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Aktivitetsplan för den lokala överenskommelsen mellan Tierps kommun och civilsamhället  

 

Den lokala överenskommelsen mellan Tierps kommun och civilsamhället innehåller principer och åtaganden för hur samverkan mellan 

parterna ska fungera och utvecklas. Det övergripande syftet med överenskommelsen är att skapa samsyn, tillit, och förtroende mellan 

parterna. Innehållet i både överenskommelsen och aktivitetsplanen framtaget i bred samverkan mellan Tierps kommun och civilsamhällets 

organisationer, bland annat genom dialogträffar på fem olika orter under februari och mars 2022.  

 

Syftet med aktivitetsplanen är att tydliggöra vad som ska göras för att den lokala överenskommelsens åtaganden ska bli verklighet. 

Aktivitetsplanen omfattar sådant som Tierps kommuns planerar att göra för att leva upp till de 9 åtagandena som framgår i 

överenskommelsen. Den innehåller också aktiviteter som föreningarna som ansluter sig till överenskommelsen efter sina förutsättningar bör 

göra för att leva upp till sina 6 åtaganden.  

 

Planen är ett så kallat levande dokument vilket innebär att aktiviteterna kan komma att ändras eller omvärderas beroende på förändrade 

förutsättningar eller möjligheter. Planen följs upp i samband med den årliga samverkansträffen för föreningar i Tierps kommun.  
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Tierps kommun åtar sig att:   Aktivitet Aktivitetsansvarig Tidplan 

1. aktivt söka samarbeten med 

civilsamhället för att identifiera 

gemensamma utmaningar och hitta 

lösningar till dem.    

1.1 Arbeta fram en intern struktur för 

hur nya samarbeten och kontakter 

med civilsamhället ska sökas och 

upprätthållas.  

 Tierps kommun  2022-2023 

1.2 Informera internt i kommunen 

om möjligheten för civilsamhället att 

delta i kommunens upphandlingar. 

 Tierps kommun  Löpande 

1.3 Informera och föra dialog med 

civilsamhällets aktörer om 

möjligheten att delta i kommunens 

upphandlingar.  

Tierps kommun, föreningarna 

deltar  

2022-2023  

1.4 Bevaka utlysningen av 

projektmedel som kan sökas i 

samverkan med föreningar.  

Tierps kommun Löpande  

2. öka kunskapen inom alla sina 

verksamheter om civilsamhällets 

förutsättningar och vilka möjligheter som 

finns till samverkan.  

2.1 Internt sprida goda exempel på 

hur olika verksamheter inom Tierps 

kommun samverkar med 

civilsamhället.  

Tierps kommun  Löpande  



 

AKTIVITETSPLAN 

Aktivitetsplan för den lokala överenskommelsen mellan Tierps kommun och civilsamhället  

 

 

3 (10) 
 

2.2 Öka kunskapen om föreningars 

evenemang så att kommunens 

verksamheter, exempelvis 

fritidsgårdar, äldreboenden m. fl., tar 

del av dem.  

Föreningar lägger in i 

evenemangskalendern, Tierps 

kommun sprider internt  

Löpande  

3. utveckla arbetet för att synliggöra 

föreningslivet i kommunen och 

uppmärksamma hur det bidrar till 

samhällsutvecklingen.  

3.1 Ta fram en kommunikationsplan 

för att utveckla arbetet med att 

synliggöra föreningslivet i 

kommunen. Detta bör kopplas till 

kommunikationsplanen för Agenda 

2030.  

Tierps kommun 2023  

3.2 Årligen dela ut priserna Årets 

miljöpris, Årets eldsjäl, Årets 

kulturpris och Humlepriset.  

Tierps kommun Årligen 

 3.3 Synliggöra civilsamhällets 

samhällsinsatser i kommunens 

årsredovisning.  

Tierps kommun  Årligen  

4. utse en kontaktperson på kommunen 

som föreningarna i första hand ska vända 

sig till med frågor som rör samverkan och 

utveckling. 

