
Förening i Helsingborg 
– vi vill träffa dig!
 
Här får du tips och idéer om hur din förening kan möta  
andra föreningar, samverka om viktiga frågor och synas 
mer för helsingborgarna.



Det senaste året har många föreningar haft det otroligt 
tufft på grund av den rådande coronapandemin. 
Föreningslivet är en mycket viktig del av Helsingborg 
och vi vill att den ska fortsätta vara det.

Med den här foldern vänder vi oss till din förening för 
att visa hur vi på olika sätt kan samverka och hitta 
vägen till varandra – både mellan föreningar, föreningar 
och helsingborgare samt föreningar och Helsingborgs 
stad. I foldern tipsar vi om flera sidor på webben. Du 
hittar alla länkar och hela foldern som en webbsida på 
helsingborg.se/forening

Vi som står bakom foldern är styrgruppen för den 
lokala överenskommelsen mellan föreningslivet och 
Helsingborgs stad tillsammans med förenings- och 
volontärsamordnarna på Helsingborg kontaktcenter.  

Hör gärna av dig till oss om du har tankar och idéer 
som vi kan arbeta vidare med!   

Med vänliga hälsningar 
Styrgruppen för den lokala överenskommelsen mellan 
föreningslivet och Helsingborgs stad  samt förenings- 
och volontärsamordnarna på Helsingborg kontaktcenter 

http://helsingborg.se/forening


Gemensam styrgrupp 
Arbetet med den lokala överenskommelsen leds av en styrgrupp, 
som startade i december 2018. Den består av fem ledamöter och 
två suppleanter som väljs av föreningslivet samt fem ledamöter 
från stadens förvaltningar. Ordförandeskapet skiftar årligen mel-
lan föreningslivet och staden.

På webben kan du läsa mer om den lokala överenskommelsen, 
se vilka de anslutna föreningarna är, få en presentation av leda-
möterna och läsa hela handlingsplanen. På helsingborg.se/fo-
rening hittar du alla länkar vi hänvisar till i foldern. Om du inte har 
tillgång till en dator kan du vända dig till förenings- och volontär-
samordnarna på Helsingborg kontaktcenter, tfn 042-10 50 00.

Förenings- och volontärsamordnare 
Mikael Ottebrant, Semra Redzepagic, Pernilla Alm-Ramberg och 
Johan Hammar är förenings- och volontärsamordnare inom 
Helsingborgs stad. Vi hjälper engagerade helsingborgare att hitta 
passande volontäruppdrag inom stadens verksamheter eller 
inom en förening.

Hör av dig till oss om din förening behöver volontärer till ett eve-
nemang eller till andra uppdrag. Vi hjälper gärna din förening att 
leta engagerade helsingborgare, både bland våra etablerade vo-
lontärer och i andra kanaler. Vi kan även hjälpa till om du behöver 
få kontakt med andra föreningar, vill veta mer om idéburet offent-
ligt partnerskap IOP, vill hålla temamöte eller har tankar och idéer 
som du vill prata med oss om.

Du når styrgruppen och förenings- och volontärsamordnarna 
genom att skicka e-post till forening@helsingborg.se

Lokala överenskommelsen 
Den lokala överenskommelsen i Helsingborg har som mål att 
förstärka samverkan mellan det lokala föreningslivet och Helsing-
borgs stad. Den handlar om hur vi – föreningslivet och staden 
– förhåller oss till varandra. Tanken är att vi med ett gemensamt 
synsätt lägger en grund för att tillsammans stärka demokratin, 
öka delaktigheten och hitta lösningar på samhällsutmaningar. Vi 
har en gemensam handlingsplan för att veta vad vi ska arbeta 
med och prioritera. I september varje år håller vi en föreningskon-
ferens för anslutna föreningar. Alla föreningar är välkomna att 
komma med idéer till konferensens innehåll och programmet tas 
fram av styrgruppen.

Den första lokala överenskommelsen signerades av ett 60-tal 
föreningar i september 2017 och idag är närmare 100 föreningar 
anslutna. Anslut gärna er förening - ju fler föreningar som anslu-
ter sig, desto större bredd och genomslag får vi.
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Prenumerera på vårt nyhetsbrev 
I vårt digitala nyhetsbrev kan du läsa om aktuella frågor som 
årsmötestips, vad som händer inom ramen för den lokala överens-
kommelsen, tips på utbildningar, om studieförbund och annat som 
din förening kan ha nytta av. Du kan anmäla dig till nyhetsbrevet 
genom ett formulär på webben eller genom att skicka e-post till 
oss.

Vill din förening leda ett tema-möte? 
Har din förening tankar och idéer som ni skulle vilja prata med 
andra föreningar om? Eller har ni utmaningar som ni skulle vilja 
diskutera? Här kan föreningssamordnarna hjälpa er att bjuda 
in andra föreningar och skapa förutsättningar för digitala eller 
fysiska möten.  

