningsförbund 1 753 840 kr i projektbidrag för 

samordning inom den lokala överenskommelsen med föreningslivet. 

 

Ärendet 

Uppsala Läns Bildningsförbund har ansökt om projektstöd för fortsatt samordning och 

struktur inom den lokala överenskommelsen med föreningslivet. Förbundet har ansökt 

om sammanlagt 1 900 000 kronor för att driva projektet under 2-årsperioden november 
2020 till och med oktober 2022. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Ärendet har inga konsekvenser ur 

barn-, jämställdhets- eller näringslivsperspektivet. 

Föredragning 

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2016 att bevilja medel till Upplands Idrottsförbund 
för att anställa en samordnare för föreningsliv och civilsamhälle inom ramen för den 

lokala överenskommelsen under ett år. Samordnaren stödjer föreningarna i arbetet 

inom överenskommelsen. En ansökan om stöd för ytterligare ett år beviljades av 
kommunstyrelsen i november 2017. Den 24 oktober 2018 §168 beviljades en ansökan 
för ytterligare två år, fram till oktober 2020. I september 2019 ändrades 

huvudmannaskapet för samordningen till Uppsala läns bildningsförbund. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-08-12 KSN-2020-02313 

  
Handläggare:  

Daniel Nilsson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Samordningen inom överenskommelsen har bedrivits i enlighet med de riktlinjer som 
upprättats och modeller för arbetsstruktur, rapportering, målformulering och dialog 
med kommunen har tagits fram i enlighet med föregående bidragsansökningar. Den 

lokala överenskommelsen mellan föreningslivet och Uppsala kommun reviderades 
2018 och sträcker sig till 2023. Föreningslivets samordnare har representerat 
föreningslivet under arbetet med att uppfylla åtagandena.  

Under våren 2020 har samordnaren för den lokala överenskommelsen ställt om till att 
mestadels arbeta med Covid-19-krisen och därigenom prioriterade områden. 
Samordnaren stödjer samverkansgruppen mellan Uppsala kommun och civilsamhället 

med samtalsledning i gruppen, informationsspridning till föreningar, inhämtning av 
kompetens från föreningar och lotsning av föreningar till Röda korset.  

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

struktur och kommunikationskanaler 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.  

I budgeten till innevarande ansökan i bilaga 1 har lönekostnaden angivits till 681 000 

kronor per år. I föregående ansökan budgeterades lönekostnaden till 596 000 kr per år. 
Ökningen på 85 000 kr bedöms vara för hög. Istället föreslås en uppräkning med 2 
procent för lönekostnader i innevarande budget vilket ger 607 920 kronor per år.  Det 

totala beloppet som föreslås beviljas för ansökan uppgår då till 1 753 840 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 

I budget för kommunstyrelsen finns medel avsatta för en stödstruktur för den lokala 

överenskommelsen. Ansökt belopp ryms inom de avsatta medlen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2020 

• Bilaga 1, ansökan från Uppsala Läns Bildningsförbund 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 



 

 
Ansökan fortsatt projektstöd avseende samordning och struktur för samverkan inom ramen för 
den Lokala Överenskommelsen i Uppsala kommun, LÖK. 
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2016 (Diarie nr. KSN-2016-0879) och 2018 (Diarie nr. KSN-2018-2614) 

bevilja medel för en processledande samordnare till stöd för föreningsliv och civilsamhälle inom ramen för LÖK. Rollen 

tillsattes formellt för första gången 2016-11-01. 

Kommunfullmäktige antog 2018-05-28 den nya reviderade LÖK och handlingsplan med aktiviteter har bilagts.  

Handlingsplanen 2018 - 2023 samtliga åtaganden behöver tidsättas för att möjliggöra LÖK syfte och intentioner samt de 

antagna åtagandena. 

Ny processledare tillsattes hösten 2019 efter en vakansperiod under våren.  

Ny organisation får huvudmannaskapet enligt beslut i föreningslivet på Dialogmöte senvåren 2019 och i dialog med Uppsala 

kommun: från Upplands Idrottsförbund (numera RF-SISU Uppland) till Uppsala Läns Bildningsförbund.  

Arbetet har bedrivits i enlighet med de riktlinjer som upprättas och en organisationsstruktur, rapportering, kommunikation 

och målformulering har tagit fram en ny process för LÖK i enlighet med föregående anslagsbegäran dokumenterade 

direktiven. 

Framtagna strukturer för samverkan och dialog med kommunen implementeras, utvärderas och utvecklas. 

Kompetensutbyte och benchmarking med Lokala Överenskommelser i landet har påbörjats.  

LÖK Uppsala är idag representerat i en samverkansgrupp för civilsamhället på Regeringskansliet. Nyckelframgångar och 

kompetensutbyte om samordning och struktur framförs och används som underlag för samråd och sakråd. 