4.1 Utse en kontaktperson på 

kommunen som föreningarna i första 

hand ska vända sig till med frågor 

som rör samverkan och utveckling. 

Tierps kommun  2022  
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4.2 Kommunicera till civilsamhället 

hur och i vilka frågor de ska ta 

kontakt med denna tjänsteperson.   

Tierps kommun 

Föreningarna hjälper att 

sprida informationen.  

2022  

5. att skapa ett ändamålsenligt forum för 

dialog mellan kommun och föreningsliv 

som fungerar långsiktigt över tid. 

5.1 Inrätta ett föreningsråd Tierps kommun i samverkan 

med föreningarna 

2022 

5.2 Utvärdera och utveckla 

föreningsrådet  

Tierps kommun och 

föreningsrådet 

2023 

6. medverka till att skapa arenor för 

samverkan och kompetensutbyte mellan 

föreningslivet. Varje år arrangeras en 

större samverkansträff för alla föreningar i 

kommunen. 

6.1 Arrangera en årlig 

samverkansträff för alla föreningar i 

kommunen. 

Tierps kommun   Start 2022 i samband med att 

överenskommelsen antas  

6.2 Fortsätta bjuda in till 

dialogmöten med respektive 

föreningskategori (kulturföreningar, 

idrottsföreningar etc.) 

Tierps kommun, i samverkan 

med andra organisationer (te x 

studieförbund).  

Löpande  

7. stötta föreningslivet i kommunen att 

utvecklas och växa.  

 

7.1 Arrangera ett utbildningstillfälle 

om var och hur externa bidrag och 

anslag kan sökas.  

Även synliggöra detta på tierp.se  

Tierps kommun (andra 

organisationer bjuds in att 

informera om bidrag och 

anslag).  

2023   
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7.2 Arrangera ett utbildningstillfälle 

för föreningar på tema att inkludera 

unga i föreningslivet.  

Tierps kommun i samverkan 

med civilsamhället  

2024 

8. stötta de föreningar som tar ett 

övergripande ansvar för sin bygds 

utveckling (ofta kallade 

utvecklingsgrupper eller liknande).  

 

8.1 Arrangera en samverkansträff för 

kommunens utvecklingsgrupper. 

Tierps kommun i samverkan 

med utvecklingsgrupperna 

2023 

8.2 Kontinuerligt bistå med 

kompetens i frågor som är av intresse 

för utvecklingsgrupperna. 

Tierps kommun Kontinuerligt  

8.4 Nyttja kompetensen och 

engagemanget hos kommunens 

utvecklingsgrupper i frågor som rör 

samhällsutveckling.  

Tierps kommun i samverkan 

med intresserade 

utvecklingsgrupper 

Kontinuerligt  

9. underlätta utvecklingen och stimulera 

tillväxten av sociala företag genom att 

främja en marknad för dessa aktörer.  

9.1 Arrangera samverkansträffar för 

sociala företag som verkar i 

kommunen.  

Tierps kommun Årligen  

9.2 Erbjuda utbildning och stöd för 

sociala företag i att delta i 

kommunens upphandlingar. 

Tierps kommun Vid behov  

9.3 Då kommunen upphandlar varor 

och tjänster ska kommunens 

utvecklingsarbete för att stärka den 

Tierps kommun 2022 och framåt 
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sociala hållbarheten synliggöras. Till 

att börja med i form av en 

informationstext i ramavtalen.  

9.4 Utforma upphandlingar för att 

möjliggöra olika organisationsformer 

att lämna anbud. En tidig dialog med 

det civila samhället ska föras, med 

utgångspunkt i kommunkoncernens 

behov av varor och tjänster.  

Tierps kommun 2022 och framåt 

 9.5 Se över kommunkoncernens 

verksamheter för att skapa ytterligare 

möjligheter för externa aktörer, med 

samhällsnytta och social nytta som 

huvudsyfte, att lämna anbud på 

uppdrag.  

