
Sammanställning av samverkansträff för föreningar i Skärplinge  

17 mars 2022  

Ungefär 30 personer som tillsammans representerade runt 15 föreningar träffades i Gammelgården i 

Skärplinge på kvällen den 17 mars. Tjänstepersoner från Tierps kommun - Sara Sjöqvist, Linda 

Melander och Petra Kessler – ledde samtalet där alla föreningar bidrog till att lyfta tankar, idéer och 

frågeställningar för att utveckla samverkan mellan föreningar och med Tierps kommun.  

Sara, Linda och Petra inledde med att berätta om kommunens arbete för att uppnå de globala målen 

Agenda 2030 och vilka utmaningar som finns i just Tierps kommun. Det konstaterades att 

civilsamhället och ideellt engagerade personer i kommunens lokalsamhällen är helt avgörande för att 

förbättra den psykiska och fysiska hälsan, skapa trygga samhällen som är motståndskraftiga mot 

kriser, bekämpa klimatförändringarna, med mera!  

De berättade vidare om arbetet med att ta fram en lokal överenskommelse mellan civilsamhället 

och Tierps kommun som syftar till att öka och förbättra samverkan mellan parterna. Därefter 

påbörjades diskussioner i 6 mindre grupper utifrån följande frågeställningar:  

 Hur ser drömläget ut för samverkan mellan föreningar och kommunen, för att gemensamt 

utveckla våra lokalsamhällen? 

 Hur ser drömläget ut vad gäller samverkan mellan er föreningar i Tierps kommun? 

Samt:  

 Vilka steg måste tas för att vi ska komma till drömläget? (Dvs. Vilka aktiviteter behöver 

genomföras för att vi ska nå dit?)  

 Vem/vilka är ansvariga för att det ska genomföras? 

Alla fick sedan tre runda klisterlappar var att fördela ut vid de förslag som upplevs som mest 

prioriterade. Nedan presenteras alla svar som grupperna skrev ner på papper. Siffran inom parentes 

visar antalet klisterlappar vid förslaget. Detta, tillsammans med resultatet från samverkansträffarna i 

Söderfors, Månkarbo, Örbyhus och Tierp utgör en del av underlaget till den gemensamma lokala 

överenskommelsen. Läs mer om det arbetet här på kommunens hemsida.  

Stort tack till alla som kom till Skärplinge och bidrog till arbetet!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tierp.se/foretag/starta-driva-och-utveckla/projekt-och-samverkan/samverkan-med-civilsamhallet.html


Grupp 1  

Drömläge 

Samverkan kommun-föreningar Samverkan mellan föreningar 

”En väg in” – föreningslots Våga prova något nytt! Inte bara ”så här har vi 
alltid gjort”  

Styrelseutbildningar + samverkan Bidragssamverkan.  
Bra kommunikation.  

Bjuda in föreningar att yttra sig God kommunikation kring evenemang 

Relevant, samlat informationsutskick. Stöd + 
bidrag.  

Samordning mellan lokalföreningar t ex PRO  

Hjälp att söka bidrag – underlätta administration Digital plattform 

Länk till myndigheter t ex Jordbruksverket  Samverka över gränserna!  

Kalendarium i Norra Uppland Inga vi och dom!  

 Möten över föreningsgränser/ortsgränser inom t 
ex ålder- eller intressegrupper  

 Hjälpar åt med föryngring + integration  

 

Aktivitetsplan 

 

Grupp 2 

Drömläge 

Samverkan kommun-föreningar Samverkan mellan föreningar 

Regelbundna träffar mellan föreningar – kommun 
med förberedd dagordning inkl. uppföljning (6)  

Samordnad administration 

Aktivitet Ansvarig 

Skapa en roll som föreningslots – ”en väg in” (5)  Tierps kommun (föreningar om behoven)  

Återinför föreningskalendariet i Norra Uppland 
(4)  

Tierps kommun 

Samverka kring styrelseutbildningar (1)  Tierps kommun, studieförbunden, föreningarna  

Samverka kring kommunikation Föreningarna 

Samverka och byta idéer om föryngring och 
integration (3)  

Föreningarna. Tierps kommun bjuder in/skapar 
samtalsforum?  