En första *verksamhetsplan för den Lokala Överenskommelsen har tagits fram av processledaren i samråd med LÖK 

Representationsgrupp (RG) för 2020 och i dialog med Uppsala kommun. Bilaga. *Framskjutning till 2021 och omställning 

av delar av verksamhetsplanen har behövts göras med anledning av Covid-19 krisen. Processledaren med 

Representationsgruppen och LÖK-anslutna föreningar omställde sig under Covid-19 krisen för att åta sig att jobba med 

prioriterade områden. LÖK är idag en del av- och en stödjande part tillsammans med de frivilliga organisationerna och 

Uppsala kommun kring samverkan och samordning av stödinsatser till behövande och särskilt utsatta under krisen och för 

samordning kring kriser i framtiden. Processledare stödjer samverkansgruppen mellan Uppsala kommun och civilsamhället 

med anledning av Covid-19 krisen på veckobasis med informationsspridning till LÖK föreningar, kompetensinhämtning från 

LÖK föreningar, samtalsledning i gruppen och lotsning av föreningar till Röda Korset.  

Vi ser att syftet med LÖK utveckling av strukturer för samverkan och dialog samt principer och åtagande i LÖK har återigen 

gjort det möjligt med snabb samordning och mobilisering i kriser i Uppsala. 



Representationsgruppen för LÖK består av följande organisationer, beslutade på LÖK Dialogmöte våren 2019: Uppsala Läns 

Bildningsförbund, Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd med PRO som ersättare,  

Uppsala Kvinnojour, Uppsala Kristna Råd, Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs, Rasbo i Samverkan, 

Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU), Handikappförbundens samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 

 

Syfte 

Den Lokala Överenskommelsen vilar på den Europeiska Koden och ska fungera som ett samspel på lika villkor mellan 

Uppsala kommun och föreningslivet. LÖK bygger på en ömsesidig stark övertygelse om föreningslivets roll där dess särart 

och förutsättningar är ett uttryck för ett öppet, demokratiskt samhälle och för en stark samhällsaktörroll i 

samhällsutvecklingen.  

Projektet syftar till att arbeta fram en fungerande struktur med tydliga ansvarsområden och kommunikationskanaler. Inom 

kommunen gentemot föreningslivet och i främsta mån framöver inom Uppsalas stora och pluralistiska föreningsliv.  

Projektets syfte är att upprätta en direktdialog med Uppsala kommun för att föra fram föreningslivets prioriterade frågor.  

Projektet syftar den kommande projekttid att öka dialogmötesformer och förtydliga arbetsstrukturer inom föreningslivet 

utifrån deras olika sakområden och särskilda geografiska områden, för att verka för en ökad och effektiv dialog och 

samverkan med Uppsala kommun.  

 

Mål 

• Utveckla struktur för samordning och samverkan inom föreningslivet 

• Utöka och utveckla kommunikation, kunskap och transparens om LÖK inom föreningslivet och inom Uppsala 

kommun 

• Följa upp den antagna handlingsplanen 

• Genomföra minst två dialogmöten 

• Implementera verksamhetsplan  

• I samverkan med Uppsala Kommun genomföra årlig Dialogkonferens 

• I samråd med Representationsgruppen och i enlighet med den antagna LÖK verksamhetsplan etablera och 

utveckla arbets- och fokusgrupper utifrån prioriterade områden, geografiska områden och föreningslivets olika 

sakfrågor. 

• Utvärdera och utveckla former för dialog mellan föreningslivet och Uppsala kommun 

• Levandegöra och utveckla olika nuvarande former för kommunikation inom LÖK: nyhetsbrev, informationsbrev, 

enkäter och sociala medier. Samt sjösätta en egen hemsida för LÖK.  

• Genomföra och redovisa benchmarking med andra Lokala Överenskommelser i landet 

• Levandegöra Lokala Överenskommelsen syfte och framgångar till övriga kommuner och föreningslivet i länet 

• Registrera Lokala Överenskommelsen som egen organisation i dialog med Representationsgruppen och 

föreningslivet i Uppsala  

 

Dokumentation och Uppföljning 

Projektet följs upp och utvärderas med avseende på upprättade syfte och mål. Uppföljningen sker under projekttiden 

löpande genom dokumentation av möten, träffar och samverkan samt månatliga avrapporteringar till 

Representationsgruppen och löpande möten och kommunikation med huvudmannaorganisationen för LÖK. 

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

Avrapportering av resultatuppfyllnad sker varje månad till Representationsgruppen såvida inget annat beslut tas. Budget 

rapporteringen sker var annan månad till Representationsgruppen. 
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