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Styrgruppen 

Detta förväntar vi oss av dig som är ledamot i styrgruppen 
Som ledamot i styrgruppen är du viktig för att föra samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs 

stad framåt. Styrgruppen har en helhetssyn och arbetar med frågor som gagnar föreningslivet och 

Helsingborgs stad. Som ledamot i styrgruppen är du aktiv och lyfter upp frågor, tankar och idéer som 

du tar med dig från föreningslivet eller från Helsingborgs stad. 

Styrgruppen verkar utifrån den lokala överenskommelsen mellan föreningslivet och Helsingborgs 

stad. Aktiviteterna är fastslagna i en handlingsplan.  

Vi förväntar oss att du som ledamot är engagerad, det vill säga att du som person:  
- är insatt i vad LÖK (den lokala överenskommelsen) är 
- respekterar LÖK:s värdegrund och principer 
- vet hur din egen organisation ser på och relaterar till LÖK 
- är en länk mellan din egen organisation och LÖK  
- tar med information och inspel från din egen organisation in i LÖK 
- tar med och sprider information från LÖK till din egen organisation  
- har läst på och förberett dig inför möten 
- deltar aktivt på styrgruppsmötena  
- meddelar ersättare och styrgruppen om du får förhinder att komma på ett möte. Skicka då dina 
tankar och synpunkter till ordföranden 
- är beredd att hålla i ordförandeposten (växlar årsvis mellan ledamöterna från föreningslivet och 
Helsingborgs stad) 
- bidrar till att göra LÖK mer välkänd 
- kan representera LÖK vid föreningsträffar eller liknande möten 
- har en vilja och ambition att göra LÖK så bra som möjligt 
 
Helsingborgs stads föreningssamordnare stöttar styrgruppen i uppdraget. 
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Du som är ledamot för Helsingborgs stad 
Som ledamot för Helsingborgs stad i styrgruppen representerar du staden som helhet, men även din 

egen förvaltning i sakfrågor. Du ska ha god kunskap om behov inom verksamhetsområdet och bidra 

med din erfarenhet och kunskap. 

Du ska sprida information om styrgruppens arbete och förankra handlingsplanen inom din 

förvaltning samt samla in tankar och idéer som styrgruppen kan använda i det fortsatta arbetet. Du 

är en länk mellan din förvaltnings befintliga föreningsarbete och den övergripande utveckling och 

struktur som staden och föreningslivet gemensamt strävar mot. 

Du själv, eller en funktion som du samverkar med inom din förvaltning, har kontakt med 

paraplyorganisation och föreningar som är inom din förvaltnings område och fungerar som en länk 

eller brygga mellan dem och staden. Du kan till exempel ha samråd med föreningar där ni kan föra 

dialog och utbyta information med varandra.  

Du som är ledamot för föreningslivet 
Som ledamot för föreningslivet i styrgruppen representerar du din organisation, men även 

föreningslivet som helhet. Därför är det viktigt att du skapar kontakter inom föreningslivet.  

Du ska sprida vidare information från den lokala överenskommelsen till föreningslivet och kunna ta 

emot och föra vidare tankar och idéer som du får från föreningar. Som ledamot bör du sitta med i din 

förenings styrelse. 

Styrgruppens storlek 
Styrgruppen består av tio ordinarie ledamöter: fem från föreningslivet och fem från stadens 

förvaltningar. 

Föreningslivet har två suppleanter, vilka kan gå in oavsett vilken av föreningsledamöterna som får 

förhinder eller om någon ledamot avgår i förtid. Suppleanterna kallas till varje möte. Suppleanterna 

har rösträtt i de fall de ersätter någon ledamot. 

Förvaltningarna utser själva ersättare som är med vid behov. Ersättaren har rösträtt då den ersätter 

en ledamot.  

Ordförandeskap 
Ordförandeskapet roterar inom styrgruppen. Vartannat år har en ledamot från föreningslivet 

ordförandeskapet och vartannat år har en ledamot från staden det. 

Så utses stadens ledamöter 
Staden har fem ledamöter i styrgruppen, vilka utses inom de förvaltningar som ger bidrag till 

föreningslivet. Förvaltningarna utser själva en lämplig person eller funktion, vilken representerar den 

egna förvaltningen men även staden som helhet. 

