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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 261 
 
Ändrad huvudman för projektstöd för samordning i den lokala 
överenskommelsen med föreningslivet 
KSN-2018-2614 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna byte av huvudman gällande samordning av lokala överenskommelsen 
från Upplands idrottsförbund till Uppsala läns bildningsförbund. 
  
 
Sammanfattning 
I oktober 2018 beviljade kommunstyrelsen ett tvåårigt projektstöd till Upplands 
idrottsförbund för samordning inom kommunens lokala överenskommelse med 
föreningslivet. Projektstödet finansierar en samordnare hos idrottsförbundet som 
stödjer föreningarna i arbetet inom överenskommelsen. 

Upplands idrottsförbunds har tillskrivit kommunstyrelsen om att avsäga sig 
huvudmannaskapet för samordningen för att istället låta en annan av parterna i 
föreningarnas representationsgrupp för överenskommelsen, Uppsala läns 
bildningsförbund, ta över det. Kommunstyrelsen föreslås godkänna bytet och därmed 
låta tidigare beslutat huvudmannaskap och projektmedel övergå till Uppsala läns 
bildningsförbund. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 
bifaller detsamma.  
  
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 september 2019. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 
Protokollsutdrag 2019-09-10 
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Ändrad huvudman för projektstöd för 
samordning i den lokala överenskommelsen 
med föreningslivet 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna byte av huvudman gällande samordning av lokala överenskommelsen 
från Upplands idrottsförbund till Uppsala läns bildningsförbund. 

 

Ärendet 

I oktober 2018 beviljade kommunstyrelsen ett tvåårigt projektstöd till Upplands 
idrottsförbund för samordning inom kommunens lokala överenskommelse med 
föreningslivet. Projektstödet finansierar en samordnare hos idrottsförbundet som 
stödjer föreningarna i arbetet inom överenskommelsen, bilaga 1. 

Upplands idrottsförbunds har tillskrivit kommunstyrelsen om att avsäga sig 
huvudmannaskapet för samordningen för att istället låta en annan av parterna i 
föreningarnas representationsgrupp för överenskommelsen, Uppsala läns 
bildningsförbund, ta över det, bilaga 2. Kommunstyrelsen föreslås godkänna bytet och 
därmed låta tidigare beslutat huvudmannaskap och projektmedel övergå till Uppsala 
läns bildningsförbund. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Ärendet bedöms inte ha några 
konsekvenser ur näringslivs-, barn- eller jämställdhetsperspektivet. 
 
Föredragning 

Föreningarna inom den lokala överenskommelsen har bildat en arbetsstruktur för 
arbetet. I den arbetsstrukturen finns en representationsgrupp som består av sju valda 
representanter för de anslutna föreningarna. När representationsgruppen skulle söka 

Datum: Diarienummer: 
2019-09-05 KSN-2018-2614 

Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 
 
 
Handläggare:  
Nilsson Daniel 
 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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föreningsstöd för att anställa en samordnare kom de överens om att en organisation i 
gruppen skulle ta arbetsgivaransvaret. Upplands idrottsförbund ansökte om 
projektstöd från Uppsala kommun i det syftet och det beviljades av kommunstyrelsen 
den 24 oktober 2018.  

Projektperioden avsåg perioden november 2018 till oktober 2020. Upplands 
idrottsförbund har i en skrivelse till kommunen angett att man nu avser att avsäga sig 
huvudmannaskapet för samordnartjänsten och att det ska överföras till Uppsala läns 
bildningsförbund. Uppsala läns bildningsförbund har fattat beslut på styrelsemöte om 
att överta huvudmannaskapet och därmed arbetsgivaransvaret för 
samordnartjänsten, bilaga 3. 

I Upplands idrottsförbunds skrivelse framgår att de formellt avsäger sig uppdraget som 
arbetsgivare för samordnaren från och med den 23 augusti 2019 samt att en 
ekonomisk avstämning kommer att ske mellan Uppsala läns bildningsförbund och 
Upplands idrottsförbund.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun med föreliggande förslag till 
beslut. De medel som avsatts till Upplands idrottsförbund i enlighet med 
kommunstyrelsens tidigare beslut övergår till Uppsala läns bildningsförbund. 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 
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Uplialue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 168 

Ansökan om fortsatt projektstöd gällande samordning och struktur för den 
lokala överenskommelsen 
KSN-2018-2614 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Upplands Idrottsförbunds ansökan om 1 900 000 kronor för perioden november 2018 till 
och med oktober 2020, enligt föredragningen i ärendet. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Carolina Bringbom (M), Markus Lagerquist (M), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 168. 

