
Sammanställning av samverkansträff för föreningar i Söderfors  

17 februari 2022 18:00 – 20:00  

Lite drygt 20 personer som tillsammans representerade ca 15 föreningar från Söderfors med omnejd 

träffades i Folkets hus Parkhallen på kvällen den 17 februari. Tillsammans med tre tjänstepersoner 

från Tierps kommun - Sara Sjöqvist, Linda Melander och Petra Kessler – bidrog alla till att lyfta tankar, 

idéer och frågeställningar för att utveckla samverkan mellan föreningarna på orten 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 psykiska 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 fyra 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 att fördela ut för att visa vilka 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 

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

överenskommelsen. Läs mer om det arbetet på kommunens hemsida. Stort tack till alla som kom till 

Söderfors och bidrog till arbetet!  

 

Grupp A  

Drömläge – mål och visioner  

Kommunen uppskatta ledare med arvode (1)  

Att kommunen lägger upp ett register på hemsidan över samtliga föreningar i 

kommunen 

Att nyinflyttade i kommunen får ett välkomstbrev där samtliga föreningar anges. 

Obs! Flera språk. (1)  

När någon aktivitet anordnas så önskas att inlägg finns på kommunens hemsida 

(2)  

Hjälp att söka bidrag hos kommunen eller hos andra organisationer (1)  
Gemensamma föreningsträffar med representanter från kommunen. Ett förslag är två ggr 

per år. En förening kallar till träff. (7)  
 

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


Grupp B  

Drömläge – mål och visioner  

Kommunen sammankallar till möten en gång i kvartalet. Ett möte bör vara 

inriktat på att bistå med ansökningar av medel. (5)  

Kommunen sammanställer kontaktlista  

Samarbeta. Träffas som nu. Lära känna varandra. Utbyta idéer. (3)  

Få stöd från kommunen. (1)  

Flera träffar här. Kommunen följer upp och sammankallar. 1 gång i kvartalet. (1)  

Drömläge – stöd från kommunen att söka anslag (2)  

 

Grupp C  

Drömläge – mål och visioner  

Lätt att kommunicera mellan förening och kommun 

Vettig tidsplan, återkoppling, korta ställtider (1)  

Exv Söderfors Idéella förening = ”huvudförening” för att samla till att mötas och 

brainstorma idéer, förslag till aktiviteter  

 

Aktiviteter 

Idéella föreningen sammankallar alla föreningar på orten till ett första möte (3)  

Kommunen ska ta ansvar för återkoppling till föreningarna (4)  

 

Grupp D  

Drömläge – mål och visioner  

Stödja industrins utveckling  

Utbilda skolan (utveckling?) 

Trygghetsboende (2)  

Ekonomiskt stöd till föreningslivet (3)  

Bandybanan (3)  

Ungdomsgård  

Allians  

Decentralisering – landsbygden (1)  

Attraktivt Söderfors (1)  

Camping/bad (1)  

Boende 

Gångvägar i naturen (3)  

Barnfamiljer  

Cykelvägar (3)  

Kanalen Engelska parken  

Aktiviteter 

Trygghetsboende. Ansvarig: Tierpsbyggen (7)  

Bilda allians/nätverk föreningar Söderfors. Ansvarig: Tierps kommun (5)  

Lokal överenskommelse föreningar/kommunen  

Marknadsföring attraktivt Söderfors. Ansvarig Tierps kommun (2)  

 


