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Vad är en överenskommelse?
Överenskommelsen innehåller principer för samverkan mellan Helsingborgs stad och
föreningslivet i Helsingborg. Överenskommelsen synliggör föreningslivets viktiga roll
i samhället och beskriver vår gemensamma vilja att stärka samverkan mellan
föreningslivet och staden.
Överenskommelsen handlar om hur vi, det vill säga föreningslivet och staden,
förhåller oss till varandra. Med en överenskommelse som grund gör vi det möjligt för
det offentliga och föreningslivet att förstärka varandra och på så sätt berika samhället
vi lever i. Med ett gemensamt synsätt läggs en grund för att tillsammans stärka
demokratin, öka delaktigheten och finna lösningar på aktuella samhällsutmaningar.

Varför en överenskommelse i Helsingborg?
Överenskommelsen har sin grund i en politisk vilja att tydligare erkänna
föreningslivets roll i samhället och stärka samverkan mellan den offentliga sektorn
och föreningslivet. Vikten av ett rikt och levande föreningsliv i hela Helsingborg
betonas i flertalet av Helsingborgs stads styrdokument.
Genom en utvecklad samverkan både inom och mellan olika samhällsaktörer bidrar
en överenskommelse till att vi stärker varandra. Tillsammans kan vi uppnå visionen
Helsingborg 2035 om den skapande, pulserande, globala, gemensamma och
balanserade staden.
Från föreningslivet finns det en önskan om en tätare dialog och samverkan samt att
bli erkända som en viktig aktör i samhällsbyggandet.
Överenskommelsen är framtagen i samarbete mellan staden och representanter för
föreningslivet.

Mål
Målet med en lokal överenskommelse i Helsingborg är att stärka samverkan mellan
staden och föreningslivet för att tillsammans bidra till ett bättre Helsingborg. Som
enskilda aktörer fyller staden och föreningslivet olika funktioner i samhället men
samtidigt möts vi dagligen i olika situationer.
Vilka är med?
Parterna i överenskommelsen är aktörer från den offentliga och den ideella sektorn.
Den offentliga aktören är Helsingborgs stad och den ideella aktören är organisationer
som i överenskommelsen benämns med samlingsnamnet föreningslivet.
Parterna i överenskommelsen är jämställda och självständiga, unika i sin roll och i sin
karaktär. Helsingborgs stad och föreningslivet behöver fungera bra både var för sig
och tillsammans.

Föreningslivet
Föreningslivet i Helsingborg består av en mångfald av föreningar, verksamma inom
olika intresseområden och med olika förutsättningar. Föreningarna är av olika storlek
och riktar sig till olika målgrupper.
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Föreningslivet omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska
värderingar och gynnar samhällets eller medlemmarnas intressen. Verksamheterna är
organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i ickevinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande
sammanslutningar.

Helsingborgs stad
Helsingborgs stad är en politiskt styrd organisation och en av Sveriges 290
kommuner. Staden är enligt lag skyldig att driva vissa verksamheter, medan andra
verksamheter är frivilliga och genom det kommunala självstyret har staden stor frihet
att själv bestämma över sin verksamhet.
Värdegrund för samverkan
Både kommunen och föreningslivet ger förutsättningar för människors välbefinnande
och samhällets utveckling. För att kunna vara varandras resurser behöver parterna ha
respekt för föreningslivets villkor och för kommunens ansvar och skyldigheter.
Parterna ska sträva efter en öppen och jämlik dialog där alla åsikter får komma till
tals.
Överenskommelsen förutsätter att det vi gör, i både ord och handling, utgår från de
mänskliga rättigheterna.

