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Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att bevilja Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, 750 000 kr i 
verksamhetsbidrag för 2016 för drift av volontärbyråverksamhet i Uppsala 
 
 
Ärendet 
Forum – Ideburna organisationer med social inriktning, ansöker om bidrag med 750 000 kr 
för 2016 för att genom Volontärbyrån bedriva volontärbyråverksamhet i Uppsala, se bilaga. 
Volontärbyrån har haft samarbete med Uppsala kommun sedan 2004 då Uppsala kommuns 
volontärbyråcenter etablerades. Sedan 2009 har Volontärbyrån, genom avtal med Uppsala 
föreningsråd, utgjort en del av Centrum för Ideellt Arbetes (CIA) uppdrag. Uppsala 
föreningsråd har beslutat att avveckla verksamheten och upphöra som organisation men 
fullföljer sitt avtal med Volontärbyrån fram till 31 december 2015. 
 
 
Föredragning 
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, är huvudman för Volontärbyrån i 
Uppsala. Volontärbyråns verksamhet har som syfte och mål att 
 

- förbättra förutsättningar och möjligheter för Uppsalas medborgare som vill engagera 
sig att hitta passande ideella uppdrag i Uppsala kommun. 

 
- stödja Uppsalas föreningsliv i att nå fler frivilliga samt erbjuda olika former av 

kompetensutveckling i hur man leder frivilliga i verksamheten, utvecklar sina 
volontärverksamheter och tar tillvara människors engagemang. 

 
 
 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



Det gör Volontärbyrån genom att 
 
- svara för förmedling av ideella uppdrag 
- arrangera utbildningar och svara för kompetensutveckling 
- ge dagligt stöd och rådgivning till volontärer och ideella organisationer 
- marknadsföra verksamheterna och det ideella engagemanget i Uppsala 
 
Volontärbyrån och CIA har haft flera samverkansområden som Volontärbyrån avser att driva 
själva under 2016. Det är dels att vara en samverkanspart för Uppsala universitet som syftar 
till att utveckla kontakterna mellan universitetet och Uppsalas föreningsliv dels ta ett större 
ansvar för arrangemanget Engagemangsmässan.  
 
Ekonomi 
Uppsala kommun har 2015 genom Uppsala föreningsråd beviljat bidrag till CIA med 
2 308 000 kr varav Volontärbyrån ingår med 435 000 kronor. 
Föreningsrådet har därutöver svarat för Volontärbyråns lokaler och administrativa kostnader 
som telefoni, datastöd, inventarier med mera. Ansökan avser 750 000 kronor för att täcka 
kostnaderna för det utökade uppdraget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsen har i budget 2016 avsatt 3 343 000 kronor för stöd till föreringslivet. 
Kostnaderna för ett verksamhetsbidrag till Forum för drift av Volontärbyrån ryms i 
kommunstyrelsens budget. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Ansökan Volontärbyrån Uppsala 2016 

1 Inledning 
I samband med att Uppsala Föreningsråd kommer att lägga ner sin verksamhet, och att 

Centrum för Ideellt Arbetes framtid i dagsläget är osäker, inkommer Volontärbyrån med en 

ettårig ansökan för att fortsätta bedriva sin verksamhet under 2016. Ansökan är tänkt att 

fungera som en ”brygga” från den verksamhet som CIA och Volontärbyrån bedrivit 

tillsammans t o m 2015, till dess att föreningslivet och Uppsala kommun har kommit fram till 

hur de framtida stödstrukturerna kommer att se ut i Uppsala. Volontärbyrån kommer under 

2016 att följa vad föreningslivets representationsgrupp inom den Lokala Överenskommelsen 

beslutar om gällande stödstrukturer, för att se om en ny potentiell samarbetspart för 

Volontärbyrån i Uppsala kommer på plats. Vi är mycket positiva till att framöver samverka 

med en lokal stödstruktur, men då någon sådan lösning inte finns på plats i dagsläget 

fokuserar vi denna ansökan på vad Volontärbyrån kan göra på egen hand under 2016.  

1.1 Bakgrund 
Volontärbyrån har haft ett samarbete med Uppsala kommun sedan 2004 då Uppsala 

kommuns volontärcenter etablerades. Samarbetet gällde då primärt den digitala 

volontärförmedlingen. Fram till 2009 hade Vård & Bildning uppdraget att svara för drift av ett 

volontärcenter, administration av Volontärbyråns digitala volontärförmedling samt samordna 

samverkan mellan Uppsala kommun och den ideella sektorn.  