Sammanfattning 
Upplands Idrottsförbund ansöker om projektstöd gällande fortsatt samordning och struktur inom den 
lokala överenskommelsen, bilaga. De ansöker om totalt 1 900 000 kronor för att driva projektet under 
perioden november 2018 till och med oktober 2020 (2 år). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 oktober 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande 



bilaga A § 168 

Ärende 9 

Ansökan om fortsatt projektstöd gällande samordning och struktur för den lokala överenskommelsen 

Särskilt yttrande 

Uppsala-Alliansen 

Det är bra att involvera Upplands idrottsförbund som en aktör att samordna den lokala 

överenskommelsen. Hela arbetet med den ideella sektorn kräver dock en ökad aktivitet och 

uppmärksamhet från kommunens sida. Det är viktigt att alla olika sektorer av föreningar har en 

koppling till den kommunala verksamheten och det är nödvändigt att detta utvecklas ytterligare 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (1(D) 
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Handläggare 

Daniel Nilsson 

 

Datum 

2018-10-08 
Diarienummer 

KSN-2018-2614 

 

  

 

Kommunstyrelsen 

Ansökan om fortsatt projektstöd gällande samordning och 

struktur för den lokala överenskommelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att bevilja Upplands Idrottsförbunds ansökan om 1 900 000 kronor för perioden november 

2018 till och med oktober 2020, enligt föredragningen i ärendet.  

 

 

Ärendet 

Upplands Idrottsförbund ansöker om projektstöd gällande fortsatt samordning och struktur 

inom den lokala överenskommelsen, bilaga. De ansöker om totalt 1 900 000 kronor för att 

driva projektet under perioden november 2018 till och med oktober 2020 (2 år).  

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

 

Föredragning 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 april 2016 att bevilja medel till Upplands Idrottsförbund 

för att anställa en samordnare under ett år för föreningsliv och civilsamhälle inom ramen för 

överenskommelsen. En ansökan om stöd för ytterligare ett år beviljades av kommunstyrelsen 

den 22 november 2017.  

 

Arbetet har bedrivits i enlighet med de riktlinjer som upprättats och ett förslag till 

arbetsstruktur, rapportering och målformulering har tagits fram i enlighet med föregående 

bidragsansökningar. Under vintern 2017 och våren 2018 har en revidering av 

överenskommelsen genomförts. Uppsala kommun har arbetat tillsammans med föreningslivet 

med revideringen. Föreningslivets samordnare har varit delaktig och representerat dem under 

hela revideringsprocessen. 

 

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

strukturen 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.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Medel är avsatta för en framtida stödstruktur för den lokala överenskommelsen. Ansökt 

belopp ryms inom de avsatta medlen. 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson  Ola Hägglund 

Stadsdirektör   Tf biträdande chef kommunledningskontoret 



UPPSALA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ink, 2018 -08- 22 

Diarienr. 

/5" Aktbil 

Uppsala kommun 2018-08-15 

Kommunstyrelsen 

Lokala Överenskommelsen — Representationsgruppen 

Ansökan fortsatt projektstöd avseende samordning och struktur för samverkan inom ramen för den 
Lokala överenskommelsen i Uppsala Kommun — LÖK 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-22 (Diarie nr. KSN-2016-0879) bevilja medel för inrättande av 
en processledare till stöd för föreningsliv och civilsamhälle inom ramen för LÖK. 
Rekryteringsprocessen inleddes därefter och rollen tillsattes formellt 2016-11-01. 

Arbetet har därefter bedrivits i enlighet med de riktlinjer som upprättats och ett förslag till 
organisationsstruktur, rapportering och målformulering har tagits fram i enlighet med de i den 
föregående anslagsbegäran dokumenterade direktiven. 

Under vintern och våren 2017 - 2018 har en revidering arbetats fram och till den nya LöK har även en 
handlingsplan med aktiviteter bilagts. Detta material antogs i sin helhet av Kommunfullmäktige 2018-
05-28. 

Under kommande verksamhetsår behöver nu antagen handlingsplan dels förtydligas och tidsättas för 
att möjliggöra ett strukturerat genomförande i enlighet med intentioner i LöK. 

Framtagna samverkansformer med Kommunen implementeras och framdrift/resultat utvärderas. 

Syfte 

Den lokala överenskommelsen ska fungera som ett samspel på lika villkor mellan Uppsala Kommun 
och Föreningslivet. Projektet syftar till att arbeta fram en fungerande struktur med tydliga 
ansvarsområden och kommunikationskanaler. Projektets syfte är även att upprätta en direktdialog 
med Uppsala Kommun för att föra fram Föreningslivets prioriterade frågor. 

Mål 

• Implementera och utvärdera föreslagen struktur för samordning och samverkan inom 
föreningslivet 

• Genomför (minst) två dialogmöten 
• I samverkan med Uppsala Kommun genomföra årlig Dialogkonferens 

• I samråd med Representationsgrupp etablera prioriterade områden. 

