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Föreningarnas förutsättningar 

Föreningsbidrag från socialnämnden 
Socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman (MP) berättar om vilka bidrag det finns att söka 
från nämnden. 



Verksamhetsbidrag är för organisationer som kan ses som stabila och fungerar över tid. Bidragen är 
på 1-3 år och söks under perioden april-maj varje år. Tidigare var ansökan vart tredje år, men 
nämnden ville sprida ut ansökningsförfarandet så att inte alla behöver söka samtidigt. 

Utvecklingsbidrag kan sökas när som helst under året för uppstart och utveckling av verksamhet och 
tillfälliga projekt. 

Kriterier för att få bidrag: organisationen ska främja demokrati, utveckling och ett brett socialt 
engagemang i staden samt komplettera socialförvaltningens verksamhet.  

Målet är att minst 20 procent av pengarna ska gå till verksamhet till barn och unga, idag ligger vi på 
runt tio procent. 

Eva Kollberg, ansvarig tjänsteperson för föreningsbidrag, förklarar att det är viktigt att redovisa sin 
verksamhet och ekonomi korrekt för att socialnämnden ska kunna fatta beslut. 

Läs mer på https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/frivilligt-arbete-och-foreningar/foreningar-med-
social-verksamhet/bidrag-fran-socialnamnden/ 

 

IOP-avtal 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett mellansteg mellan föreningsbidrag och upphandling. Det 
är ett avtal mellan jämnbördiga parter. Initiativet ska komma från den ideella parten, men kräver 
samverkan och samarbete med staden. Det måste finnas ett tydligt behov för målgruppen. 

Det behöver inte enbart bestå i pengar utan kan också röra stöd i sakkunskap. Helsingborgs stad har 
ett avtal idag, med Vorta Drom om Bättre hälsa för unga romer. 

Vem ska man kontakta om IOP? 
Det gäller att leta reda på en kontakt inom socialförvaltningen som jobbar med samma målgrupp. 
Det går att kontakta utvecklingschef Kalle Pettersson för hjälp att hitta rätt i organisationen. Det går 
också bra att ta upp idéer här på Gemensam utvecklingsgrupp. 

 

Helsam 
Helsam bildades för en vecka sedan och är en paraplyorganisation för samverkan mellan föreningar 
med social inriktning. Idag finns en interimsstyrelse, fram till det första årsmötet 24 januari 2018. 

Jörgen Wahlström är projektledare, placerad hos Röda korset. 

De prioriterade samverkansområdena är: 

• Utveckla och dela kompetens 
• Kommunikation och samverkan mellan föreningar 
• Föreningsservice för ekonomi och organisation. 

https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/frivilligt-arbete-och-foreningar/foreningar-med-social-verksamhet/bidrag-fran-socialnamnden/
https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/frivilligt-arbete-och-foreningar/foreningar-med-social-verksamhet/bidrag-fran-socialnamnden/


Helsam kommer bland annat att börja med tematräffar för att höja kompetensen inom både socialt 
arbete och organisationsarbete. De ska också skapa en kompetensbank, där organisationerna kan 
låna varandras kunskaper. 

Ett generellt problem som många organisationer har är att frivilliga brinner för att hjälpa 
målgrupperna, men det är betydligt svårare att hitta dem som vill binda upp sig för att sitta i en 
styrelse. Redovisning och arbetsgivaransvar lockar inte. Kan staden gå in och hjälpa föreningar med 
sviktande organisation? 

Var händer om allt fler föreningar inte reder ut organisation och ansvarstagande, men har 
en fungerande verksamhet? 
Eva Kollberg: Jag har svårt att se hur vi kan fördela ut skattemedel till en för löst sammansatt 
förening. Vi måste kunna lita på att det föreningen säger sig stå för också görs. Det har dock hänt att 
vi har gett pengar till tillfälliga projekt – om det står en stabil förening bakom. Kan Helsam vara 
garant i kortsiktiga projekt? 

Kalle Pettersson: Föreningar kan också behöva se över sin verksamhet och skala ned till en rimlig 
nivå. Styrelsearbetet blir till överarbete. Det behöver inte vara så betungande på en miniminivå. 

Går det att locka studenter att engagera sig? Ett tips är att medverka på Agora-mässan på Campus. 

Hur går vi med i Helsam?  
Medlemskap är öppet för föreningar som har social verksamhet i Helsingborg. Ni tar ett 
styrelsebeslut i föreningen och kontaktar Helsam. Medlemsavgiften är 100 kronor per år och 
förening. 

Går det att samverka om lokaler?  
Ett problem för många organisationer är att hitta lokaler för möten, administration och verksamhet. 

Malmö har öppnat skolor och andra lokaler för föreningslivet på kvällarna. Träffpunkter finns i 
Helsingborg och kan hyras på kvällarna. Bibliotek är andra lokaler som inte utnyttjas fullt ut. 

Ann-Christine Borgman: Helsingborg ser över hur vi kan skapa en öppnare stad och i detta finns 
förslag på lokaler som ska gå att låna gratis för föreningar. 

 

Sysselsättning 
Hur kan vi skapa en aktiv fritid som en del i rehabilitering för våra respektive målgrupper? Finns det 
idéer på hur vi kan samverka kring detta? Idag saknas det lågtröskelsysselsättning för många grupper.  

Fontänhusets medlemmar arbetar med att driva huset. 

Ann-Christine Borgman: Från 2018 ska staden skapa gröna jobb som ska gynna dem som står längst 
från arbetsmarknaden. I alla upphandlingar finns avtal om platser med ett socialt ansvarstagande. 

Kan vi skapa fler sysselsättningsplatser även i föreningslivet? 

Arbetsmarknadsförvaltningen jobbar med Jag kan, tillsammans med föreningslivet, 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Region Skåne. Planen är att starta fritidsaktiviteter och 



utåtriktad verksamhet. De krokar gärna arm med föreningar. Närmast kommer de att ha en 
workshop den 14 december. 

Du kan läsa mer om Jag kan här: https://jagkan.helsingborg.se/ 

 

Vad är Gemensam utvecklingsgrupp? 
Gruppen är mittpunkten i socialförvaltningens satsning på att öka delaktighet och inflytande för 
brukare i utvecklingen av verksamheten. Här tar vi upp nya förslag, för att undersöka vad som går att 
göra och för att hitta personer med brukarerfarenhet som kan hjälpa till att genomföra olika projekt. 
Vi rapporterar också för varandra vad som händer i de olika projekten och arbetsgrupperna.  

Vi försöker också ha ett huvudtema för varje möte som berör alla parter. 

Vilka deltar? 
I den gemensamma utvecklingsgruppen möts medarbetare från socialförvaltningen och 
arbetsmarknadsförvaltningen och medlemmar/representanter från brukarorganisationer och andra 
personer med brukarerfarenhet. 

Gruppen är öppen för alla som vill delta i ett konstruktivt samtal och du behöver inte föranmäla dig 
eller binda upp dig. Du är välkommen att komma och lyssna om du är nyfiken! 

Öppnasoc 
Du kan läsa mer om Gemensam utvecklingsgrupp och de olika projektgrupperna inom 
socialförvaltningens utvecklingsarbete på öppnasoc.se: https://oppnasoc.helsingborg.se/utveckling/ 

Där finns också minnesanteckningar och nyheter från våra möten. 

Gå gärna med i vår Facebookgrupp för att hålla dig uppdaterad om vad som händer: 
https://www.facebook.com/groups/utvecklingsochelsingborg/  
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