2009 ändrade Äldrenämnden driftsformen och den ideella sektorn skulle istället ansvara för 

att utveckla frivilligverksamhet i föreningslivet och att ge stöd till ideella organisationer och 

enskilda som ville engagera sig. Uppsala Föreningsråd ansökte i samband med det om 

medel för att driva Centrum för Ideellt Arbete och i denna verksamhet samverka med 

Volontärbyrån. Från och med 2011 tilldelades Centrum för Ideellt Arbete ett utökat ansvar att 

utbilda mottagare av volontärer på kommunalt finanseriade verksamheter samt att 

kvalitetssäkra uppdragen på kommunalt finanseriade verksamheter. Volontärbyråns 

huvudsakliga roll har varit, och är fortfarande i detta samarbete, att driva den digitala 

volontärförmedlingen, utbilda och stödja föreningslivet i frågor som rör ideellt engagemang 

samt genomföra gemensamma aktiviteter tillsammans med CIA, exempelvis 

Engagemangsmässan, samverkan med Uppsala Universitet och föreningsträffar. 

Volontärbyrån har för detta arbete haft egen personal på plats, med 75 % tjänstgöringsgrad. 

1.2 Om Volontärbyrån och Forum – idéburna organisationer med 

social inriktning 
Volontärbyrån gör det enkelt för volontärer och ideella organisationer i Sverige att hitta 

varandra. Vi förmedlar kontakt mellan volontärer som vill engagera sig ideellt och 

organisationer som behöver volontärer till sin verksamhet på webbplatsen 

www.volontarbyran.org. Utöver förmedling av ideella uppdrag arbetar Volontärbyrån med 

stöd och utbildning till ideella organisationer inom området volontärsamordning, det vill säga 

hur organisationer rekryterar, samordnar och leder frivilliga. Vi erbjuder rådgivning, 
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grundutbildningar och fortbildningar samt handböcker i området.  Dessutom hjälper 

Volontärbyrån företag att skapa volontärprogram för anställda. 

Volontärbyrån är en ideell verksamhet och en del av Forum – Idéburna organisationer med 

social inriktning. Forum är en intresseorganisation för socialt inriktade frivilligorganisationer 

med syfte att förbättra förutsättningarna för det frivilliga sociala arbetet genom: 

opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsstöd. Forum har 36 

medlemsorganisationer som huvudsakligen är riksorganisationer däribland, Röda korset, 

Svenska Kyrkan, IOGT-NTO, Rädda Barnen och KFUM-KFUK. Volontärbyrån riktar sin 

verksamhet till en bredare målgrupp är Forum, det vill säga till alla ideella organisationer som 

har behov av fler frivilliga.  

2 Volontärbyråns verksamhet i Uppsala 

2016 
Centrum för Ideellt Arbete och Volontärbyrån har till och med 2015 haft enskilda 

ansvarsområden, men flertalet områden har också drivits gemensamt. Varje år har en 

verksamhetsplan gjorts för att beskriva vem som gör vad. Då CIAs framtid är osäker följer 

här en beskrivning av vad Volontärbyrån ansöker om för att driva på egen hand under 2016, 

till dess att eventuell ny samarbetspart är på plats.  

2.1 Ansvarsområden Volontärbyrån haft huvudansvar för till och 

med 2015  
Nedan beskrivs de ansvarsområden Volontärbyrån haft huvudansvar för under 2015 och 

som vi kommer att fortsätta driva 2016 under förutsättning att vi beviljas medel för detta. 

2.1.1 Driva förmedling av ideella uppdrag  

Volontärbyrån ansvarar för att driva förmedlingen av ideella uppdrag på 

www.volontarbyran.org. Den möjliggör att det är enkelt för volontärer och ideella 

organisationer i Uppsala att hitta varandra. Förmedlingstjänsten gör det enkelt att söka, 

bevaka och registrera ideella uppdrag. Volontärbyrån ansvarar även för att granska och 

godkänna de organisationer och uppdrag som använder sig av förmedlingen i Uppsala. I 

samband med den dagliga granskningen av uppdrag ger vi också ett utökat och personligt 

stöd till föreningslivet vad gäller exempelvis hur de formulerar sina volontäruppdrag. 

Volontärbyråns webbverktyg har använts sedan 2004 i Uppsala kommun och är därför 

välkänt hos både ideella organisationer och volontärer. 