Tierps kommun 2023 och framåt  

 9.6 Genom kontinuerliga 

utbildningar öka kunskapen och 

medvetenheten inom civilsamhället, 

näringslivet samt kommunen om hur 

marknaden för sociala företag kan 

utvecklas.  

Tierps kommun  2022 och framåt  
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Ej kopplat till ett särskilt åtagande.  Den lokala överenskommelsen ska 

följas upp en gång vart femte år 

genom nära dialog med 

civilsamhällets aktörer. Eftersom 

arbetssättet är nytt i kommunen ska 

dock en första utvärdering göras efter 

två år från LÖK:ens framtagande, 

självklart i nära dialog med de 

föreningar som anslutit sig till 

LÖK:en.   

Tierps kommun 2024 
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Civilsamhällets aktörer åtar sig att:   Aktivitet Aktivitetsansvarig Tidplan 

1. aktivt söka samarbeten med andra 

föreningar och företag för att hitta 

lösningar på gemensamma utmaningar. 

1.1 Se över vilka resurser inom den 

egna föreningen som skulle kunna 

delas med andra. Exempelvis sådant 

som lokaler, arbetsmaskiner, 

kompetens, tjänster m.m. Vid möten 

med andra föreningar diskutera 

möjliga vinster med att dela mera.  

På sikt undersöka hur detta kan 

kommuniceras och administreras 

digitalt.  

Föreningarna Löpande 

1.2 När aktiviteter och evenemang 

arrangeras, fundera över vilka andra 

föreningar som skulle kunna 

involveras för att bredda utbudet 

under evenemanget och samtidigt 

gynna samverkan och varandras 

verksamheter.  

Föreningarna Löpande  

2. utbyta kunskap och information med 

varandra för att gynna samverkan och 

minska konkurrensen. 

2.2 Se över hur ett gemensamt 

årshjul kan tas fram och synliggöras, 

för att undvika att arrangemang 

krockar.  

Föreningarna, samverkan med 

Tierps kommun  

2023-2024 
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3. aktivt och konstruktivt delta i 

dialogtillfällen som arrangeras av 

kommunen. 

3.1 Aktivt ta ställning till om det 

aktuella mötestillfället är relevant för 

föreningsmedlemmarna att delta i 

eller inte, samt återkoppla med svar 

skriftligt eller muntligt till 

kommunen.  

Föreningarna Löpande  

4. aktuella kontaktuppgifter till föreningen 

finns tillgängligt i det föreningsregister 

som tillhandahålls av kommunen. 

4.1 Sprida information om 

föreningsregistret och uppmana alla 

föreningar att ansluta sig.   

Tierps kommun till föreningar 

och föreningar till varandra  

Löpande   

4.2 Uppdatera kontaktuppgifter till 

den egna föreningen så att de finns 

tillgängliga i föreningsregistret.  

Alla föreningar Årligen 

5. säkerställa att idéer och förslag är brett 

förankrade i den egna verksamheten samt 

att information från kommunen sprids i 

organisationen. 

5.1 Hitta fungerande arbetssätt i 

föreningen så att information från 

kommunen sprids till intresserade 

medlemmar.   

Alla föreningar 2022-2023 och framåt  

5.2 Hitta fungerande rutiner och 

arbetssätt som säkerställer att de 

idéer och förslag som förs fram till 

kommunen med föreningen som 

Alla föreningar 2022 och framåt  
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avsändare är förankrade hos 

föreningens medlemmar.   

6. tillsammans med kommunen 

möjliggöra en marknad för sociala företag 

och andra aktörer som verkar för en ökad 

anställningsbarhet hos människor. 

6.3 Se över om vissa arbetsuppgifter 

inom den egna föreningen skulle 

kunna utföras av ett socialt företag.  

Föreningarna med 

stöttning/coachning av Tierps 

kommun  

2022 och framåt  


