
 

Vill du utveckla samverkan mellan din förening och 

Tierps kommun?  

Välkommen till en kväll med fokus på samverkan mellan Tierps 

kommun och föreningslivet för att utveckla våra lokalsamhällen. Ta 

chansen att diskutera med andra föreningar och tjänstepersoner från 

kommunen!  

 

 Hur kan föreningarna utveckla samverkan mellan varandra?  

 Tierps kommun ska under år 2022 starta ett föreningsråd. 

Här behöver vi er hjälp – vad behövs för ett fungerande föreningsråd?  

 Vad kan föreningar och kommunen förvänta sig av varandra? 

 Hur kan kommunen stötta de föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin 

bygds utveckling?  

 

Vi välkomnar alla typer av föreningar, såväl motorklubben, pensionärsföreningen och 

idrottsföreningen som utvecklingsgruppen, det sociala företaget och kulturföreningen. Alla 

kan bidra! Du behöver inte sitta i en styrelse – medlemskap i en förening räcker. 

 

 17 februari 18:00 – 20:00, Parkhallen i Söderfors  

 28 februari 18:00 – 20:00, skolmatsalen i Örbyhus skola  

 2 mars 18:00 – 20:00, Tallbacksskolans matsal i Månkarbo  

 10 mars 18:00 – 20:00, Humlesalen Kulturhuset Möbeln i Tierp  

 17 mars 18:00 – 20:00, Hornbergsgården (Gammelgården) i Skärplinge  

 

Vi bjuder på fika! 

 

Anmäl dig senast tre dagar innan respektive tillfälle på tierp.se/föreningsträffar. 

Vi anpassar träffarna efter rådande rekommendationer från folkhälsomyndigheten, vilket 

innebär att de kan ställas in eller bli digitala.  

En lokal överenskommelse mellan civilsamhället och 

Tierps kommun  

Tierps kommun arbetar för att, i samverkan med 

föreningar, ta fram en så kallad lokal överenskommelse. 

Resultatet blir en slags ”handbok” för hur vi ska föra 

dialog och i vilka former vi ska samverka. Det ska vara en 

gemensam grund att stå på för kommunen och de 

föreningar, organisationer, trossamfund och sociala 

företag som aktivt väljer att ansluta sig till 

överenskommelsen. Flera andra kommuner har tagit fram 

en överenskommelse med civilsamhället, bland annat 

Lund och Västerås kommuner.  

Läs mer om processen i Tierps kommun här.   

Fika och 

samtal!  

https://www.tierp.se/f%C3%B6reningstr%C3%A4ffar
https://lund.se/download/18.1c86408217c16c62bc7249/1632482457299/Lunds%20overenskommelse%20mellan%20Lunds%20kommun%20och%20id%C3%A9buren%20sektor%202019.pdf
https://www.vasteras.se/download/18.1f050db71673c6ffc3e439b/1554823479939/L%C3%96Ken%20%C3%B6verenskommelse_2018-2024.pdf
https://www.tierp.se/foretag/starta-driva-och-utveckla/projekt-och-samverkan/samverkan-med-civilsamhallet.html