• Löpande utvärdera former för dialog mellan Uppsala Kommun och Föreningslivet 

• Levandegöra och vidareutveckla Hemsida och Facebooksida för LÖK i samråd med Uppsala 
Kommuns kommunikationsavdelning 

• Genomför och redovisa benchmarking med andra lokala överenskommelser i landet 



Dag Söderbrg 

DokumerntaCion och Uppfb3j][f-du 

Projektet följs upp och utvärderas med avseende på upprättade syfte och mål. Uppföljning sker 

under projekttiden löpande genom dokumentation av möten, träffar och utbildningar samt 

avrapportering till Representationsgruppen. 

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

Avrapportering av resultatuppfyllnad och budget sker var annan månad till Representationsgruppen. 

Budget 

För att genomföra och garantera överenskommelsens ambitioner anställs en processledare på heltid. 

Under kommande verksamhetsår ligger anställnings- och administrationsansvar hos Upplands 

Idrottsförbund som åtar sig rollen som sökande organisation och tillhandahåller lokaler inkl. resurser 

enligt specifikation, nedan. I åtagandet ingår även att transparent redovisa projektets ekonomiska 

status i samband med avrapportering till representationsgruppen i enlighet med fastslagen 

periodicitet. 

Ansökan uppgår till 1 900 000 Kr. Projekttiden avser november 2018 till och med oktober 2020 (2 år) 

Observera - nedan redovisade siffror avser per 12 månader 

INTÄKTER 2018-11 — 2020-10 

Uppsala Kommun 950 000 
SUMMA INTÄKTER 950 000 

KOSTNADER 
Verksarnhetskostnader 
Material 15 000 
Nätverksträffar 144 000 

Kommunikation inklusive marknadsföring och annonsering 
Kommunikatör ingår i OH, nedan 

30 000 

Övriga kostnader (OH) 165 000 
Lokal, Ekonomiadministration, Dator och nätverk inkl. support, Telefoni, 
Städning Kopiering, Kontorsmaterial, Posthantering, Kommunikatör 

Personalkostnader 
inkl. sociala avgifter 596 000 
SUMMA KOSTNADER 950 000 

Not. Eventuellt överskjutande medel för innevarande period, 2017 — 2018, överförs till period för denna ansökan och 
redovisas i enlighet med principer för denna. 

För sökande, Upplands Idrottsförbund 

Distriktsidrottschef 
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Hej Daniel!
När tjänsten som civilsamhällets representant i Lök tillsattes så fanns det inte någon formell
 arbetsgivare eller någon organisation som var beredd att ta arbetsgivaransvaret för personen i
 uppdraget. Upplands idrottsförbund tog då på sig uppgiften. Samtidigt så sas det rent informellt
 att uppdraget skulle cirkulera. När Sven Borgmästars slutade på tjänsten och ny person skulle
 tillsättas så lyfte vi frågan i ”gruppen” om ny arbetsgivarorganisation. Så småningom så
 hamnade den på ULB.s bord och styrelsen där fattade beslutet att vara beredda att överta
 arbetsgivaransvaret. Det var lite kort bakgrund till varför vi avsäger oss huvudmannaskapet för
 lök.

Formellt så avsäger vi oss uppdraget som arbetsgivare för LÖK samordnaren från och med den
 23 augusti 2019. En ekonomisk avstämning kommer att ske mellan ULB och Upplands
 idrottsförbund. De medel som Upplands idrottsförbund redan idag blivit tilldelade för
 kommande period, enligt det avtal som tecknats med Uppsala kommun, kommer att föras över
 från Upplands idrottsförbund till ULB.  

Med vänliga hälsningar

Dag Söderberg
Distriktsidrottschef

Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland
Postadress: Box 23062, 750 23 Uppsala
Besöksadress: Råbyvägen 77, Uppsala

Telefon: 018-27 70 07 / 0761-047007
www.rf.se/uppland, www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev

mailto:dag.soderberg@uppland.rf.se
mailto:Daniel.Nilsson@uppsala.se
mailto:Simon.Kyhlen@uppland.rf.se
mailto:anna.bjurvald@ulb.se
http://www.rf.se/uppland
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland
http://www.anpdm.com/form/414650437348465c4a71/41465c4671464b594171
https://www.facebook.com/Upplandsidrotten/
https://www.instagram.com/upplandsidrotten/
https://twitter.com/IdrottIUppland





 
 
UPPSALA LÄNS BILDNINGSFÖRBUND STYRELSE 2019-05-15 
Lokal: ABF, Uppsala 
 
Närvarande: Sven-Eric Svensson, ordförande; Louise Michaelsson, ABF; Carin Aronson, Folkuniversitetet; Charlotte 
Backlund, Bilda; Ingela Berggren, Medborgarskolan; Dag Söderberg, SISU; Fredrik Sjöberg , SV; Helene Warpe, Sensus; 
Kristina Rosen, NBV; Anna Bjurvald, ULB; Unn Torell, ULB. 
 
