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Inkomna remissvar
Följande organisationer och nämnder har inkommit med svar:

Antidiskrimineringsbyrån
Freezone
Föreningen idrottsarkivet
Helsingborgs revyförening
Helsingborgs sekreterarförening
Humanistiska förbundet
Kvistofta scoutkår
PRO Helsingborg
Råå Museiförening
Röda Korset
Visans vänner
Helsingborgs scenkonstforum
Inva-sam
Arbetsmarknadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanställning av synpunkter
Nedan följer en sammanställning av inkomna synpunkter som framkommit i remissvaren, sorterade utifrån de rubriker som finns i förslaget till överenskommelse. Varje avsnitt avslutas
med en kommentar där ansvariga tjänstemän redogör för eventuella justeringar samt bemöter
några av de synpunkter som inkommit men som lämnas utan åtgärd.

Freezone, Föreningen Idrottsarkivet, Helsingborgs revyförening och Helsingborgs sekreterarförening uppger i sina remissvar att de står bakom överenskommelsen i sin helhet. Inte heller
socialnämnden uttrycker några synpunkter gällande förslaget.
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Vad är en överenskommelse?
Idrotts- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden: Hur förhåller sig överenskommelsen till befintliga samarbetsformer. Bör överenskommelsen ses som ett komplement till
förvaltningens uppdrag inom verksamhetsområdet?

Stadsbyggnadsnämnden: Det framgår inte hur pågående samarbeten såsom byalagsträffar,
företagsträffar, cityförening, PIXLA med mera ska hanteras eller hur de påverkas av överenskommelsen.
Röda korset: Principerna gäller samverkan, inte samverkan och dialog. Däremot är dialog en
central byggsten i samverkan och en princip i överenskommelsen.
Stadsledningsförvaltningens kommentar:
Överenskommelsen är inte ett komplement utan snarare basen för den utveckling av samverkan som staden och föreningslivet i dess helhet önskar uppnå i Helsingborg. Överenskommelsen står inte i konflikt med förvaltningarnas nuvarande uppdrag inom respektive verksamhetsområde och utgör heller inga hinder för befintliga samarbeten mellan staden och föreningslivets organisationer så länge samverkan redan fungerar enligt överenskommelsens
principer och värdegrund.
Vi instämmer i Röda korsets synpunkt.

Varför en överenskommelse i Helsingborg?
Röda korset: Önskar en formulering som är mer resultatinriktad, exempelvis ”tätare dialog och
samverkan samt…”

Stadsledningsförvaltningens kommentar:
Vi instämmer i synpunkten och korrigerar textstycket något.

Mål
Röda korset: Detta stycke handlar om hur samverkan kan bidra till Helsingborgs stads vision.
Därför passar stycket bättre under ”Varför en överenskommelse i Helsingborg?”

Stadsledningsförvaltningens kommentar:
Stycket flyttas enligt förslaget.

Föreningslivet
Helsingborgs scenkonstforum: Föreningslivets mångfald kan utgöra en utmaning för överenskommelsens genomslag. Viktigt att den anammas av förvaltningar och nämnder för att inte
pryda bokhyllor. Ser svårigheter i att staden främst jobbar mot föreningsliv som lever upp till
reglerna för allmännyttiga, ideella föreningar. Ett växande antal kreativa grupper är främmande för denna organisationsform. När det gäller scenkonstföreningar bedrivs nästan all
verksamhet i formen av studiecirklar. Detta beror på ekonomiska orsaker.

Stadsledningsförvaltningens kommentar:
Vi delar uppfattningen om att det är en utmaning för staden och föreningslivet i dess breda
bemärkelse att finna ett arbetssätt som leder till verklig samverkan mellan parterna i överens-
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kommelsen. Inom vissa delar av stadens organisation finns det redan strukturer som skapar
en god samverkan med föreningslivet inom specifika verksamhetsområden, medan överenskommelsen inom andra områden kan tjäna som en språngbräda för att skapa nya eller utveckla befintliga samverkansformer.
För föreningar som inte självklart faller inom kommunens verksamhetsområde är det givetvis
än svårare att etablera samverkan och för föreningar som inte är uppbyggda enligt den vanliga
formen för en ideell förening står vi inför ytterligare en utmaning där staden kan behöva tänka
igenom sitt förhållningssätt.

Värdegrund för samverkan
Rödakorset och Helsingborgs scenkonstforum: Tillstyrker värdegrundsformuleringen.

