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Sammanfattning  
 

Socialförvaltningen fick den 23 juni 2022 i uppdrag att den 19 december samma år presentera 

förslag på hur den systematiska uppföljningen av beviljade föreningsbidrag kan stärkas. 

Uppdraget gavs i samband med redovisningen av ett underlag från revisionsbyrån E&Y gällande 

samarbetet mellan socialförvaltningen och en förening. I underlaget konstaterades att 

styrdokumenten för hanteringen av föreningsbidrag borde förtydligas. Detta ställningstagande 

delar såväl förvaltning som föreningar med en gemensam tanke om att förutsättningarna för 

bidrag kan bli tydligare och ge bättre stöd vid uppföljningen av bidragen. Riktlinjerna för 

bidragen bör framöver även omarbetas i samband med varje ny mandatperiod i syfte att spegla 

en ny nämnds uppdrag och inriktning. 

 

Likaså är föreningar och tjänstepersoner överens om att ett utökat samarbete är angeläget. En 

löpande, mer systematisk dialog över året mellan föreningarna och förvaltningen kan ge ökade 

kontaktytor och bättre förutsättningar för en effektiv samverkan i syfte att öka nyttan för 

invånarna. Slutligen bör förvaltningen aktivt involvera föreningarna i den formeringsprocess som 

pågår för att gemensamt verka i förflyttningen mot sociala tjänster. 

 

Tjänsteskrivelsen konstaterar i övrigt att föreningarna generellt är mycket negativt påverkade av 

det sena beslutsdatumet för bidragen. I nuläget ser inte förvaltningen att besluten går att 

tidigarelägga på grund av den demokratiska processen. 

 

 

Tidigare utredning gällande vidareutveckling av hanteringen av föreningsbidragen  

 

I november 2021 fick förvaltningen i uppdrag att, i samverkan med föreningslivet, se över 

formerna för föreningsbidragen i syfte att de på bästa sätt skulle kunna främja den pågående 

utvecklingen mot sociala tjänster. Vidare skulle förvaltningen presentera ett förslag på processen 

mellan ansökan och beslut och en struktur för arbetet med bidragen under året. Förslaget 

presenterades i mars 2022, dnr 00086/2020, då nämnden godkände redovisningen av 

uppdraget.  

 

 
Beredning 
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I ärendet har beredning skett via dialog med föreningarna som deltog i den gemensamma 

utvecklingsgruppen i november, utvecklingsenheten, administratör av föreningsbidragen, 

kontaktperson till föreningarna, direktör och kvalitetschef. Utöver detta har föreningen Helsam, 

som har en samordnande funktion för många föreningar, skrivit till förvaltningen, vilket 

presenteras i bilaga 1. 

 
Tjänsteskrivelse 

 

Stadens samverkan med föreningslivet regleras i en gemensam överenskommelse som 

godkändes av Helsingborgs stads kommunfullmäktige i juni 2017. Överenskommelsen 

innehåller principer för samverkan mellan Helsingborgs stad och föreningslivet i Helsingborg. 

Den synliggör föreningslivets viktiga roll i samhället och beskriver den gemensamma viljan att 

stärka samverkan mellan föreningslivet och staden.  

 

Socialnämnden beviljar årligen knappa 10 miljoner kr i bidrag till ideella föreningar eller 

verksamheter som kompletterar socialnämndens arbete. Överenskommelsen, stadens och 

socialnämndens budget samt uppdrag och riktlinjer för bidragen utgör grunden för vilka 

prioriteringar och bedömningar som ska göras och vilka organisationer och verksamheter som 

ska prioriteras för bidrag. Socialnämndens riktlinjer är avsedda att förtydliga nämndens 

viljeinriktning. Vidare ska de ge, så långt möjligt, en förutsägbarhet för föreningarna och vara till 

stöd i nämndens uppföljning av föreningarnas arbete. I mars varje år beslutar socialnämnden 

om årets inriktning, det vill säga om specifika målgrupper och verksamhetstyper ska prioriteras 

närmast kommande år.  

 

Syftet med socialnämndens stöd är att  

• främja demokrati, utveckling och ett brett socialt engagemang i staden  

• främja frivilliginsatser som har stort värde bland annat som förebyggande verksamhet och 

angeläget stöd till människor med särskilda behov  

• stimulera till nytänkande och utveckling av verksamheter som kompletterar och förstärker 

samhällets socialtjänst 

 

För beskrivning av nämnden process för hantering av ansökningar, beslut och uppföljning 

hänvisas till tidigare tjänsteskrivelse med dnr 00086/2020.  

 

Under beredningen har förvaltningen haft dialog med föreningarna. I dessa har lyfts att 

riktlinjerna för bidragen är otydliga och att bedömningarna vid beslut om bidrag är svepande. 

Även tjänstepersoner och revisionsbyrån E&Y, i deras utredning från september 2022, delar 

uppfattningen att socialnämndens riktlinjer bör förtydligas. Det finns goda skäl att anta att 

otydlighet i riktlinjerna påverkar bedömningens förutsättningar för tydlighet och även 

uppföljningen av bidragens nytta. Därför föreslås att nämndens riktlinjer för bidrag bör 

förtydligas och att detta arbete behöver ske i nära samverkan med föreningarna. Vidare bör 

socialnämndens riktlinjer för bidragen framöver omarbetas i samband med varje ny 

mandatperiod i syfte att riktlinjerna mer tydligt ska spegla nämndens uppdrag och inriktning. 