Anmält förhinder: 
 Lars Häger, Studiefrämjandet; Charlotte Åstrand, Regionbibliotek Uppsala; Kenneth  Lundmark, Kulturens 
bildningsförbund; Fatema Vanat, Ibn Rushd; Mats Lundborg, Biskops Arnö Folkhögskola och Anna-Lena Åberg, Wiks 
folkhögskola; 
 
 
§ 1 Öppnande  
Ordförande Sven-Eric Svensson hälsar alla välkomna samt förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Fastställande av föredragningslistan 
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägget: § 13,5 Eventuellt 
huvudmannaskap för processledartjänst för föreningslivets LÖK Uppsala. 
 
 
§ 3 Protokollsjusterare 
Styrelsen beslutar att utse Carin Aronsson att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 4 Föregående protokoll styrelsemöte 190214 och AU 190423 
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll styrelsemöte 190214 samt protokoll AU 190423 till 
handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport to m mars 2019. 
Den ekonomiska rapporten kommenteras. 
Styrelsen beslutar att godkänna balans- och resultatrapport för perioden och lägga dem till 
handlingarna. 
 
§ 6 Verksamhetsrapport t om 15 april 2019 
Anna Bjurvald kommenterade verksamhetsrapporten samt lämnade en kort redogörelse för 
verksamheten efter den 15 april.  
Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
 
§ 7 Reviderad handlingsplan 2019 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till handlingsplan 2019 och lägga den till handlingarna. 
 
§ 8 Reviderad budget 2019 
Ordföranden förklarar den reviderade budget.  
Styrelsen beslutar att lägga budgeten till handlingarna. 
 
§ 9 Bokslut 2018 
Styrelsen beslutar att godkänna  Bokslut 2018 och överlämna det till revisorerna. 
 
§ 10 Verksamhetsberättelse 2018 
Styrelsen beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse 2018 och överlämna den till revisorerna.   
 
 
 
 



 
 
§ 11 #ViMåstePrata Demokratidag Mälardalen 22 oktober i Örebro. 
Anna Bjurvald redogör för ULB:s medverkan, som delarrangör i Demokratidagen.  
 
§ 12  Medverka regional nätverkesträff FIA (Forum för inkluderande arbetsmarknad) 6 september på 
Regionens hus, Uppsala. 
Anna Bjurvald redogör för ULB:s arbete i FIA och meddelar att folkbildningen har inbjudits att 
presentera sig på den kommande nätverksträffen i september. Medlemsorganisationerna ombeds 
inkomma med förslag på innehåll och upplägg. Ett förslag är att ett studieförbund och en 
folkhögskola medverkar. Intresserade är välkomna att höra av sig till ULB. 
 
§ 13  Valberedningens förslag årsmötet 2018 – Förtroendevald vice ordföranden kommande årsmöte 
2020 
Styrelsen beslutar att fortsätta diskussionen vid nästa styrelsemöte. 
 
§ 13,5  Eventuellt huvudmannaskap för processledartjänst för föreningslivets LÖK Uppsala. 
Anna och Dag redogör för var huvudmannaskapet processledartjänsten innebär, bland annat 
att finansiering för tjänsten, inklusive OH-kostnader är klar. 
Styrelsen beslutar att ULB tar huvudmannaskapet för processledartjänsten för 
föreningslivets LÖK Uppsala.  
 
§ 14 Kvalitet och etik 
Sven-Eric rapporterade att Studiefrämjandet Uppsala byter namn till Studiefrämjandet Uppsala-
Västmanland i och med att  verksamhetsområdet utvidgas till att inkludera Västmanland. Detta sker 
efter den händelseutveckling som varit vid Studiefrämjandet Västmanland. 
 
Anna meddelade att Etiska Rådet 2019 har möte 11 juni i Uppsala.  
 
Anna poängterar också att hon skickat ut 2019 års upplaga av Studieförbundens gemensamma 
överenskommelser rörande bland annat etiska förhållningssätt som bilaga i styrelsemötets inbjudan. 
 
§ 15 Övriga frågor 
 
§16. Kommande möten: AU-möte 28 augusti kl. 13-15 ABF; Styrelsemöte 12 september heldag på 
Biskops Arnö Folkhögskola. 
I  
§17. Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
Uppsala dag som ovan,    
 
 
Unn Torell, Sekreterare   Sven-Eric Svensson, Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Carin Aronsson, Folkuniversitetet 
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