
 

Motion: Partnerskap med RFSL Uppsala 

 
Uppsala kommun har under de senaste åren haft ett nära samarbete med RFSL Uppsala. Samarbetet 
har innefattat flera träffar kopplade till kommunens satsningar på hbtqi-utbildningar och generella 
satsningar för att stärka hbtqi-arbetet i kommunen.  
 
RFSL Uppsala har under våren och sommaren 2019 aktivt sökt upp Uppsalas kommunpolitiker för att 
informera om föreningens bristande resurser. För att kunna fortsätta sin viktiga verksamhet har 
föreningen tryckt på att de behöver ett IOP med kommunen som säkerhetsställer långsiktig 
finansiering av bland annat kanslipersonal, hyra och ordförandearvodering. Ett IOP skulle även 
definiera gemensamma åtaganden kring vilken verksamhet som ska bedrivas, hur vi tillsammans kan 
ansvara för ett årligt genomförande av Uppsala pride samt annan kommunal samverkan, 
utbildningssamverkan och social verksamhet i kommunen. 
 
Samverkansavtal mellan RFSL och kommuner och regioner har redan genomförts runt om i Sverige. 
Ett exempel är Västra Götalandsregionen och RFSL Sjuhärad som tillsammans tecknat ett avtal för att 
lösa problemet med den bristande undervisningen i regionen. RFSL Uppsala har i början av september 
mejlat ut detta samverkansavtal till flertalet kommunpolitiker som ett exempel på hur ett 
samverkansavtal kan se ut i praktiken.  
 
Uppsala kommun ska vara en kommun som är ledande i hbtqi-frågor. För att vara det behöver vi 
RFSL Uppsala och deras långa engagemang, kunskap och kompetens inom ämnet. I September 2019 
gick över 2500 personer i Pride-tåget i Uppsala. Det är fler än någonsin tidigare. Vi vill säkerställa att 
den pridefestivalen inte blir stadens sista. Vi vill säkerställa att RFSL Uppsala ges förutsättningar att 
verka och växa i Uppsala kommun. 
 
 
Med anledning av detta yrkar vi: 
  

- att Uppsala kommun tecknar ett långsiktigt samverkansavtal med RFSL Uppsala  
- att långsiktigt stöd ges till RFSL Uppsalas verksamhet där kostnad för grundverksamhet, 

kanslipersonal, ordförandearvode och hyra innefattas 
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