 

Det bör i sammanhanget påtalas det möjligen självklara, att tydlighet i riktlinjer och en förenings 

goda förmåga att möta dessa inte innebär att en förening per automatik kan beviljas medel. 
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Budgetutrymme, andra föreningars arbete som redan anses komplettera nämndens verksamhet 

och liknande faktorer kommer att påverka bedömningen och besluten. Oavsett detta behöver 

förutsättningarna bli mer tydliga för föreningarna och ge bättre stöd vid uppföljning av 

föreningarnas arbete.  

 

Föreningarna, precis som tjänstepersoner på förvaltningen, ser behov av en fördjupad 

samverkan, förbättrade processer och en bättre dialog framåt tillsammans. Att använda den 

befintliga gemensamma utvecklingsgruppen på ett mer systematiskt sätt för dialog om 

utmaningar, om vad föreningarna och förvaltningen gör och kan samverka kring kan skapa 

förutsättningar för ökad delaktighet och nytta för invånarna. Den formeringsprocess som pågår i 

förvaltningen bör inkludera föreningarna i syfte att gemensamt arbeta mot mer sociala tjänster.  

 

Avslutningsvis behöver föreningarnas tydliga önskan om tidigarelagda beslut om bidrag belysas 

på nytt. Det är tveklöst så att sena beslutsdatum är mycket påfrestande för många föreningar. 

När förvaltningen undersökt förutsättningarna för att tidigarelägga beslutsdatum har man, så 

här långt, konstaterat att besluten är beroende av stadens övergripande budgetbeslut och 

förvaltningens interbudgetbeslut, vars datum inte går att påverka. Innan dessa är beslutade kan 

inte föreningsbidragen hanteras. I nuläget konstaterar därför förvaltningen att det inte går att 

tidigarelägga beslutsdatum för föreningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akt 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tjänsteskrivelse 

Sid 4 (5) 

 
 

 
Socialförvaltningen • 251 89 Helsingborg 
Telefon 042 - 10 50 00  helsingborg.se 

 

 

 

 

 

 
Bilaga 1 

 

Hej! 

På måndagens GU möte meddelades det att det inte kommer tas beslut om verksamhetsbidragen från 

Socialförvaltningen förrän nämndens möte 19 december. Sedan tidigare har det meddelats att beslut skulle tas på 

socialnämndens möte den 24 november, och förseningen har inte meddelats på annat sätt. Orsak till förseningen angavs 

vara att det varit valår, och då brukar beslutet tas senare.  

 

De flesta föreningar är fortfarande beroende av dessa medel för att bedriva sin - för Helsingborg och för sin målgrupp - 

livsviktiga verksamhet. Innan ett besked om medel, är det svårt att planera verksamhet överhuvudtaget. Vi står inför att 

eventuellt behöva göra stora förändringar och t o m säga upp personal precis innan jul.   

 

Idag är föreningarna till stor del beroende av medlen från socialförvaltningen för att bedriva sin verksamhet. Men det är 

ett ömsesidigt beroende. Skulle inte de 30 tal föreningar bedriva den verksamhet de gör, skulle socialförvaltningen ha en 

betydligt större arbetsbörda. Och jag vet att de ca 9,7 miljoner som finns i verksamhetsbidragspotten - (vilket skulle 

täcka lönekostnaderna för cirka 10 tjänstemän) - är mycket väl spenderade kronor för det sociala arbete som utförs i 

Helsingborg. 

Forskningen visar att varje spenderad krona på föreningslivet ger 3 kronor tillbaka till samhället - en ren investering.  

 

Helsam (och många av föreningarna) är medvetna om kommuners krympande föreningskassor och hoppas kunna arbeta 

vidare med att hitta andra, kompletterande sätt att finansiera sin verksamhet. Men inför 2023 är vi fortfarande beroende 

av medel från socialförvaltningen.  

 

Alla föreningar som delar på det verksamhetsbidrag som socialförvaltningen delar ut har fått söka nya medel inför 2023 

pga att förvaltningen meddelade 2021-22 att de skulle lägga om sina processer. Så i år väntar alla föreningar på besked. 

 

Jag är helt säker på att socialförvaltningen vill bygga långsiktiga och bra relationer med civilsamhället, och att 

socialförvaltningen delar synen med föreningarna att ökade och goda relationer sinsemellan gynnar Helsingborgarna 

allra mest. Relationer bygger på tydlig kommunikation och en jämlik dialog, vilket detta sena besked vittnar om att det 

inte fungerar.  

 

Beslutet om att skjuta fram besluten om verksamhetsbidrag en månad, borde ha kommunicerats till sökande föreningar 

så fort det togs. Nu kom informationen sent, det blir ännu en månad av stor osäkerhet, oro inför vad som kan 

genomföras 2023, duktiga medarbetare som pga sena och osäkra besked kanske söker sig till andra tjänster, vilket i sin 

tur gör framtida verksamhet ännu mer osäker - etc.  

 

Vi vill arbeta långsiktigt med socialförvaltningen för att göra Helsingborg bättre, inom många områden.   

 

Därför efterfrågar vi en bättre dialog, besked inom tidigare utsatta datum och förbättrade processer samt en fördjupad 

samverkan framåt. 

 

Jag hoppas denna skrivelse kommer i tid för att tas med till mötet den 24 november.   

 

Jag kopierar in Helsams nuvarande styrelse i mejlet, för kännedom om min skrivelse.    

 

Varma hälsningar 

 

Ameli Frostell 
 
Verksamhetsledare Helsam 
E-post: ameli.frostell@helsam.nu 
Telefon: 0760-20 25 60 
www.helsam,nu 
https://www.facebook.com/helsamhelsingborg      
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