Vår erfarenhet är att det finns många människor som vill engagera sig, men för den som inte 

tidigare har kontakter eller kunskaper om vad de olika organisationerna arbetar med är det 

svårt att hitta rätt uppgift att ge sin tid, kunskap eller engagemang till. Förmedlingen ger 

människor möjlighet att söka utifrån intresse och få förslag på olika former av uppdrag och 

föreningar som de tidigare inte kände till. Om volontärerna inte hittar ett uppdrag som 

motsvarar deras förväntningar kan de registrera en bevakning som innebär att volontären får 

mejl när ett sådant uppdrag har inkommit.  
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För de ideella organisationerna har de möjlighet att på ett enkelt och kostnadsfritt sätt 

komma i kontakt med intresserade volontärer. Volontärbyrån fungerar lika väl för små som 

stora, kända och okända verksamheter inom alla områden såsom inom idrott, miljö/natur, 

kultur, integration som det sociala området.  

2.1.2 Utbildningar och kompetensutveckling                                   

Volontärbyrån har drygt tio års erfarenhet och kompetens i att leda och rekrytera frivilliga för 

föreningslivet. Vi har under åren erbjudit olika former av utbildningar i Uppsala, exempelvis 

en grundkurs i volontärsamordning. Detta har vi fått mycket positiv respons på, och samtliga 

deltagare i Uppsala som fyllt i vår utvärdering kan rekommendera andra att gå utbildningen.  

Vi kommer att erbjuda olika former av kompetensutveckling såsom ledarskapsutbildningar 

och seminarier under 2016. 

Volontärbyrån har nyligen avslutat ett projekt med syfte att öka kunskapen om hur ideella 

föreningar kan arbeta med mångfald och bli mer inkluderande. Vi avser att erbjuda 

utbildningar för föreningar inom detta område under 2016 för att öka intresset från 

föreningslivet att arbete inkluderande och komma i kontakt med andra volontärer än vad de 

vanligtvis gör. 

2.1.3 Dagligt stöd och rådgivning till volontärer och ideella organisationer  

Vi är tillgängliga för rådgivning via telefon och mejl. Rådgivning sker både på vårt initiativ, i 

anknytning till att organisationer lägger ut uppdrag på webbförmedlingen, och på initiativ från 

de ideella organisationerna då de stöter på problem eller oklarheter i sin verksamhet. Denna 

rådgivning kan exempelvis handla om hur föreningar utvecklar och formulerar fler och bättre 

volontäruppdrag eller tips och råd om hur de kan planera och utveckla 

volontärverksamheten. Vi träffar regelbundet volontärsamordnare från ideella organisationer 

med avsikten att stödja dem i att leda, rekrytera och motivera volontärer. Vi arbetar även 

uppsökande för att fler föreningar ska känna till vad vi erbjuder dem. Detta kommer vi att 

fortsätta med under 2016. 

Vi ser att de personliga mötena med de ideella organisationerna är oerhört viktiga. Dels för 

att vi får möjlighet att på en väldigt konkret nivå sätta oss in i den specifika organisationens 

utmaningar och visioner, dels för att vi samlar in erfarenheter och goda exempel som vi 

sedan kan sprida vidare genom vårt övriga arbete. I Uppsala har vi tillsammans med 

Centrum för Ideellt Arbete kunnat erbjuda en fysisk mötesplats för människor som vill 

engagera sig ideellt såväl som för föreningar som behöver stöd i specifika frågor. 

Volontärbyrån kommer att fortsätta vara en naturlig kontakt för både volontär och föreningar 

under 2016. 

2.1.4 Marknadsföring av verksamheten och ideellt engagemang i Uppsala 

För att uppmärksamma både människor som vill engagera sig ideellt och föreningar om 

möjligheten att hitta fler frivilliga kommer vi att arbeta med olika former av 

marknadsföringsaktiviteter under 2016. Vi gör exempelvis specifika nyhetsbrev för 
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föreningslivet och har sedan tidigare en Facebook-sida som visar upp ideella organisationer 

och deras uppdrag i Uppsala. 

Marknadsföringen har till och med 2015 varit ett område där Centrum för Ideellt Arbete och 

Volontärbyrån har haft mycket samverkan och gemensamt arbete. Volontärbyrån kommer 

under 2016 att genomföra riktade marknadsföringsaktiviteter för både volontärer och 

föreningsliv i Uppsala. 

