
Sammanställning av samverkansträff för föreningar i Månkarbo  

2 mars 2022 

7 personer som representerade föreningarna TMO, Ullfors IK, Månkarbo IF och PRO 

Månkarbo-Kyrkbyn träffades i Tallbacksskolans matsal på kvällen den 2 mars. Två 

tjänstepersoner från Tierps kommun - Sara Sjöqvist och Linda Melander – ledde samtalet 

som syftade 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.  

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 mellan föreningarna 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? 

Nedan presenteras alla svar som gruppen skrev ner på papper. Detta, tillsammans med 

resultatet från samverkansträffarna i Söderfors, Örbyhus, Tierp och Skärplinge utgör en del 

av underlaget till den gemensamma lokala överenskommelsen. Läs mer om det arbetet på 

kommunens hemsida.  

Stort tack till er som kom till Månkarbo och bidrog till arbetet!  

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Drömläge 

Samverkan kommun-föreningar Samverkan mellan föreningar 

Kontakten fungerar bra men lättare process med 
bidrag m.m.  

Unga möter äldre  

Bättre samverkan mellan företag/föreningar. T ex 
utanförskap.  

Mera roliga aktiviteter  
Prova på boule  

Samordnare (också för kontakt med Temab och 
Tierpsbyggen)  
 

Samverkan – träffar  

Allaktivitetshall – rustas  
Motor och RCV  
Utegym  
Belysning vid planen vid skolan  

Plogning snö Tallparken  

 

Aktivitetsplan 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig 

Informationskväll om bidrag 1 ggr/år Kommunen 

”Missionskyrkan” – vad händer där? Utnyttja 
mera.  

 

Idrottshallen. Ungdomsaktiviteter.   


