
Helsingborg är inte tryggt,

utan görs tryggt!



Att sätta frukosten i halsen – eller som en 
aptitretare inför vår rapport?

Om dagens upplägg!

Tre tematiska diskussioner utifrån några resultat i undersökningen är huvudpunkten!

1/ Uppgifter att lösa
2/ Utmaningar att möta
3/ En tankenöt att resonera

En kort inledning av oss som bakgrund sedan femton minuter diskussion för varje tema.

Men först!
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Formaliserad kontaktyta – IOP (Idéburet-
offentligt partnerskap)

• Framtidens form för samarbete mellan kommun och civilsamhälle

• ”Jag kan lita på att personen som använder stödet till det den säger att den vill 
använda den till.”

• ”Ingen vet hur IOP fungerar och vem som har ansvaret att fatta beslut”. 

• …och vad menas med ”långsiktighet” egentligen?

Formaliserad kontaktyta –
IOP (Idéburet-offentligt partnerskap)



Uppgift: Skapa realistiska förväntningar för 
arbete med IOP

Uppgift: Skapa realistiska förväntningar för arbete med IOP

• Vad är en rimlig avtalsperiod för ett IOP?

• Hur ska första kontakten vara organiserad?

• Hur kan kommunen visa erkännande för föreningar som inte är kandidater 
för ett IOP?

Uppgift:
Skapa realistiska förväntningar för arbetet med IOP



Professionalisering av medskapande

• Professionalisering av mötesformer och samskapande tekniker
-eget ”språk” och kommunikationsteknik
-tidskrävande
-gynnar långsiktigt strategiarbete men inte konkreta ”hands on”-lösningar

• Brobyggare, översättare och nätverkare
-horisontella och vertikala kontaktnät
-länk mellan kommun och civilsamhället/stadens invånare
-neutral och allmännyttig ställning

Professionalisering av medskapandet



Utmaning: Värna om spontaneitet och 
kompetens 

• Vilka forum kan tänkas för medskapande med fokus på spontanitet 
och ”hands on”-lösningar?

• Hur kan staden värna om brobyggarens, översättarens och nätverkarens
kompetens och autonomi?

Utmaning: 
Att värna om spontanitet och kompetens 



Ur rapporten:

Trygghet är inte något som är, utan något som görs. Det är i detta görandet som relationen 
mellan staden och civilsamhället kan formas till en positiv struktur som möjliggör djup 
improvisation i ett sammanhang där problem översätts till lösning.

Ett memo!

Lars avslutar med att ställa en fråga om hur tilliten ser ut mellan stadens olika förvaltningar. 
Detta var en känslig fråga, men i princip kan man säga att tillit byggs mellan medarbetare, 
inte organisationer. Tillit i uppbyggda relationer öppnar för andra nya relationer och växten av 
tillit i dem.



Trygghetsdialog i vardagen – tankenöten

Observation 1 Observation 2
In i den trygga värmen På trygghetsjakt bland medborgare

Linje A

Linje A



Helsingborg är inte tryggt,

utan görs tryggt!

Låt oss göra det ihop! Ska vi hänga lite?
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