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Sammanställning av enkäten ”Hur kan vi utveckla
samverkan mellan Tierps kommun och föreningslivet?”
Mellan 4 maj och 20 juni 2021 fick föreningar, trossamfund och sociala företag i Tierps kommun
svara på en enkät om samverkan. 37 svar inkom och här sammanställs dessa. Längst ner i
dokumentet finns en lista med namn på de föreningar som svarat.
De frågor som innehöll svarsalternativ presenteras med hjälp av diagram. De längre frisvaren
sammanfattas för att ge en så bra bild som möjligt av de synpunkter och idéer som lämnades. Alla
enkätsvar kommer fortsätta finnas med i arbetet med den lokala överenskommelsen och vara ett
diskussionsunderlag för kommande föreningsträffar liksom kommunens utvecklingsarbete.
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Exempel från föreningarna på hur de samverkar med Tierps kommun idag:

Sammanställning av svaren på frågan Hur kan samverkan förbättras mellan din
förening/organisation och Tierps kommun?










Flera nämner behovet av dialog: att prata framtid, möjligheter och problem och även utöka
kontaktnätet. Man önskar att kommunen bjuder in till regelbundna träffar och också
erbjuder utbildningar för föreningslivet.
Flera föreslår att kommunen bör ha en utsedd kontaktperson för kommun- och
föreningssamverkan.
Önskan om mer hjälp vid projektansökningar för statliga bidrag och projekt.
Några nämner att det upplevs som att mer resurser lägg på föreningslivet i Tierp köping, och
mindre i övriga orter.
Mer dialog om hur lokaler och anläggningar kan utnyttjas bättre. Någon föreslår att deras
lokaler skulle kunna utnyttjas av kommunal verksamhet när de i nuläget står tomma. En
annan nämner att det finns en orättvisa mellan föreningar rörande hur anläggningar och
lokaler ägs, sköts och hyrs ut.
Samverkan kring att rekrytera nya medlemmar, särskilt ungdomar.
Några nämner att de gärna samverkar mer kring att få fler att upptäcka rörelseglädje, i alla
åldersgrupper.
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Sammanställning av svaren på frågan Kommentera gärna hur Tierps kommun
kan förbättra servicen till föreningar/organisationer.






Återigen skriver flera att de önskar en ”motpart” eller ”samordnare” på kommunen till vilken
föreningarna kan vända sig med diverse frågor som rör samverkan med kommunen. En
funktion som kan dra i trådarna internt så att en förening inte behöver ha kontakt med flera
olika enheter och personer på kommunen. En förening påpekar i sitt svar att de oftast får bra
hjälp, men att det tar tid att komma rätt.
Flera skriver att de upplever en bra kontakt med Kultur- och Fritidsverksamheten på
kommunen, men att det kan förbättras med övriga verksamheter.
Någon nämner att kommunen behöver tänka på att alla inte har så lätt för den digitala
världen, så kommunikation måste ske även på andra sätt.
Någon önskar bidrag även till ”små föreningar”, som idag inte är bidragsberättigade.





En önskan om att det skickas ut påminnelse när det är dags att söka de olika bidragen.
Vikten av en öppenhet och lyhördhet från kommunens sida, utan förutfattade meningar
gentemot föreningslivet.

I arbetet med den lokala överenskommelsen har de framkommit önskemål om ett
forum/mötestillfälle där kommunen och föreningar, organisationer och sociala företag träffas för att
dela tankar och idéer och diskutera framtida samarbeten. I enkäten ställdes frågan om föreningen
skulle vilja delta i ett sådant forum och svaret löd:
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Följande föreningar svarade på enkäten:
Aktivéra Tierp
Alla åldrars scen
Andelsföreningen Folkets Hus i Karlholm
Equmenia Örbyhus
Equmeniakyrkan Hållnäs-Skärplinge
Hjärt-Lung Norduppland
Hållnäs hembygdsförening
Hållnäs norra vävförening
Hållnäs sockenråd
Karlholms GoIF
Kultur- och guidegruppen i Karlholm
Kulturföreningen T
Leufsta och Cahmanorgelns Vänner
Norra Upplands Kammarorkester
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
OK Borgen
PRO Måmkarbo-Kyrkbyn
PRO Vendel
PRO Österlövsta
Strömsbergs IF fotboll
Strömsbergs Idrottsförening
Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län

Vet inte
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Svenska kyrkan Tierps pastorat
Söderfors Hembygdsförening
Söderfors gymnastik och idrottsförening
Tegelsmora Hembygdsföeningen
Tierps Judoklubb
Tierps Manskör
Tierps sockens hembygdsförening
Tobo/Örbyhus FF (TÖFF)
Ullfors IK
Ullfors-gruppen
Vendels Sportskytteklubb
Västlands Hembygdsförening
Örbyhus Golfklubb
Örbyhus Idrottsförening
Örbyhus Idrottsplatsförening upa

Ett stort tack till er!

