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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 96

Svar på mot ion om återkopplingst id vid
föreningars ärenden med Uppsala från Stefan
Hanna (-)

KSN-2020-02127

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 12 maj 2020 att kommunen skapar en
väg in för föreningslivet som inkluderar möjligheten för föreningar att digitalt följa
var i en beredningsprocess deras ärende befinner sig, samt att kommunen alltid
utser en enskild tjänsteman som är kontaktperson i ett ärende.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 95
Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021
Bilaga, Motion om återkopplingstid vid föreningars ärenden med Uppsala
kommun från Stefan Hanna (-)

Yrkande

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Reservat ion

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Många av Uppsalas föreningar vittnar om att Uppsala kommun brister i sin förmåga att
skyndsamt behandla olika ärenden som de lyfter till kommunen. Ärendena handlar till
exempel om föreningsstöd, tillgång till verksamhetslokaler, möjligheten att få tillgång till
lämplig mark för att bygga egna verksamhetslokaler och upplåtelse av offentlig plats för
olika arrangemang. I de flesta av dessa föreningar utför Uppsalabor mycket värdefulla
ideella engagemang som på olika sätt gagnar hela Uppsalas befolkning. Det är viktigt att
kommunen etablerar bättre handläggningsrutiner så att dessa föreningars ideella
krafter kan ägna sig mer åt sina löpande verksamheter och mindre åt återkommande
möten med kommunen som kan pågå under oacceptabelt lång tid.
Uppsala kommun måste skapa en användarvänlig väg in för föreningslivet som
inkluderar möjligheten för föreningar att digitalt följa var i en beredningsprocess deras
ärende befinner sig och vad som krävs för att ärendet ska komma till ett avgörande. Det
är också mycket rimligt att kommunen alltid utser en enskild tjänsteman som är
kommunens kontaktperson i ett specifikt ärende.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-23

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 95

Svar på mot ion om återkopplingst id vid
föreningars ärenden med Uppsala från Stefan
Hanna (-)

KSN-2020-02127

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 12 maj 2020 att kommunen skapar en
väg in för föreningslivet som inkluderar möjligheten för föreningar att digitalt följa
var i en beredningsprocess deras ärende befinner sig, samt att kommunen alltid
utser en enskild tjänsteman som är kontaktperson i ett ärende.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021
Bilaga, Motion om återkopplingstid vid föreningars ärenden med Uppsala
kommun från Stefan Hanna (-)

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, Postadress, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: Email 
www.uppsala.se  
KSN631552 

Svar på motion om återkopplingstid vid 
föreningars ärenden med Uppsala kommun 
från Stefan Hanna (-)  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Ärendet 
Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 12 maj 2020 att kommunen skapar en 
väg in för föreningslivet som inkluderar möjligheten för föreningar att digitalt följa 
var i en beredningsprocess deras ärende befinner sig, samt att kommunen alltid 
utser en enskild tjänsteman som är kontaktperson i ett ärende. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Ärendet har inga konsekvenser ur 
barn-, jämställdhets- eller näringslivsperspektivet. 

Föredragning 

28 maj 2018 §110 antog kommunfullmäktige den lokala överenskommelsen mellan 
föreningslivet i Uppsala och Uppsala kommun. Åtagande 2 i den lokala 
överenskommelsen fastställer att kommunen åtar sig att gentemot föreningslivet göra 
det lätt att komma i kontakt med kommunen, få information och ansöka om 
föreningsbidrag.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-03-11 KSN-2020-02127 

Handläggare:  
Ewy Thörnqvist 

http://www.uppsala.se/
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För att specificera vad som ska utföras inom åtagandena antog kommunfullmäktige 
samtidigt en handlingsplan som hör till den lokala överenskommelsen. I den framgår 
flera aktiviteter som leder fram till motionens ”en väg in”.  

Bland annat framgår det att Uppsala kommun ska ta fram en digital lösning där all 
information riktad till föreningslivet samlas, där föreningar kan söka bidrag, 
återrapportera och ha möjlighet att skicka in frågor. I den lösningen ingår även att en 
tjänsteperson blir handläggare för ärendena som inkommer samt att föreningarna kan 
följa var i beredningsprocessen deras ärende befinner sig.  

I dagsläget pågår ett aktivt arbete med samtliga aktiviteter under åtagande 2. Under 
2021 planeras exempelvis att det digitala systemet för bokning och bidrag ska vara på 
plats.  

1 mars 2021 §48 antog kommunfullmäktige en policy för samverkan med aktörer i 
föreningslivet och det fria kulturlivet, och 10 februari 2021 §11 antog kommunstyrelsen 
en riktlinje för föreningsbidrag och bidrag till det fria kulturlivet. 

Vad gäller verksamhetslokaler, tillgång till mark och upplåtelse av offentlig mark har 
kommunen under en längre tid arbetat för att säkerställa korta kontaktvägar genom 
riktade föreningsdialoger i samband med utveckling av nya anläggningar, arrenden 
eller verksamhetslokaler.  

Det genomförs årligen tre större föreningsdialoger per år samt löpande dialoger i 
samband med föreningsstöd och nya anläggningar. Kommunen har upprättat en 
referensgrupp med föreningslivet för att tillsammans arbeta med aktuella 
föreningsfrågor kopplat till kommunens arbete. Vidare samarbetar kommunen 
tillsammans med RF-SISU Uppland för att säkerställa korta kontaktvägar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 
• Bilaga, Motion om återkopplingstid vid föreningars ärenden med Uppsala från 

Stefan Hanna (-) 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 

 



2020-05-12 

Motion: Återkopplingstid vid föreningars ärenden med Uppsala kommun 

Bakgrund: 

Många av Uppsalas föreningar vittnar om att Uppsala kommun är dåliga på att skyndsamt 

behandla olika ärenden som de lyfter till kommunen. Ärendena handlar till exempel om 

föreningsstöd, tillgång till verksamhetslokaler, möjligheten att få tillgång till lämplig mark för 

att bygga egna verksamhetslokaler och upplåtelse av offentlig plats för olika arrangemang. I 

de flesta av dessa föreningar utför Uppsalabor mycket värdefulla ideella engagemang som 

gagnar hela Uppsalas befolkning på olika sätt. Det är viktigt att kommunen etablerar bättre 

handläggningsrutiner så att dessa föreningars ideella krafter kan ägna sig mer åt sina 

löpande verksamheter och mindre åt återkommande möten med kommunen som kan pågå 

under oacceptabelt lång tid. Min bedömning är att föreningarna kan få mycket bättre 

arbetssätt med kommunen genom att förbättra processerna mellan en förening och 

kommunens relevanta representanter. En viktig del av denna process är att snabbare vara 

tydlig mot en förening om de inom rimlig tid kan få det stöd de önskar för att utveckla sin 

verksamhet eller ej. 

 

Jag yrkar: 

Att kommunen skapar en väg in för föreningslivet som inkluderar möjligheten för föreningar 

att digitalt följa var i en beredningsprocess deras ärende befinner sig. 

Att kommunen alltid utser en enskild tjänsteman som är kommunens kontaktperson i ett 

ärende.  

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 
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