Principer för samverkan
Ett gemensamt förhållningssätt underlättar samarbete. Överenskommelsen i
Helsingborg bygger på sex principer som är en gemensam grund för samverkan
mellan föreningslivet och staden. Här följer principerna.
Självständighet och oberoende
Föreningslivets självständighet i förhållande till staden bidrar till att fördjupa och
utveckla det demokratiska samhället. Föreningslivets organisationer och
verksamheter formulerar själva sitt uppdrag utifrån sin identitet och värdegrund.
Parterna ska erkänna och respektera varandras oberoende. Föreningslivet ska kunna
inta en kritisk roll som röstbärare och opinionsbildare, utan att riskera att mista
ekonomiskt eller annat stöd.
Dialog
En öppen, inkluderande och kontinuerlig dialog är en förutsättning för samverkan
mellan föreningslivet och staden samt inom respektive part. Relationen mellan
föreningslivet och staden ska präglas av ansvar, ömsesidighet och tillit. Dialogen utgår
från bådas förutsättningar och tar till vara varandras perspektiv och kompetens.
Dialogen breddar och fördjupar kunskapen inför beslut och bidrar till ömsesidig
förståelse och förtroende. Ansvaret för att dialog och samverkan hålls levande vilar
både på staden och på föreningslivets organisationer.
Kvalitet
Staden har ofta lagstadgade krav på kvalitet i utförandet av sin verksamhet.
Föreningslivet, med närheten till medlemmarna och deras perspektiv, är friare att
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själva bestämma och säkra kvaliteten i sin egen huvudsakligen ideella verksamhet. I
varje form av samverkan måste parterna enas om vilka kvalitetskrav som skall gälla.
För verksamheter som får ekonomiskt stöd av staden ska de olika politiskt beslutade
regelverken följas. Uppföljning och utvärdering sker med respekt för parternas olika
perspektiv och förutsättningar.
Långsiktighet
Föreningslivets utveckling och samhällsroll är en angelägenhet för hela samhället.
Samverkan ska bidra till att skapa förutsättningar som gör det möjligt för
föreningslivet att långsiktigt planera och lägga en grund för hållbar utveckling, såväl
social som ekonomisk och miljömässig. Långsiktigheten måste balanseras med
utrymme för flexibilitet och nyskapande.
Långsiktighet är en förutsättning för att kunskap, engagemang och erfarenhet ska
utvecklas och tillvaratas. En bred förankring hos båda parter är viktig när det gäller
beslut som berör grundläggande förutsättningar för föreningslivets långsiktiga
planering och arbete.
Öppenhet och insyn
Det måste vara enkelt för föreningslivets organisationer att komma i kontakt med
staden. Det behöver även vara enkelt för helsingborgare att nå föreningslivet eftersom
föreningsaktivitet är ett bra sätt att komma in i och bli en del av lokalsamhället. Därför
bör aktuell information om föreningslivet vara lättillgänglig.
Ett ömsesidigt förtroende byggs genom vilja till öppenhet, förståelse för varandras
förutsättningar och respekt för parternas olika synsätt.
Mångfald och förnyelse
Föreningslivet i Helsingborg utgörs av hundratals olika organisationer, verksamma
inom ett stort antal områden. Mångfalden av människor, aktiviteter och verksamheter
bidrar till öppenhet för olikheter, att olika kompetenser tas till vara och ger stadens
invånare möjlighet att hitta något som väcker intresse och engagemang.
I takt med att samhället förändras kan organisationsformer, aktiviteter och
mötesformer behöva förnyas. Staden ska stödja föreningslivet, underlätta framväxten
av nya aktörer och uppmuntra välkomnandet av alla helsingborgare in i
gemenskapen. Föreningslivet är en resurs som när den tillåts växa skapar utrymme
för innovation.

Anslutning
Överenskommelsen är öppen för samtliga föreningar i Helsingborg som uppfyller den
värdegrund som beskrivs i överenskommelsen. Ett undertecknande innebär att den
enskilda föreningen ställer sig bakom överenskommelsen i sin helhet och genom
överenskommelsens åtagande sänder en signal om att föreningen önskar vara en
aktiv del i Helsingborgs utveckling.
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Anmälan om att ansluta till eller lämna överenskommelsen kan göras av föreningar
löpande under året. Anslutningen bekräftas officiellt genom undertecknande i
samband med en årligen återkommande överenskommelsekonferens. Föreningar i
Helsingborg kommer att behandlas likvärdigt, oavsett om de väljer att ansluta sig till
överenskommelsen eller avstå.

Organisation och uppföljning
En handlingsplan tas fram med aktiviteter kopplade till överenskommelsens principer
och åtaganden. Handlingsplanen är till för att göra principerna i överenskommelsen
levande hos båda parter. Handlingsplanen gäller för två år medan överenskommelsen
revideras vart fjärde år.
Arbetet med överenskommelse och handlingsplan leds av en styrgrupp. Styrgruppen
består av fem ledamöter från Helsingborgs stad och fem ledamöter från föreningslivet,
de utses bland föreningar som anslutit sig till överenskommelsen1. Ordförandeskapet
i styrgruppen skiftar mellan staden och föreningslivet. Stadsledningsförvaltningen
ansvarar för administration kopplat till överenskommelsen.
Uppföljning av överenskommelsens principer och de aktiviter som utgör
handlingsplanen sker vid en årligen återkommande överenskommelsekonferens.

