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Arbetsmarknadsnämnden 
 

Av ledamöter M, L, C och KD aktualiserad fråga 2017-02-23:  
Riktlinjer för kommunens stöd till ideella organisationer 
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att den av M, L, C och KD aktualiserade frågan angående information om riktlinjer för stöd 
till ideella organisationer anses besvarad och läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde 23 februari 2017 aktualiserade Ismail Kamil (L), Anita Ericsson 
(L), Carolina Bringborn Anadol (M), Torbjörn Aronsson (KD) Kenny Jonsson (C) och 
Torbjörn Aronsson (KD) en fråga kring den av kommunledningskontoret genomförda 
utredningen om bidrag som Uppsala kommun lämnar till ideella sektorn och hur 
arbetsmarknadsnämnden berörs av utredningen.  
 
Frågeställarna önskar få information om: 

- Om arbetsmarknadsnämnden varit inblandad i översynen 
- Vad som föreslås ingå i de reviderade riktlinjerna 

 
 

Ärendet 
I samband med nämndorganisationsärendet 2014 (KSN-2013-1280) aktualiserades frågan om 
att utreda dels samverkan mellan kommun och föreningsliv och dels utreda samordning 
mellan nämndernas olika system för föreningsbidrag. Kommunstyrelsen fastställde sedan i sin 
verksamhetsplan för 2015 uppdraget att genomföra dessa utredningar. Eftersom de båda 
utredningsuppdragen har en liknande karaktär hanteras de i en gemensam utredning under 
benämningen Samordning mellan nämndernas olika system för föreningsbidrag och 
samverkan mellan kommun och föreningsliv.          
   
Utredningen är genomförd och syftar primärt till att tydliggöra nuvarande förutsättningar och 
organisation för ekonomiska bidrag till Uppsalas föreningsliv och utifrån föreningslivets 
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behov och den kommunala organisationen redovisa förslag till förbättringar utifrån 
organisatorisk, ekonomisk och funktionell aspekt. Arbetsmarknadsförvaltningen har bistått 
utredningen med information och kunskap om nämndens arbete kring sina bidrag. 
 
Utredningen har kartlagt bidragsformer, styrdokument och ekonomiskt utfall i huvudsak 
under år 2015. Utredningen ger rekommendationer för hur det framtida arbetet med bidrag 
bör utformas. Utredningen innehåller inga riktlinjer för föreningsstöd varför nämndens 
uppdrag fortfarande är aktuellt. 
 
Utredningens rekommendationer är: 
 
 Kommunstyrelsen ska fastställa grundläggande principer för föreningsbidrag.  

 
 Uppdra till kommunledningskontoret att i gemensam förvaltningsberedning ta fram 

förslag till kommungemensamma benämningar på olika bidragsformer. Normer och 
villkor för att beviljas bidragsstöd ska vara gemensamma för kommunens nämnder 
och styrelser. 

 
 Den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet ska 

utvärderas och omförhandlas 2017. Överenskommelsen ska utgöra navet i samarbetet 
mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Utifrån överenskommelsen ska en 
handlingsplan utarbetas i samverkan mellan kommunen och representanter för de 
ideella organisationer som omfattas av överenskommelsen. Handlingsplanen ska 
beskriva insatser och ansvar för hur överenskommelsen konkret ska omsättas i 
praktiken. Kommunledningskontoret ansvarar för att samordna arbetet. 

 
 Arenor, både fysiska och virtuella, där politiker och föreningslivet möts ska skapas 

och utvecklas. Ansvarig är kommunledningskontoret och arbetet ska genomföras inom 
ramen för LÖK-processen 

 
 Ett funktionellt IT-stöd som kan användas av samtliga nämnder som fattar beslut om 

bidrag ska utvecklas. Nuvarande avtal med den IT-leverantör som svarar för  
stödet till idrotts- och fritidsnämndens bidragshantering går ut under 2017. Det  
gemensamma arbetet med SKL måste intensifieras. En övergångslösning av IT- 
stödet innan SKLs system träder i funktion måste utvecklas  

 
 En kommunal portal på uppsala.se som tydliggör och förenklar föreningarnas 

möjligheter att ta del av riktlinjer och övriga förutsättningar för olika bidragsformer 
ska etableras. Portalen ska också innehålla information om bidrags- och projektstöd 
från statliga myndigheter och aktuella nationella utlysningar av projektstöd. Portalen 
skapar förutsättningar för en enklare och säkrare bidragshantering samt för en 
kontinuerlig dialog mellan kommun och föreningsliv 

 
 En gemensam beredningsgrupp av berörda tjänstemän på de olika förvaltningarna som 

hanterar bidragsansökningar ska bildas.  
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 Kommunledningskontoret bör få ansvar för att arbeta med de kommunövergripande, 

långsiktiga och strategiska frågorna när det gäller förhållningssätt och stöd till 
föreningslivet 

 
 Ett regelverk som definierar olika begrepp inom bidragsområdet i syfte att tydliggöra 

avgränsningar mellan bidrag, partnerskap och upphandlingar jämlikt LOU, 
skattelagstiftning (momsfrågor) ska utformas. Kommunledningskontoret är ansvarig. 

 
 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda former, organisation och ansvar för 

en föreningsbyrå som ska vara ett stöd till innovativa lösningar, organisations- och 
metodutveckling och ett föreningsgemensamt utvecklingsarbete. 

 
 Kommunledningskontoret bör få i ansvar att samordna arbetet med de 

kommunövergripande, långsiktiga och strategiska frågorna när det gäller 
förhållningssätt och stöd till föreningslivet. I ansvaret ingår att samordna beredning 
och verkställighet av de åtgärder som framgår av utredningens rekommendationer. 

 
 Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att se över principer och utveckla ett 

regelverk för bidrag till vägföreningar 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
 
Lena Winterbom 
Förvaltningsdirektör 
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