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Totalt närvarade ca 30 personer på mötet. De närvarande var representanter från
föreningar, sociala företag, kommunens verksamheter och politik. De närvarande delades in i
4 grupper.
Mötet inleddes med att Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande, hälsade välkommen.
Därefter genomfördes en presentationsrunda.
Frida Johnsson, hållberhetsstrateg, gick igenom Riktlinje för Tierps kommuns samverkan
med det civila samhället och presenterade grunden för en lokal överenskommelse (LÖK).
Efter genomgången fanns möjlighet att ställa frågor.

Sammanställning av diskussion i smågrupper
Grupp 1
- Det är bra att få till enkla former för avtal.
- Det skulle vara bra med en funktion hos kommunen som kan hjälpa till att söka pengar
från till exempel fonder och/eller EU.
- Det är viktigt med den lokala aspekten och att det finns långsiktig hållbarhet.
- Nätverkande och samverkan mellan föreningar kan väcka nya idéer och tankar.
Kommunen kan hjälpa till att skapa samverkan.
- Finns mycket pengar att söka för olika projekt som föreningar skulle kunna ta del av
men begränsas av att det är krångligt svårt. En del i samverkan skulle kunna vara att
kommunen hjälper med ansökan med mera.
- Förening/org behöver stöttning i process: avtal, juridik, process, överklagan m.m.
- Viktigt att följa upp samarbetet för att effekt/värdet synliggörs.
Grupp 2
- Det behövs former för innovativt offentligt partnerskap (IOP).
- Det är viktigt med en enkel överenskommelse som alla kan känna sig delaktiga i.
- Vi behöver tillsammans hitta samverkan.
- Det är viktigt med fysiska träffar, även på olika tider.
- Vi behöver hitta former för samverkan och kommunen behöver kunna se vilken
kompetens det finns i föreningar.
- Det behövs kontaktperson hos kommunen som kan lotsa rätt. Detsamma för
kommunen, svårt att hitta till kontaktpersoner i föreningslivet.
- Håll lokala överenskommelse enkel och tydlig.
- Verkstad t.ex. insatser/pengar utifrån utmaningar från Agenda 2030 som föreningar
och kommun kan hitta lösningar på.
Grupp 3
- Det känns som en bra start.
- Idag är det ofta personbundet när det gäller samverkan.
- Föreningarna löser mycket själva idag, men det går att åstadkomma mer tillsammans.
- Det är viktigt att dialogen fortsätter.
- Det skulle vara bra med en arbetsgrupp med representanter från både kommunen och
civilsamhälle.

-

Vi måste börja prata om vad vi vill och sätta mål som sedan kan brytas ner till delmål.
I vissa delar av kommunen är samverkan och föreningarna verkligen på gång, men inte
överallt.

Grupp 4
- Vad kan Arbetsmarknadsenheten få ut av ideella föreningar när det gäller integration
av nyanlända.
- Det skulle vara bra med en digital plattform där föreningar kan hitta varandra och där
medborgare kan hitta föreningar.
- Digitalisering är bra, men det får inte ske för snabbt.
- Struktur behövs och är bra, annars är det är lätt att det blir personberoende.
- Det skulle vara bra att får hjälp med att söka pengar, till exempel av en föreningslots.
- Det är viktigt med kontrakt som håller över tid, det finns ett brett intresse för att det
ska fungera.
Det här är en början. Tanken är att fler möten under nästa år, även på kvällstid så att fler har
möjlighet att vara med. Sara Sjödal tackade alla som deltog.

