UPPFÖLJNING: DEN HALLÄNDSKA ÖVERENSKOMMELSEN
NOVEMBER 2021 – OKTOBER 2022
Efter två år av coronapandemi trodde den Halländska Överenskommelsen att 2022 skulle bli
ett år som skulle fokusera på återstart och att lyfta fram och hantera pandemins
konsekvenser. Men en kris avlöste andra. Rysslands krig i Ukraina gjorde ett coronatrött
föreningsliv alert. När flyktingmottagandet inte blev så högt som prognoserna först visade
ledde situationen till ett något avvaktande föreningsliv som istället fått förhålla sig till oro
kring elförsörjning och hur det påverkar ens verksamhet. Värt att notera är att pressen på
föreningslivet har varit ojämnt fördelat, vissa föreningar har haft mycket verksamhet medan
andra har avvaktat eller skjutit ytterligare på sin uppstart.
För den offentliga sektorn har perioden också inneburit omställning från en kris till en annan.
Olika krisledningsstaber har avlöst varandra, verksamheter drabbades hårt av höga sjuktal
och det har dessutom varit valrörelse.
I sammanfattning kan läget beskrivas som ytterligare ett år i parentes där suget efter
stabilitet, normalitet och rutiner är högre än någonsin. Nedan följer några nedslag som
berört den Halländska Överenskommelsen och samverkan mellan offentlig och idéburen
sektor särskilt.

Principen om öppenhet och insyn
I HÖK anges sex principer som ska prägla samverkan mellan parterna. Varje år
uppmärksammas en princip särskilt och de åtgärdspunkter som nämns i HÖK följs upp.
Under perioden har det funnits ett ökat intresse för att bjuda in HÖK till fler sammanhang.
Tyngdpunkten har framförallt legat på att idéburna organisationer och perspektiv bjuds in i
sammanhang där det tidigare inte funnits någon idéburen representant, eller att utöka
deltagandet till fler aktörer. HÖKs bedömning är att intresset för att inkludera idéburen
sektor har efterfrågats av Region Halland och Länsstyrelsen. Intresset för att bjuda in
idéburen sektor i fler sammanhang kan ses som ett tecken på att både Region Halland och
Länsstyrelsen ser ett värde i att fördjupa samverkan med idéburna inom fler områden än
tidigare.
Processledaren har deltagit i Länsstyrelsens strategiska grupp integration, SGI. Syftet med
deltagandet har varit att lyfta in idéburna perspektiv och se till att samverkan står på
agendan i alla faser av flyktingmottagandet från Ukraina. Under en period sammanställdes
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lägesbilder från SGI-mötena som delades med alla parter i Överenskommelsen och
ytterligare aktörer på såväl lokal, regional och transregional nivå. Under perioden har 27 SGImöten skett och lett till att Länsstyrelsens och Region Hallands arbete inom
integrationsområdet öppnats upp för fler idéburna organisationer och perspektiv än tidigare.
Inträdet i SGI har också inneburit att samverkan för ett gott flyktingmottagande har stått
högt upp på dagordningen både på praktisk och strategisk nivå.
Processledaren har också utsetts till ledamot i det Västsvenska Strukturfondspartnerskapet
som hanterar Västsveriges europeiska regionalfond och socialfond. Medverkan i
partnerskapet innebär en större insyn och större möjligheter att påverka utlysningarnas
inriktningar, prioriteringar och spridning.
Under hösten utsågs processledaren till medlem i Högskolan i Halmstads programråd för
utbildningen ”samhällsförändring och social hållbarhet”. Det knyter såväl idéburna
perspektiv som förståelse för samverkansprocesser mellan offentlig och idéburen sektor
närmare akademien.

Psykisk hälsa
På 2021 års samverkanskonferens diskuterades HÖKs arbete med psykisk hälsa. Arbetet har
pågått sedan 2020 och frågan var om HÖK skulle nöja sig med att konstatera att det finns
intresse och goda förutsättningar för samverkan inom området och överlåta till parterna att
skapa enskilda samarbeten, eller om HÖK skulle initiera samverkan. Diskussionerna landade i
att arbetsgruppen skulle jobba vidare med att ta fram en ansökan om utvecklingsmedel och
på så sätt se till att samverkan kommer igång. En ansökan om samverkan är klar och inväntar
att Region Hallands beredning för social hållbarhet ska komma på plats efter årsskiftet. I
ansökan framkommer att offentlig sektor och andra aktörer dagligen möter personer som
lider av psykiska besvär, men som inte är föremål för vare sig diagnos eller medicinsk
behandling. Genom att dessa personer får hjälp och stöd att lotsas in i föreningslivet får
individen tillgång till ett sammanhang där individens egna intressen står i centrum. Ett
sammanhang som upplevs både meningsfullt och begripligt har visat sig vara väldigt
framgångsrikt för en god folkhälsa och beskrivs väl i Antonovskys teori om KASAM.

