
 KF 92      27 MAJ   2013 
 

 

 
 

Nr 92. Lokal överenskommelse mel-
lan föreningslivet och Uppsala kom-
mun (LÖK) 
KSN-2013-0274 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta förslag till lokal överenskommelse mellan 
föreningslivet och Uppsala kommun i enlighet med 
äldrenämndens förslag, ärendets bilaga 1, med 
ändring att andra stycket under rubriken Process 
och underskrifter ersätts med ”Överenskommelse 
är framtagen i bred politisk enighet i syfte att 
kvarstå även om maktskiften inträffar”, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta det fortsatta 
kommunövergripande samordningsansvaret och 
uppföljningen av överenskommelsen. 
 
Uppsala den 7 maj 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt /Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Erik 
Pelling, Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene 
Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Rickard 
Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk, Louise Lan-
derholm Bill (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C) och Emma Wallrup (V). 
 
 
Ärendet 
I Uppsala kommun finns sedan 2001 en över-
enskommelse om samverkan mellan kommunen 
och de socialt inriktade frivilligorganisationerna. I 
IVE 2010 – 2013 uppdrogs åt äldrenämnden och 
nämnden för hälsa och omsorg att bidra till utveck-
lingen av en lokal överenskommelse med den 
ideella sektorn enligt regeringens överenskom-
melse med  idéburna organisationer inom det so-
ciala området.  

 
 
 
Äldrenämnden har sedan hösten 2011 tillsammans 
med representanter från föreningslivet utarbetat nu 
aktuellt förslag till lokal överenskommelse (LÖK), 
ärendets bilaga 1. Förslaget har varit remitterat 
hösten 2012 till kommunens samtliga nämnder, 
styrelser och bolag samt till 3 100 föreningar, var-
efter vissa justeringar gjorts och förankrats i den 
gemensamma representationsgruppen. 17 nämnder, 
styrelser och bolag har avgivit yttranden.  
Remissyttrandena finns sammanfattade i ärendets 
bilaga 2. Det inkom 85 yttranden via webbenkät 
från föreningslivet, mestadels stödjande kommen-
tarer. Ärendets bilaga 3. 
 
Föredragning 
Överenskommelsen vänder sig till kommunen och 
ideella föreningar, sociala företag, trossamfund, 
stiftelser, ekonomiska föreningar och andra ideellt 
och informellt engagerade som finns i Uppsala. 
Principer för god samverkan fastslås liksom 
åtaganden. Såväl kommunen som föreningslivet 
föreslås åta sig ansvar för överenskommelsen.  
 
De åtaganden som kommunen föreslås göra kräver 
att överenskommelsen implementeras i hela den 
kommunala organisationen liksom i all kommunalt 
finansierad verksamhet. Bland annat ska kom-
munen när riktlinjer/policyer eller program för ett 
visst område utarbetas genomföra samtal med av 
verksamhetsområdet berörda föreningar som 
undertecknat överenskommelsen. Riktlinjer för 
föreningsbidrag och liknande stöd ska också ha sin 
utgångspunkt i överenskommelsen, vilket kräver 
en översyn av gällande riktlinjer för bidrags-
givande nämnder. Kommunens upphandlingar ska 
också genomföras på ett sätt som möjliggör för 
föreningar att delta.  
 
Överenskommelsen föreslås vara en ram för mer 
detaljerade avtal mellan nämnder och föreningar. 
En årlig dialog ska föras och omförhandling av 
överenskommelsen ske vart femte år. 
 
Efter det att kommunfullmäktige tagit ställning till 
förslaget tar varje förening enskilt ställning till 
överenskommelsen.  
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Äldrenämnden har haft kommunfullmäktiges 
uppdrag att ansvara för arbetet med LÖK. Det har 
sin bakgrund i att arbetet initialt var fokuserat på 
frågor som låg under äldrenämndens ansvar. Som 
framgår av förslaget till överenskommelse har den 
nu ett bredare anslag och avser kommunens hela 
verksamhet. Därför föreslås att kommunstyrelsen 
får ansvaret för uppföljningen av överenskom-
melsen. 
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