Förvaltningarna utser vid behov även ersättare för ledamot som har förhinder att delta på möten. 

Så utses föreningslivets ledamöter 
Föreningslivet har fem ledamöter i styrgruppen, vilka väljs på två år vardera. Vartannat år väljs två 

nya ledamöter och vartannat år väljs tre nya ledamöter. På så vis får vi kontinuitet i styrgruppen. 

Suppleanterna väljs på två år. 

Föreningslivets ledamöter väljs vid den årliga överenskommelsekonferensen. Inför röstningen 

sammanställs en röstlängd där varje ansluten förening har lika många röster som det antal ledamöter 

som ska väljas in i styrgruppen. Det innebär att om tre ledamöter ska väljas, så har varje ansluten 
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förening tre röster.  Föreningarna har även två röster till valet av suppleanter. Skulle en 

överenskommelsekonferens inte genomföras ett år, kan valet ske via e-post. 

En ledamot kan väljas om maximalt två gånger och därmed sitta i styrgruppen i maximalt tre 

perioder. 

Om en ledamot avgår från styrgruppen under mandatperioden och det inte finns någon suppleant, 

görs istället ett fyllnadsval. Då sker nomineringsprocessen och valet genom e-post till föreningarna. 

Nomineringsprocess för föreningslivets ledamöter  
Alla föreningar som är anslutna till den lokala överenskommelsen i Helsingborg har rätt att nominera 

en ledamot vardera till styrgruppen inför kommande val. Inför nomineringen kontaktas föreningarna 

via e-post. Nomineringstiden är normalt två månader och den person som nomineras av en förening 

ska själv vilja bli nominerad. Nomineringsperioden är öppen från mitten av april till mitten av juni. 

Vid behov av fyllnadsval kan tiden vara kortare, samt ligga under annan tid på året.  

I nomineringarna ska föreningslivet sträva mot att styrgruppen har en mångfald när det gäller ålder, 

kulturell bakgrund, kön och olika intresseområden som till exempel sociala frågor, idrott, kultur och 

socialt utsatta grupper. 

Efter nomineringsperioden sätter styrgruppen och föreningssamordnarna samman förslagen och 

kontaktar dem som står som förslag till val. I augusti får alla anslutna föreningar en sammanställning 

över dem som har nominerats.  

Ny handlingsplan och reviderad överenskommelse 
Överenskommelsen revideras vart fjärde år och en ny handlingsplan tas fram vartannat år. 

Styrgruppen tar fram förslag på kommande handlingsplan och reviderad överenskommelse. Underlag 

till överenskommelse och handlingsplanen samlas in från de anslutna föreningarna och politiker i 

nämnderna, till exempel genom överenskommelsekonferensen. 

När styrgruppen har tagit fram en ny handlingsplan skickas denna ut till anslutna föreningar, 

paraplyorganisationerna samt till de förvaltningar som ingår i styrgruppen, så att de kan lämna 

synpunkter inom en given tid, i normala fall två månader. Sedan tar styrgruppen beslut om 

handlingsplanen och skickar den till kommunstyrelsen. 

När styrgruppen har tagit fram förslag till reviderad överenskommelse skickas den till 

kommunfullmäktige för beslut. 

Överenskommelsekonferensen 
Överenskommelsekonferensen sker årligen den tredje söndagen i september. Till konferensen bjuds 

alla anslutna föreningar samt paraplyorganisationer, studieförbund och ordförande och vice 

ordförande i de nämnder vars förvaltningar ingår i styrgruppen. På konferensen väljs föreningslivets 

ledamöter till styrgruppen, enligt processen ovan. Alla anslutna föreningar och organisationer har 

möjlighet att lägga lika många röster som det antal ledamöter som ska väljas.  

Skulle en överenskommelsekonferens inte genomföras ett år, kan valet ske via e-post. 

Vid behov av fyllnadsval kan detta ske vid annat tillfälle på året. Nomineringen och valet sker då 

genom e-post till de anslutna föreningarna. 


