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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. 