Idrotts- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt
vård- och omsorgsnämnden: Hur följs värdegrunden upp?
Stadsbyggnadsnämnden: Värdegrunden är bra men det är även viktigt att det finns tydlighet i
vad som gäller och vad som händer om föreningslivet inte lever upp till värdegrunden. Det kan
bli svårt att göra en objektiv bedömning om värdegrunden uppfylls eller inte samt frågetecken
vem som gör den bedömningen. Överenskommelsen kan leda till att det kommer att ställas
krav på nämnder och förvaltningar att möta upp med åtgärder som inte alltid är rimliga.
Inva-sam: Givetvis måste även dialogen präglas av allas lika värde och rättigheter. Eventuellt
bör det förtydligas vad som avses med de mänskliga rättigheterna, till exempel ”såsom de
kommer till uttryck i svensk grundlag och internationella konventioner”.
Stadsledningsförvaltningens kommentar:
Staden och föreningar ansluter sig gemensamt till överenskommelsen och åtar sig då att arbeta med utgångspunkt i värdegrund och principer. Tillsammans utgör dessa en plattform för
samverkan och syftet är att uppmuntra till utveckling snarare än att rikta sanktioner mot en
part som eventuellt inte kan leva upp till värdegrunden fullt ut. I enlighet med överenskommelsen tror vi att eventuella oklarheter kopplat till om värdegrunden efterlevs hos en enskild
förening i första hand ska bemötas med dialog parterna emellan.
Vi anser inte att det i överenskommelsen finns behov av att förtydliga värdegrunden enligt de
exempel som Inva-sam föreslår. Precisering kring värdegrunden görs i det konkreta arbetet
med att förverkliga överenskommelsen tillsammans med föreningarna och samtal utifrån
överenskommelsens värdegrund skulle kunna vara ett samtalsämne för en av handlingsplanens föreslagna dialogträffar.

Principer för samverkan
Helsingborgs scenkonstforum: Inget att invända eftersom de ligger på en nivå ganska långt
över den krassa verkligheten.

Idrotts- och fritidsnämnden: Finns redan idag en rad områden där vi har en bra samverkan
med både lokala, regionala och nationella aktörer.
Dialog

Inva-sam: Föreningarna måste få tydlig och kontinuerlig information om vad som sker och inte
känna att man kommer in i dialogen eller beslutsprocessen först i steg två eller tre när det i
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princip är för sent att påverka. Det riskerar att skapa misstro hos föreningarna om man inte får
vara med när spelreglerna sätts.
Kvalitet

Röda korset: Vad är kvalitet när det handlar om samverkan mellan stad och föreningsliv? Är
det lagstadgade det vi eftersträvar? Är det inte en gemensam strävan efter högre kvalitet som
är det viktiga?
Idrotts- och fritidsnämnden: Poängtera att det finns flera olika regelverk.
Långsiktighet

Miljönämnden: Ser särskilt positivt på att överenskommelsen lyfter fram långsiktighet som en
gemensam princip, och att denna långsiktighet ska syfta till att skapa en hållbar utveckling.
Röda korset: Menar att ”Samverkan ska bidra till att skapa förutsättningar som gör det möjligt
för föreningslivet att långsiktigt planera osv”.
Inva-sam: en prioriterad fråga från såväl föreningar som paraplyorganisationer att se till långsiktigheten.
Öppenhet och insyn

Råå museiförening: Starkt behov, vi önskar tydligare vägar in till staden
Inva-sam: Betonar vikten av att föreningar har tillräcklig kunskap om den man ska samarbeta
med, det vill säga staden.
Mångfald och förnyelse

Arbetsmarknadsnämnden: Överenskommelsen måste förankras brett bland föreningslivet.
Erfarenheter från övriga kommuner har visat på att alla föreningar inte får plats i olika sammanhang, och har därmed inte kunnat påverka, trots lokala överenskommelser. Med detta
medförs det risk att överenskommelsen tappar sin betydelse. Därav blir det relevant att arbeta
kontinuerligt med spridning av information i syfte att involvera fler föreningar.
Röda korset: Hur påverkar principen om mångfald samverkan? Staden och föreningslivet värdesätter mångfald och åtar sig genom principen att sträva efter mångfald.
Visans vänner: Hur lockar vi till oss nya medlemmar till föreningslivet?
Stadsledningsförvaltningens kommentar:
Mindre korrigeringar har skett i formuleringarna under samtliga principer bortsett från dialog
i enlighet med synpunkter som framförts.
Vi delar arbetsmarknadsnämndens uppfattning om utmaningen i att överenskommelsen kan
riskera tappa kraft om den inte används brett. Därför är det av yttersta vikt att överenskommelsen förankras och kommer till användning såväl inom föreningslivet som inom stadens
organisation.