Vi finns på Facebook 
På Facebook-sidan Föreningsliv i Helsingborg lyfter vi upp aktuell 
information för föreningslivet. Det kan vara goda initiativ, aktuella 
utbildningar, nyligen anslutna föreningar eller föreningar som har 
presenterat sig på sidan Hitta förening. 

Presentera din förening på webben 
Webbsidan Hitta förening skapades efter ett önskemål från 
föreningarna. Om din förening inte redan finns på sidan kan ni 
presentera er för att nå fler helsingborgare. Kanske hittar ni även 
andra föreningar att lära känna eller samverka med. På sidan 
finns ett anmälningsformulär och vilka kriterier som gäller för att 
anmäla er.
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En väg in för att söka stöd och boka lokaler 
Just nu arbetar Helsingborgs stad med att ta fram En väg in. Det 
är ett digitalt system som bygger på önskemål från föreningslivet 
om ett enklare sätt att överblicka och söka bidrag, boka lokaler 
och lättare nå helsingborgarna. 

I systemet ska föreningar kunna registrera sig och då finns upp-
gifterna på plats när föreningen vill söka bidrag eller boka lokaler. 
En väg in omfattar alla förvaltningar inom staden, vilket gör det 
lättare att se vilka bidrag din förening kan söka. En väg in beräk-
nas vara i drift i början av 2022.
 
Action Helsingborg 
Action Helsingborg är en satsning på helsingborgarnas engage-
mang för att stötta det lokala i tuffa tider. Det är en digital mö-
tesplats och en Facebook-sida för företag, föreningar och privat-
personer. På Facebooksidan kan du som behöver hjälp göra en 
förfrågan, och du som vill hjälpa till kan lätt fånga uppdraget. 

Appen Nyby 
Appen Nyby är en digital satsning som kopplar ihop helsingborg-
are som vill ha hjälp och helsingborgare som vill hjälpa andra. 
Appen fick en rivstart i början av coronapandemin. Den används 
bland annat av stadens bibliotek så att helsingborgare kan hjälpa 
varandra med att hämta och låna böcker. Här kan din förening 
skapa ett konto om ni vill lägga in ett uppdrag eller en förfrågan 
om hjälp.



Var med på H22 advisory board för föreningar 
Under 2021 och 2022 kan din förening vara med och diskutera vil-
ka utmaningar och möjligheter föreningar står inför. Diskussion-
erna sker inom advisory boards vid fyra tillfällen och din förening 
väljer själv vid vilka tillfällen ni vill delta. Tanken med advisory 
boards är att de ska främja stadens innovationsarbete och att de 
som deltar kan utveckla sina verksamhetsområden, få insyn och 
kunna påverka. Jan Björklund (s) och Julia Persson (m) är sam-
manhållande och Fritid Helsingborg genomför advisory board 
för föreningar. Första advisory board sker i april i år. Underlaget 
från alla advisory boards använder vi sedan under H22 City Expo 
nästa år, där vi tillsammans söker de bästa förutsättningarna för 
framtidens föreningsliv.

Anmäl intresse via e-post till forening@helsingborg.se för mer 
information och inbjudan.

Föreningsfonden – för föreningslivets utmaningar 
I februari lanserade Helsingborgs stad Föreningsfonden. Här kan 
föreningar och stiftelser söka medel för innovativa lösningar för 
framtidens föreningsliv som gynnar Helsingborgs föreningsliv 
och invånare.  Beloppet som kan sökas ska vara inom fondens 
budget på en miljon kronor och ansökningstiden är löpande. Om 
ni vill ha hjälp med ansökan, kan ni få stöd och coachning av H22. 
Projekten som beviljas stöd kommer att visas upp i samband 
med H22 City Expo under sommaren 2022.

Läs mer  
På helsingborg.se/forening finns denna folder och länkar till alla 
sidor vi hänvisar till.I samband med att det digitala systemet En 
väg in byggs upp, kommer även webbsidorna att göras om så att 
det blir lättare att hitta.
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Kontakta oss om du vill veta mer eller om din 
förening har tankar och idéer som vi tillsammans 

kan arbeta vidare med. 

Du når oss genom att skicka e-post 
till forening@helsingborg.se eller ringa Helsingborg 

kontaktcenter 042-10 50 00 och be att få prata 
med föreningssamordnarna. 

Vi är med i styrgruppen för den lokala överenskommelsen:
Dimitrij Aleshkov, Jenny Aspenberg, Tania Bauder, Anki Celander, 
Christer H Persson och Gunnar Bokedal företräder föreningslivet. 

Haxhi Osmanaj, Hilda Knafve, My Wilson, David Bergström och 
Cathrine Bissmark företräder stadens förvaltningar. Erik Larsson 

är adjungerad ordförande. 

På helsingborg.se/forening kan du läsa foldern som löpande text 
och som pdf om du vill förstora texten. Där finns även länkar till 

alla sidor vi hänvisar till i foldern. 
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