
Sammanställning av samverkansträff för föreningar i Tierp  

10 mars 2022  

Ungefär 45 personer som tillsammans representerade runt 30 föreningar träffades i Kulturhuset 

Möbeln i Tierp på kvällen den 10 mars. Tjänstepersoner från Tierps kommun - Sara Sjöqvist, Linda 

Melander, Petra Kessler och Frida Johnson – 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, Petra och Frida 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 10 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 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 Tierp 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 

Lyhörd kommun (1) Samverka och dela resurser med varandra (1)  

Kontaktperson(er) på kommun som är lätta att 
kontakta 

Träffas över generationsgränser 

Involvera civilsamhället i samhällsplaneringen Lättare att få kontaktperson till andra föreningar 

En väg in – föreningssida, portal. Lättare att hitta 
rätt. Föreningsregister.  

 

Nyttja yrkesskolans resurser till föreningslivet  

 

Aktivitetsplan 

 

 

Grupp 2 

Drömläge 

Samverkan kommun-föreningar Samverkan mellan föreningar 

Samverkan lokaler Dela personal, att hjälpas åt  

”Idrottens hus” med admin. Från kommunen (2)   

Kommunen sammanställer en lista med samtliga 
föreningar + kontaktpersoner  

 

Aktivitet Ansvarig 

Förenkla för föreningar att hitta information, 
kontaktpersoner och söka bidrag (3)  

 

Vägledning om vilka bidrag som finns till just din 
förenings behov. Tips och hjälp om hur man 
skriver en ansökan.  

 

Omvärldsbevakning (externa bidrag). 
Kommunen även medsökande. (2)  

 



Digitalt visa på kommunkartan vilka föreningar 
som finns på orten  

 

 

Aktivitetsplan 

 

Grupp 3 

Drömläge 

Samverkan kommun-föreningar Samverkan mellan föreningar 

Lokaler Dialog  

Likvärdig samarbetspartner (2)  Fungerande samarbete 

Klara kontaktvägar Dela lokaler  

 

Aktivitetsplan 

 

Grupp 4  

Drömläge 

Samverkan kommun-föreningar Samverkan mellan föreningar 

Kommunen initierar möten för alla föreningar Föreningar utbyter kontakter och mera 
samarbeten mellan föreningar  

Ett register där alla föreningar listas, en katalog 
med kontaktuppgifter (4)  

Föreningar hjälper varandra med att utbilda kring 
teknik, t ex mobiler, datorer  

System som är mer lättillgängliga t ex att kunna 
boka lokal direkt utan väntan  

 

Aktivitet Ansvarig 

”Idrottens hus” (2)  Kommunen + alla föreningar 

Synliggöra alla föreningar på kommunens 
hemsida (10)  

Alla föreningar lämnar info 

Aktivitet Ansvarig 

Inventering möjliga lokaler (permanent behov). 
(6)  

Kommunen 

Dela lokaler med kommunens verksamhet (ex. 
idrottshallar)  

 

Information ut till föreningslivet om lokaler   



Aktivitetsplan 

 

Grupp 5   

Drömläge 

Samverkan kommun-föreningar Samverkan mellan föreningar 

Få hjälp med att sprida information om olika 
föreningar gneom kommunen. Få hjälp att få in 
fler yngre eldsjälar. (4)  
 

Att vi för aktiviteter tillsammans. Bjuder in 
varandra till varandras aktiviteter (2)  

Att kommunen bjuder in/håller i ”en mässa” där 
olika föreningar presenterar sig och att även 
politiker och tjänstemän deltar. MINST 1 per år!  

Mer samarbete 

Att kommunen har en mer städjande funktion till 
olika föreningar för att främja innanförskap 
istället för att det blir utanförskap  

 

 

Aktivitetsplan 

 

 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig 

Föreningsträffar vid flera tillfällen (2)  Kommunen 

Kommunen skapar föreningsregister (1)  Kommunen, föreningar  

System att boka direkt i, samt att det finns 
lättillgängliga guider och seminarier för att lära 
sig system  

Kommunen 

Vilja hos föreningar att registrera sig i system 
och lust att utbyta kontaktuppgifter. 
Föreningarna ska framhäva sig själva! (2)  

Föreningar 

Aktivitet Ansvarig 

Digital plattform som är gemensam för alla 
föreningar inom kommunen, där information 
och kontaktuppgifter finns (9)  

Kommunens tjänstemän och politiker. 
Föreningarna har ansvar att uppdatera sin 
förening.  

