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Inledning 
Tierps kommun ska arbeta för att öka samverkan med civilsamhället. Det krävs för 
att skapa ett mer hållbart och inkluderande samhälle för alla i enlighet med Agenda 
2030. Principen om dialog och tillgänglighet i den lokala överenskommelsen mellan 
Tierps kommun och civilsamhället innebär att en kontinuerlig och öppen dialog 
mellan parterna är avgörande för att vi tillsammans ska kunna arbeta för 
kommuninvånarnas bästa. All dialog ska kännetecknas av ömsesidigt respekt, 
ödmjukhet och förståelse för parternas olika roller. Dialog om gemensamma 
utmaningar ska vara lösningsfokuserad och konstruktiv. 

Föreningsrådet är ett viktigt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för civilsamhället och kommunens styrelser och 
utskott.  

Syfte 
Syftet med det kommunala föreningsrådet är att 

• verka för att principerna och åtagandena i den lokala överenskommelsen 
efterföljs av alla parter 

• verka för ett starkt föreningsliv i hela Tierps kommun 
• främja en långsiktig och hållbar utveckling av föreningslivet i Tierps 

kommun  
• förstärka inflytandet i frågor som gäller föreningar 
• vara remissorgan i frågor som berör föreningslivet 
• vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning i frågor som rör 

föreningar 

Arbetsuppgifter  
Kommunens företrädare skall informera om relevanta processer och 
utvecklingsplaner som berör föreningslivet. Synpunkter ska inhämtas i ett så tidigt 
skede som möjligt så att rådet har möjlighet att påverka processer och 
utvecklingsplaner. 

Rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala 
verksamheten. Rådet kan också arbeta för utveckling av kommunens serviceutbud 
gentemot föreningar. Rådets representanter är företrädare och röstbärare för 
föreningslivet i kommunen som helhet och har till uppgift att vara goda 
ambassadörer för Tierps kommun som geografiskt område.  

Tierps kommuns föreningsråd har till uppgift att  

• väcka frågor inför rådets sammanträden som är relevanta för föreningslivet i 
kommunen som helhet  

• yttra sig i ärenden som remitteras till föreningsrådet  
• främja samarbete mellan kommunen, föreningslivet och andra aktörer, 

exempelvis det lokala näringslivet  
• om möjligt, vara medarrangörer av aktiviteter som initieras av 

föreningsrådet 
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Rådets sammansättning 
Kommunala föreningsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen utser tre (3) kommunala representanter bland de förtroendevalda 
till föreningsrådet. Tjänstepersoner samt externa aktörer kan adjungeras till rådet.  

Organisationer för föreningar som genom sin lokalförening bedriver organiserad 
verksamhet inom Tierps kommun ska efter beslut i kommunstyrelsen finnas 
representerade i föreningsrådet. I de fall flera lokala föreningar inom samma 
riksorganisation finns i Tierps kommun ska en gemensam nominering göras. 

Representanter utses med fördelning enligt följande: 
3 ledamöter från idrottsföreningar samt 3 ersättare  
2 ledamöter från kulturföreningar samt 2 ersättare  
3 ledamöter från övriga föreningar samt 3 ersättare  

I nominering av representanter ska föreningarna eftersträva geografisk 
representation. Vid val av representanter till föreningsrådet ska jämlik och jämställd 
representation eftersträvas. Föreningsrådets ledamöter är en länk mellan 
föreningslivet och Tierps kommun. Ledamöterna representerar hela föreningslivet 
och har ett ansvar för samverkan och återkoppling gentemot andra föreningar. 
 
Organisationerna som ingår i det kommunala föreningsrådet ska före den 1 
november, inför ny mandatperiod, lämna förslag på ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsen. 

Organisation och arbetsformer  
Kommunstyrelsen utser ordförande bland de kommunala representanterna. 
Föreningsrådet utser vice ordförande bland företrädarna från föreningarna. Till 
sekreterare i såväl rådet som dess beredningsgrupp förordnas en tjänsteperson. 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger/år, varav ett sammanträde ska hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. 

Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, 
beredningsgruppen eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 

Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå 
dagordning till rådets sammanträden. 

Skriftlig kallelse och föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och till rådets 
ersättare senast en vecka före rådets sammanträde. Ersättare har endast närvarorätt 
då en ledamot har förhinder att delta vid sammanträdet. 

Vid sammanträden förs protokoll justerat av ledamot från föreningarna. 
Protokollsutdrag delges dem som är berörda av protokollintagna beslut. Fullständigt 
protokoll delges i kommunstyrelsen via kommunens hemsida. 



 

5 
 

Arvode och ersättning 
Föreningarnas ledamöter och ersättare får arvode enligt reglemente Ersättning till 
Tierps kommuns förtroendevalda.  

Ändring av reglemente 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala föreningsrådet eller 
kommunstyrelsen.  

Fastställelse 
Reglemente för kommunala föreningsrådet ska fastställas av kommunfullmäktige. 
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