Anslutning
Miljönämnden: Kan uppfattas som motstridigt och nämnden förordrar att föreningar som vill
ansluta sig gör det vid det officiella och årligen återkommande undertecknandet.
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Råå museiförening: Skall verkligen föreningar som ej ansluter sig till överenskommelsen behandlas likvärdigt? I alla avseenden? Vad är då fördelen med att ansluta sig?
Kvistofta scoutkår: Behövs betydligt mer konkret information om innebörden och hur det
kommer att påverka den enskilda föreningens arbete när det är dags att ta ställning till en
eventuell anslutning till överenskommelsen.
Idrotts- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden: Vad är mervärdet för föreningar
vid anslutning?
Stadsledningsförvaltningens kommentar:
Genom att ansluta sig till överenskommelsen uttalar föreningslivet och staden sin gemensamma vilja att med utgångspunkt i principer och värdegrund arbeta med frågor som leder till
utveckling av samverkan mellan två sektorer i Helsingborg. Föreningar får genom anslutning
tillgång till ett sammanhang där det möjliggörs kompetensutveckling samt att framtida revideringar av överenskommelsen och handlingsplan utformas gemensamt av anslutna organisationer.
Vi är eniga i miljönämndens bedömning och har ändrat stycket kring anslutning för att förtydliga innebörden.

Organisation och uppföljning
Inva-sam: Berörda parter bör vara med på mer än ett symboliskt plan. Inva-sam föreslår att
det ska finnas ett samverkansråd för frågor som rör samarbete och samverkan mellan staden
och den idéburna sektorn. I rådet bör det sitta ledamöter från den idéburna sektorn, politiker,
tjänstemän från de olika förvaltningarna.

Idrotts- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden: Endast ett mindre antal föreningar har kapacitet att vara ordförande.
Råå museiförening: Står i fotnoten att Helsingborgs stad utser ledamöter bland de nominerade. Lottning skulle vara att föredra. Hur är det sedan tänkt att valet ska gå till?
Röda korset: Vi hade gärna sett att det hade skett någon typ av öppet demokratiskt förfarande
med undertecknande föreningar antingen vid ett möte eller elektroniskt.
Helsingborgs scenkonstforum: Överenskommelsen kommer inte att ha praktisk betydelse annat än i den mån dessa relationer drivs framåt i alla sektorer och på alla relevanta nivåer.
Stadsledningsförvaltningens kommentar:
Vi anser inte att det behöver bildas ett särskilt samverkansråd enligt Inva-sams synpunkt.
Överenskommelsen ska istället hållas levande genom parternas beslutade aktiviteter och genom att styrgruppen får ansvar för uppföljning av aktiviteternas genomförande. Vi delar dock
farhågorna som utrycks av Råå museiförening samt Röda korset och har därför ändrat till ett
demokratiskt förfarande vid utnämningen av föreningslivets ledamöter.
Vi är inte eniga med idrotts- och fritidsnämndens samt barn- och utbildningsnämndens uppfattning om att enbart ett fåtal föreningar har kapacitet att leda en styrgrupp. Vi ser redan ett
intresse från föreningar och är av erfarenheten att det finns en stor kapacitet hos föreningsakKommunstyrelsen • Rådhuset • 251 89 Helsingborg
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tiva i Helsingborg. Givetvis ska administrationen som staden tillhandahåller överenskommelsen verka för att underlätta för styrgruppens ordförande.

Handlingsplan 2018-2019
Miljönämnden: Vill poängtera vikten av att överenskommelsen åtföljs av en handlingsplan, så
att överenskommelsen inte stannar vid de sex principerna, utan leder till konkreta aktiviteter
som tydliggör dessa.