Skapa gemensamma evenemang! Hjälps åt! Föreningarna  



Ekonomiskt stöd till föreningsverksamhet (1)  Gemensamma aktiviteter 

Föreningsservice kopiering/utskrifter/info ut via 
kommunens hemsida, aktivitetskalendrar (2)  

Målbild för samverkan mellan föreningarna . vad 
är syftet med samverkan  ger långsiktigheten  

Föreningskonsulent som kan hjälpa till med 
projektansökningar från 
EU/Jordbruksverket/länsstyrelsen osv. Och vara 
behjälplig i olika föreningsfrågor (2)  

 

 

Aktivitetsplan 

 

Grupp 3  

Drömläge 

Samverkan kommun-föreningar Samverkan mellan föreningar 

Föreningsregister – kontaktsyfte (4)  Evenemangskalender (1)  

En person som kan hjälpa föreningarna att söka 
pengar (stiftelser, projekt , etc.) (3)  

Utnyttja föreningsregistret 

En person som är ansvarig för föreningarna. 
”Lotsa vidare”.  

Forum att träffas ~ 1 gång/år  

Regelbundna möten ex 1 ggr/kvartal  

Sida – vad gör vi i vår förening- Tips ”hitta 
pengar” etc.  

 

 

Aktivitetsplan 

Aktivitet Ansvarig 

Regelbundna träffar föreningar-kommunen Kommunen. Föreningarna.  

Startmöte för att initiera samordnad 
administration och gemensamma aktiviteter (1)  

Föreningarna.  

Aktivitetskalendern (2)  Kommunen: Skapa strukturen  
Föreningar: Fylla med innehåll  

Aktivitet Ansvarig 

Föreningsregister!  
Söka pengar.  
Rekrytera yngre personer – hur? (3)  

Kommunen – administration 
Föreningarna – lämna kontaktuppgifter  
Kommunen – anställa en person  
Föreningarna – tipsa varandra  

Skapa kommunikation mellan föreningarna Föreningarna 

Ta del av varandras kunskaper och idéer  Föreningarna + kommunen  



 

Grupp 4  

Drömläge 

Samverkan kommun-föreningar Samverkan mellan föreningar 

Pengar  föreningar Föreningsregister för att kunna samverka 

Information  Möjligheter Nyinflyttade – rutiner 

Söka bidrag  EU  Vem kan vad – hjälpa varandra (1)  

Rutiner  kontakt   

Sommarjobb  Föreningshjälp (kommunen 
avlönar)  

 

Föreningsregister (1)   

Föryngring i föreningslivet? (1)   

Aktivitetsplan 

Grupp 5   

Drömläge 

Samverkan kommun-föreningar Samverkan mellan föreningar 

Kontaktperson på kommunen som ansvarar för 
förening och vice versa. Även gällande 

Färre föreningar som gör samma sak  

Ansvarig person för förening. Tydlig information 
till föreningarna. 

Kommunen – ex Kultur och fritid  

”Lättillgängliga” pengar och tjänster till löpande 
verksamhet (1)  

Kommunen  

Aktivitet Ansvarig 

Spindel [i nätet] – kontakt, register, 
information, PENGAR (9)  

Kommun 

Aktivt samarbete (1)  Föreningar + kommun  

Gemensamma informationskanaler (2)  Kommun 

Rekrytering (1)  Föreningar  

Arbetslösa jobba i förening (1)  Kommun  



ekonomiska frågor och stöttning i diverse 
spörsmål (2)  

Lyft blicken ut från köpingen och se hela 
kommunen (2)  

”Föreningarnas dag – jippo” (3)  

När kontakt sker är det (oftast) bra och trevlig 
personal 

Generationsaktiviteter (1)  

Gemensam föreningssida på tierp.se  Samordning kring aktiviteter t ex datum krockar 
(1)  

 Återuppliva 24-tim. loppen. Cykel, skidor. (2)  

 

Aktivitetsplan 

 

Grupp 6 

Drömläge 

Samverkan kommun-föreningar Samverkan mellan föreningar 

Kontaktperson på kommunen för föreningarna. 
Telefon och e-postadress. (1)   

Tänka på möjligheten att hjälpas åt, föreningarna 
emellan.  

Kommunen bör ta fram en lista på alla föreningar 
i kommunen. Och se till att använda den!  

Föreningarna bör ha tillgång till kommunens 
översikt. Och använda den!  

 

Aktivitetsplan 

 

Aktivitet Ansvarig 

Generationsaktivitet Föreningarna 

Aktivitet Ansvarig 

Ordna kontaktperson (1) Kommunen  

Ordna en lista med alla föreningar upptagna  Kommunen och föreningarna (berätta att de 
finns)  

Samverkan mellan föreningarna i närområdet (t 
ex gemensamma aktivitetsdagar) (1)  

Föreningarna 

Kommunen ordnar aktivitetsdagar för att 
sammanföra föreningarna  

Kommunen  