3 Nya ansvarsområden 2016 
Volontärbyrån och Centrum för Ideellt Arbete har till och med 2015 haft flera olika 

samverkansområden, exempelvis nämndes ovan arbetet kring marknadsföring. Nedan är två 

områden Volontärbyrån ansöker om att fortsätta driva. 

3.1 Samverkanspart för Uppsala universitet 
Under 2015 har ett nytt samarbete mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala universitet 

inletts. Syftet med projektet är att knyta närmare kontakt mellan universitetet och 

föreningslivet och ge studenter fler möjligheter att engagera sig ideellt i föreningslivet. För att 

projektet ska nå framgång krävs en motpart till Universitetet som är starkt förankrad i 

föreningslivet. Volontärbyrån har kompetens och nätverk inom föreningslivet för att vara den 

motparten i Uppsala. Att vara universitetets motpart i detta projekt innebär dels att 

kontinuerligt medverka på de projektmöten där arbetet planeras, dels att ansvara för de 

marknadsföringsinsatser som är riktade till föreningslivet. Utöver detta ingår också att 

medverka vid olika evenemang som universitetet anordnar för studenter. Exempelvis 

inspirationsföreläsningar, studentmässor och liknande. 

3.2 Engagemangsmässan 
Engagemangsmässan är en uppskattad mässa där föreningar kan visa upp vad de gör och 

inspirera människor att engagera sig i föreningslivet. Volontärbyrån har tillsammans med 

Centrum för Ideellt Arbete varit med och drivit mässan under fyra år. Volontärbyrån vill 

fortsatt jobba för att Engagemangsmässan blir av, och vara en del av mässan, dock ej som 

huvudarrangör. 

4 Organisation 

4.1 Lokal 
Volontärbyrån har till 2015 haft sin verksamhet placerad hos Uppsala Föreningsråd. 

Volontärbyrån tror på att ha en nära koppling till Uppsalas föreningsliv och kommer därför att 

söka efter en lokal där vi fortsatt finns i föreningslivets direkta närhet.   

Volontärbyrån Uppsala kommer fortsätta att ha ett bemannat kontor med möjlighet för ideella 

organisationer och volontärer att få stöd. Öppettiderna anpassas utifrån organisationernas 

behov och det kommer vara möjligt att boka in möten samt ha kontakt via telefon och mejl. 
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Då detta år innebär en sorts nystart på grund av de förändrade förutsättningarna räknar vi 

något högre kostnader vid uppstarten i form av nya kontorsinventarier/kontorsmaskiner med 

mera. 

4.2 Bemanning/personal 
Volontärbyrån har de senaste åren haft en bemanning på 75 %, och Centrum har haft tre 

tjänster. Vi har samarbetat och haft möjlighet att dela på ansvaret i många frågor. I ansökan 

ökar Volontärbyrån bemanningen från dagens 75 % till 100 %. Vi bedömer att ökningen 75 % 

till 100 % är en förutsättning för att kunna upprätthålla vår ordinarie verksamhet när 

samarbetsfördelarna med Centrum för Ideellt Arbete försvinner, samt för att kunna ha det 

utökade ansvaret att vara motpart till Uppsala Universitet.  

4.3 Budget  

5 Information om sökande och kontakt 

5.1 Sökande organisation 
Namn: Volontärbyrån genom dess huvudman Forum – Idéburna organisationer med social 

inriktning 

Organisationsnummer: 802018-0488 

Generalsekreterare: Göran Pettersson, 070-996 54 25 

Personal: 
 Löner till tjänstemän, 100  % tjänst, inkl. sociala avgifter, fortbildning, 

friskvård 
 Summa personal 580 000 kr 

  Administration: 
 Lokalhyra, förbrukningsmaterial, telefoni, frankering, försäkring, 

uppkoppling/datastöd, kontorsmaskiner/inventarier, 
administrationsfunktion (ex ekonomi), revisor 

 Summa administration 130 000 kr 

  

Verksamhet: 
 Utbildningsmaterial, utbildningslokal, trycksaker, marknadsföring, 

resekostnader, förtäring vid föreningsträffar/utbildning 
 Summa verksamhet 40 000 kr  

  Summa kostnader totalt 750 000 kr 
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5.2 Kontaktpersoner 
Maria Alsander, verksamhetsledare Volontärbyrån, 0702-791 793, 

maria.alsander@volontarbyran.org 

Johan Dahlén, verksamhetsansvarig Volontärbyrån Uppsala, 070-226 32 06, 

johan.dahlen@volontarbyran.org 
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