Återstart
Behovet av en återstartskampanj lyftes under 2021 års samverkanskonferens. I maj träffades
ett 40-tal personer för att prata om betydelsen av ett starkt föreningsliv och ett samhälle
fyllt av engagerade människor. Under kvällen diskuterades berättelser om hur engagemang
kan starta, bemötande av nya medlemmar och att det i dagsläget finns över 4304 ideella
2(4)

föreningar - bara i Halland! Behovet av att prata om återstart och behovet av ett starkt
föreningsliv kommer som en konsekvens av pandemin. Flera delar av idéburen sektor har
haft svårt att bedriva sin verksamhet under de två år som restriktioner fanns och behöver
både uppmuntran och bli påminda om att deras engagemang behövs.

Den framåtflyttade utbildningen om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
HÖK har planerat att genomföra en utbildning om IOP i flera år. Den har tidigare blivit
framflyttad på grund av pandemiskäl. Utbildningen flyttas fram ytterligare en gång. Denna
gång på grund av lagstiftningen ”Idéburen välfärd” som börjar gälla 1 januari 2023.
Lagstiftningen möjliggör för offentlig sektor att reservera LOV- och LOU-kontrakt till
idéburna organisationer under vissa omständigheter. Utbildningen om IOP och idéburen
välfärd planeras ske under 2023 och riktar sig till idéburna tjänstepersoner och styrelser,
politiker och tjänstepersoner inom offentlig sektor.

Planer för 2023 och 2024
De kommande åren kommer HÖK att fokusera på principerna om långsiktighet och kvalitet.
Eftersom målbilden som formuleras i HÖK sträcker sig till 2024 så kommer det att
genomföras en större uppföljning av Överenskommelsen och samtal om HÖKs fortlevnad
och form kommer hållas. Vidare har de senaste tre åren visat att samverkan mellan offentlig
och idéburen sektor behöver genomsyras av lika delar flexibilitet, långsiktighet och
nyfikenhet.
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Arbetsgruppen
Arbetsgruppen har letts av processledaren för Halländska Överenskommelsen (Rebecca
Nordström) och bestått av
Bo Westman (LLUH Halland)
Gerd Pontén (Autism & Aspergerfören.)
Sandra Hidgård (RF-SISU Halland)
Maritha Johansson (Diabetesföreningen)
Leif Andersson (Parasport Halland)
Marita G Johansson (Arkiv Halland)
Björn Ericson (Riksteatern)
Sofie Johansson (ABF Halland)

Staffan Carlsson (Region Halland)
Anette Johansson (Region Halland)
Boel Abelson Crossley (Region Halland)
Anders T Carlsson (Region Halland)
Yvonne Danielsson (Region Halland)
Vakant (Region Halland)
Urszula Hansson (adj. Länsstyrelsen)

Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen. Vid sidan av det har sex kommittéer träffats för
att driva på och ta fram underlag för nomineringsprocess för idéburna, psykisk hälsa,
Framtidsforum, HÖK efter 2024, samverkanskonferensen och IOP.

Parterna i den Halländska Överenskommelsen är:
ABF Halland,
Arkiv Halland,
Astma-Allergi Halland,
Autism & Aspergerföreningen Halland,
Blodcancerföreningen Halland,
Bröstcancerföreningen Halland,
DHR Region Halland,
Diabetesföreningen Halmstad-Hylte-Laholm,
Fibromyalgidistriktet Halland,
Folkuniversitetet - Stiftelsen
kursverksamheten vid Lunds universitet,
Föreningen Norden Halland,
GynCancerFöreningen Halland,
Hallands bildningsförbund,
Hallands Parasportförbund,
Hallands Stamningsförening,
Konstfrämjandeföreningen i Halland,
Lokalt Ledd Utveckling Halland,
Länsförbundet Hallands 4H,
Medborgarskolan Väst,
Neuro Halland,

Neuro Halmstad,
PRO Halland,
Region Halland,
RF – SISU Halland,
Riksteatern Halland,
Reumatikerdistriktet Halland,
Rädda Barnen Halland,
Rädda Barnen Halmstad, Hylte och Laholm
Röda Korset Halmstad,
Röda Korset Region syd,
Samordningsförbundet i Halland,
Sensus Västra Sverige,
Studiefrämjandet Halland,
Studieförbundet Vuxenskolan,
SRF Halland,
Sverok Väst,
Unga funkisar Halland,
Ångestförbundet Halland.

4(4)