Att anordna en mässa för allmänheten där 
föreningar kan visa upp sig och marknadsföra 
sig/sin förening (6)  

Kommunen tillsammans med en representant 
från varje förening 

Sommarläger för funktionshindrade där man 
bjuder in andra föreningar för medverkan t ex 
PRO kommer och håller en boule-turnering eller 
att TIRK håller en ridlektion m.m (5)  

Föreningarna tillsammans  



Grupp 6 

Drömläge 

Samverkan kommun-föreningar Samverkan mellan föreningar 

Kanotprojektet Samarbeta mellan föreningar och stötta varandra  

 

Aktivitetsplan 

 

Grupp 7  

Drömläge 

Samverkan kommun-föreningar Samverkan mellan föreningar 

Tydliga och snabba kommunikationsvägar (1) Samordning av aktiviteter  

Jämlik och rättvis fördelning av resurser mellan 
olika intresseorganisationer (t ex kultur, sport, 
natur, funktionsvariation)  

Samverkan av aktiviteter (1)  

Gemensam annonsyta Byta tjänster och ta tillvara på varandras resurser 
och kompetenser (ex. förening med fint hus men 
ingen ork   interkulturell förening med 
många energiska medlemmar (1)  

Samordning av aktiviteter (2)   

Nätverksträffar för föreningar (gemensamt 
och/eller nischat)  

 

”Blocket” för föreningar (sida på kommunens 
hemsida ”vi behöver…” ”vi kan göra…”.  

 

Föreningslista på kommunens hemsida med 
länkar till föreningarnas sida  

 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig 

Motivera yngre Föreningar, kommunen 

Bjud in varandra till möten och dela idéer  Föreningar, kommun 



Aktivitetsplan 

 

Grupp 8 

Drömläge 

Samverkan kommun-föreningar Samverkan mellan föreningar 

Bättre möjligheter för kommunen att stötta 
föreningar, t ex ekonomiskt, lokal. (2)  

Samordnad föreningskalender så att man kan ta 
hänsyn till vad som händer, undvika krockar, 
samköra, dra nytta av synergi 

Fysisk knytpunkt, ”föreningskansli” där man kan 
komma och få hjälp t ex kunna kopiera billigare, 
bolla tankar och idéer m.m. (6)  

Att föreningar kan hjälpa varandra vid 
evenemang och med resurser  

Föreningsgemensam kalender så att 
föreningarnas evenemang inte krockar (1)  

”Fritidsbank” för föreningar eller plattform  

Uppgradera engagemanget hos både kommun 
och föreningsliv  

 

Leadermodellen, kan den tillämpas i 
föreningsliv/kommun?  

 

 

Aktivitetsplan 

 

Aktivitet Ansvarig 

Sociala företag kan bemanna idrottskiosker (t ex 
kiosken vid Vegavallen kan då vara öppen fler 
tider). (5)  

Sociala företag + idrottsföreningarna 

Utse/anställa en föreningssamordnare i 
kommunen (5)  

Kommunen 

Vilka bidrag/projektpengar finns att söka för 
föreningar? Informationsträff/tydlig info på 
kommunens sida (1)  

Kommunen 

Skapa en volontärbyrå i Tierps kommun (t ex 
vara publikvärd –> få se gratis föreställning) (1)  

Föreningar gemensamt 

Skapa en lokalförteckning (vilka lokaler finns att 
tillhandahålla?) (2)  

Kommun + föreningar 

Aktivitet Ansvarig 

Fysisk föreningsknytpunkt, lokal med info, 
kopiator inventarielista med utrustning, alternativt 
en föreningshörna på varje bibliotek (3)  

Kommun + föreningsgrupp 

HLR-kurser till föreningarna, 
brandsäkerhetsutbildning, första hjälpen (3)  

Röda korset, räddningstjänst, studieförbund, 
kommun 

Föreningsteknik Studieförbund 



Grupp 9 

Drömläge 

Samverkan kommun-föreningar Samverkan mellan föreningar 

Tillgång till lokaler  Kännedom om varandra 

Kommunen är motor Kontaktuppgifter med beskrivning (1)  

I bokslutet synliggöra föreningslivets effekter Samverkan  

 

Aktivitetsplan 

 

Grupp 10 

Drömläge 

Samverkan kommun-föreningar Samverkan mellan föreningar 

Föreningslotsar Föreningsförteckning 

Lista över lokaler föreningar kan hyra/låna/nyttja 
  

 

Integrationsstöd  

Företag – föreningar (i stället för att jaga 
sponsorer) har samarbete (1)  

 

Ideologier som styr?   

 

Aktivitetsplan 

 

 

Aktivitet Ansvarig 

Mässa – för kropp och själ, från vaggan till 
graven (5) 

Projektgrupp, kommunen/förening/företag 

Utveckla föreningsregistret Kommunen 

Aktivitet Ansvarig 

- - 