Idrotts- och fritidsnämnden: Hur förhåller sig föreningssamordnarens roll i förhållande till
förvaltningarnas och HISO:s anställdas uppdrag inom verksamhetsområdet?
Antidiskrimineringsbyrån: Föreningslivets aktörer formulerar sina verksamheter utifrån sin
identitet och värdegrund och är självständiga såsom röstbärare också i sin samverkan med
andra aktörer. En sådan aktivitet balanseras av en motsvarande för staden som kan lyda: ”Välkomnar föreningslivets möjliga roll som kritiskt granskande och opinionsbildare och lyssnar in
dessa åsikter utan att ta bort eller dra in ekonomiskt stöd på grund av dem.”
Råå museiförening: Staden ansvarar för att initiera regelbundna träffar.
Röda korset: Vi hade gärna sett att det hade arrangerats en uppstartskonferens. Vidare önskar
vi ytterligare två åtgärder:
1. Öka samordningen mellan de olika delarna i kommunen.
2. Underlätta för föreningslivet att skapa evenemang.
Vård och omsorgsförvaltningen: Särskilt positiv till föreslagna översynen av ekonomiska stödet.
Idrotts- och fritidsnämnden, barn och utbildningsnämnden: Förtydliga paraplyorganisationernas roll i organisationen, samt bygg på det befintliga och fungerande samarbetet med föreningar. Förslaget om en väg in till staden måste förtydligas i förhållande till berörda parters
uppdrag.
Röda korset: Vi ser begreppet föreningsservice som problematiskt här. Det begränsar paraplyorganisationernas roll för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Utveckla paraplyorganisationernas kapacitet, verksamhet.
Råå museiförening: Vad innebär paraplyorganisationernas föreningsservice?
Kulturförvaltningen: All offentlig stödd verksamhet ska vara tillgänglig för helsingborgarna.
Med stadens position inom informationsteknologin är en digital strategi för ökad tillgänglighet
och kommunikation en omistlig aktivitet i handlingsplanen.
Röda korset: Det bör beskrivas att staden ska se på vilket sätt volontärcenter kan bli en väg in
till föreningar för helsingborgare.
Röda korset: Att skapa former för samverkan mellan nystartade och befintliga föreningar är
ett ansvar som alla föreningar inte kan ta. Däremot kan ett åtagande om att vara öppen och ha
en strävan efter samordning och samverkan med andra föreningar finnas med.
Stadsledningsförvaltningens kommentar:
Kommunstyrelsen • Rådhuset • 251 89 Helsingborg
Telefon 042-10 50 00 • Fax 042-18 59 30 • kommunstyrelsen@helsingborg.se

helsingborg.se

Sammanställning av remissvar
Sid 7 (7)

Handlingsplanen har justerats och förtydligats enligt några av de synpunkter som lämnats av
idrott- och fritidsnämnden, Röda korset samt Råå museiförening. Viktigt att poängtera i sammanganget är att handlingsplanen i huvudsak berör vad som ska göras utan att i detalj beskriva hur aktiviteterna genomförs.
Den enda aktiviteten som tillkommit, i enlighet med flera remissvar, återfinns under principen
om långsiktighet där utveckling av ny och befintlig samverkan med paraplyorganisationer,
bildningsförbund och enskilda föreningar betonas. Övriga förslag som framkommit i remissrundan bedömer vi i vissa fall handlar om genomförandet av aktiviteter som redan kopplats
till en annan princip. I andra fall är det förslag på aktiviteter som redan återfinns i den övergripande innebörden av någon av överenskommelsens principer och således ändå ska prägla
förhållningssättet i samverkan mellan stad och föreningsliv.
Att det från stadens och/eller föreningslivets sida genomförs fler aktiviteter i överenskommelsens anda än de som presenteras i handlingsplanen är självklart något vi uppmuntrar. Det
finns en given förhoppning om att en föreningssamordnare driver på för en sådan utveckling
och kulturnämndens förslag om en digital strategi för föreningslivet är en mycket intressant
ansats.
Idrott- och fritidsnämnden lyfter ett önskemål om ett förtydligande kring föreningssamordarens roll. Avsikten är primärt att en föreningssamordnare ska stärka kompetensen om föreningsfrågor centralt i staden som ett stöd för föreningarna, utveckla den interna samordningen
gällande övergripande föreningsfrågor för stadens verksamheter samt bidra till att levandegöra överenskommelsen. Föreningssamordnaren syftar inte till att inkräkta på befintliga
strukturer som fungerar väl i samverkan mellan stad och föreningsliv utan snarare stärka förutsättningarna för samverkan.
Gällande funktionen ”en väg in” som idrott- och fritidsnämnden lyfter så har det varit en frekvent återkommande önskan vid de dialogträffar som hållits mellan stad och föreningsliv. För
föreningar som inte har någon etablerad kontakt med staden behöver det finnas en tydlig ingång till staden dit det går att vända sig oavsett verksamhetsområde för att sedan slussas rätt i
stadens organisation. ”En väg in” bör därför vara utformad så att det är en övergripande funktion med kunskap om samtliga förvaltningar och olika föreningars behov.
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