Sammanställning av samverkansträff för föreningar i Örbyhus
28 februari 2022
Ungefär 25 personer som tillsammans representerade runt 20 föreningar träffades i skolmatsalen i
Örbyhus på kvällen den 28 februari. Två tjänstepersoner från Tierps kommun - Sara Sjöqvist och
Linda Melander – och Louise Ramberg från Coompanion ledde samtalet där alla föreningar bidrog till
att lyfta tankar, idéer och frågeställningar för att utveckla samverkan mellan föreningarna på orten
och med Tierps kommun.
Sara och Linda 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! Louise berättade om Coompanion – en aktör som
jobbar med rådgivning, projekt och uppdrag med bland annat kommuner och civilsamhälle.
Sara och Linda 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 fem 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, 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 Örbyhus och bidrog till arbetet!

Grupp A

Drömläge
Samverkan kommun-föreningar
Kommunen lyssnar på behoven och ser
verkligheten – gör besök

Samverkan mellan föreningar
Inte se varandra som konkurrenter utan
samarbeta

Alla orter ska utvecklas – ingen by glömd (1)

Lära känna varandra – delge varandras tips,
lärdomar, erfarenheter, behov

Återkoppling/information! (T ex Örbyhus C)

Info om vilka föreningar som finns och
kontaktuppgifter (1)

Öronmärkta pengar till att satsa/investera på alla
orter
Hjälp att söka pengar (fylla i ansökan till t ex
Arvsfonden osv…) + förskottera

Aktivitetsplan
Aktivitet
Anställa en kontaktperson gentemot föreningar
(återkoppla info, åka på besök…). (6)

Ansvarig
Kommunen

En eller flera personer på kommunen ska kunna
hjälpa till med ansökningar

Kommunen

Avsätta medel till alla orter

Politiker

Lista alla föreningar (2)

Kommun + föreningar

Anordna forum/träff (3)

Kommun + föreningar

Prova på/visa upp föreningar – gemensam
aktivitetsdag (1)

Örbyhus.nu? (på Örbyhusdagen) + diverse
föreningar

Grupp B

Drömläge
Samverkan kommun-föreningar
”Fritidskort” – pengar laddat på ett ”kort” för
barn med föräldrar som går på bistånd för att
underlätta för alla

Samverkan mellan föreningar

Digital plattform/app där vi kan ha snabb och
enkel kommunikation (1)

Nyhetsbrev ungefär 4 ggr/per år som ger info om
det som påverkar civilsamhället.

Plattformen gynnar även samverkan mellan
föreningar. Som också kan nyttjas av enskilda
invånare att hitta meningsfull aktivitet, men även
för ökad samverkan mellan föreningar.
Plattformen kan bidra till samverkan/pool att
hjälpas åt med administrationstjänster.

Mallar för att underlätta administration och för
att kunna ställa om till att nå agendamålen. (1)
Bidrag för att kunna engagera äldre/personer i
utanförskap så alla kan få en meningsfull
sysselsättning.

Aktivitetsplan
Aktivitet
Digitalisera årshjulet: Nyhetsbrev under året,
påminnelser när saker behöver hända (4)

Ansvarig
Tierps kommun

Kommunens föreningsbudget behöver växa i
samma takt som föreningar (4)

Tierps kommun

Ta fram plattform för kommunikation och
samverkan (11)

Kommun med stort samarbete med
civilsamhället

Kommunfinansierade sommarjobbare till
föreningar (1)

Kommun med stort samarbete med
civilsamhället

”Fritidskortet”. Se drömläget. (3)

Kommun med stort samarbete med
civilsamhället
Kommun med stort samarbete med
civilsamhället

Kompetensutveckling för föreningslivet t ex
inom NPF [Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar]

Grupp C

Drömläge
Samverkan kommun-föreningar
En väg in/sluss (1)

Samverkan mellan föreningar
Gemensamt årshjul (för föreningar med
gemensam inriktning, t ex försäljning av saker
osv.)

Samordnare för föreningar

Gemensamma funktioner t ex bokföring

Levande/aktuellt föreningsregister

Ökad öppenhet kring ekonomi (1)
Ökad dialog inför beslut
Kommunen kommunicerar beslut som rör
föreningar
Kommunen underlättar för föreningar att växa

Aktivitetsplan
Aktivitet
Skapa samordnartjänst för föreningar!!! (6)

Ansvarig
Kommunen

Skapa gemensamt register över föreningar i
hela Tierps kommun (2)

Kommunens samordnare + föreningar

Anordna gemensamma utbildningar för
föreningar om föreningskunskap eller
webbinarier om föreningars verksamhet

Kommunen + föreningar

Nyhetsbrev om sånt som är aktuellt inom
kommunen
Hjälp att annonsera föreningsaktiviteter

Kommunen
Kommunen + föreningar

Grupp D

Drömläge
Samverkan kommun-föreningar
Nyttja föreningarnas verksamhet för att nå de
kommunala målen (1)

Samverkan mellan föreningar
Ökad samverkan i gemensamma projekt

Tydliga kontaktvägar

Gemensamt forum för ökad kunskap/info

Aktivitetsplan
Aktivitet
Föreningsförteckning inkl. kontaktvägar och
verksamhetsbeskrivning (4)
Målansvarig kontaktar föreningar
Gemensamt forum för föreningar

Ansvarig
Kommunen för drift, föreningar för info
Respektive ansvarig

Grupp E

Drömläge
Samverkan kommun-föreningar
Dedikerad tjänsteman för ansökan till
stiftelser/fonder etc. (8)

Samverkan mellan föreningar
ÖTVA Levande föreningsallians

Högre nyttjandegrad av kommunens lokaler (3)

Samma förutsättningar för föreningar oavsett ort
(10)
Snabbare handläggningstider

Transparens

Aktivitetsplan
Aktivitet
Anställ dedikerad tjänsteman (1)
Kartlägg och tillgängliggöra kommunens lokaler.
Skapa bokningssystem (1)
Att alla anläggningar har möjlighet att ha
anställd vaktmästare (1)
Att alla föreningar betalar samma hyra oavsett
anläggning
Möjlighet att söka t ex anläggningsbidrag fler
ggr/år. IOP etc.
Kommunträff – visa långsiktiga planer. Ta emot
frågor. Kommunicera via ”kanaler”. Lyhördhet
inom kommunen. Samverkan vid förändringar.
(2)

Ansvarig
Tierps kommun
Tierps kommun