Första året nominerar föreningar som anslutit sig till överenskommelsen förslag på ledamöter till
styrgruppen. Bland de nominerade personerna utser ansluta föreningar fem ledamöter genom
röstningsförfarande. Två föreningsledamöter utses på ettårigt mandat och tre representanter väljs på två
år. Därefter väljs ersättande ledamöter på tvåarsmandat vid den årliga överenskommelsekonferensen.
1
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BILAGA - Handlingsplan 2018-2019
Handlingsplanen innehåller aktiviteter för Helsingborgs stad och föreningslivet,
grupperade utifrån de sex principer som presenteras i överenskommelsen.
Principen om självständighet och oberoende
Helsingborgs stad


Rekrytera och finansiera en föreningssamordnare.

Principen om dialog
Helsingborgs stads aktiviteter


Erbjuda en plattform där staden och föreningslivet kan mötas för dialog eller
utbildning om aktuella frågor.



Finansiera och administrera ett digitalt nyhetsbrev kopplat till
överenskommelsen med övergripande föreningsinformation.



Sammankalla till en uppstartskonferens relaterat till överenskommelsen.
Därefter årligen arrangera en överenskommelsekonferens.

Föreningslivets aktiviteter


Bidra med idéer, kunskap och förslag kring ämnen att fördjupa eller
informera om vid dialogträffar mellan staden och föreningslivet.



Föra en dialog med stadens föreningssamordnare om föreningslivets behov,
önskemål och förutsättningar.

Principen om kvalitet
Helsingborgs stads aktiviteter


Arrangera kunskapshöjande insatser om samverkansformer med
föreningslivet. Målgruppen kan riktas både till stadens anställda och till
aktiva i föreningslivet.



Etablera ett nätverk inom staden för tjänstemän som i sitt uppdrag har en
nära kontakt med föreningslivet.

Föreningslivets aktiviteter


Uppmuntra föreningsaktiva att ta del i de kompetensutvecklande aktiviteter
som staden och föreningslivets organisationer erbjuder.



Bidra till kunskapsöverföring inom och mellan föreningar.
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Principen om långsiktighet
Helsingborgs stads aktiviteter


Genomföra en översyn av stadens ekonomiska stöd till föreningslivet.



Ge råd och stöd till föreningar som kontaktar staden.



Utveckla ny och befintlig samverkan med paraplyorganisationer,
bildningsförbund och enskilda föreningar för att gynna föreningslivets
långsiktiga förutsättningar.

Föreningslivets aktiviteter


Bidra till att stärka kapacitet och service som tillhandhålls enskilda
föreningar av bildningsförbund och föreningslivets paraplyorganisationer.

Principen om öppenhet och insyn
Helsingborgs stads aktiviteter


Utforma en funktion som fungerar som en väg in för föreningslivet att komma
i kontakt med staden.



Utveckla föreningssidorna på helsingborg.se för att synliggöra föreningslivet.



Vidareutveckla befintligt föreningsregister till att bli mer användarvänligt.



Undersöka möjligheten till en evenemangskalender för föreningsaktiviteter.



Sprida information om överenskommelsen till föreningslivet och inom
staden.

Föreningslivets aktiviteter


Hålla staden uppdaterad med information om föreningen och dess aktiviteter.



Sprida information om överenskommelsen inom den egna föreningen och till
andra föreningar i Helsingborg.

Principen om mångfald och förnyelse
Helsingborgs stads aktiviteter


Utveckla stadens befintliga aktivitetsdag till en bredare mässa alternativt
föreningslivets dag i samverkan med föreningslivet.
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Undersöka hur stadens volontärcenter på sikt även kan vara en ingång för
helsingborgarna till föreningslivets verksamheter.



Informera nyinflyttade helsingborgare om hur de kan komma i kontakt med
stadens föreningsliv.

Föreningslivets aktiviteter


Sträva efter samordning och samverkan med nystartade och befintliga
föreningar.



Ha en öppen och välkomnande attityd gentemot alla intresserade.

