
Mötesplatser för Skåne 
– att skapa framtiden i partnerskap

Årets regionala forum sätter fokus på möten och mötesplatser. Med 
utgångspunkt i Överenskommelsen Skåne pratar vi om partnerskap, 
kultur och Skånes plats i globala utvecklingen.

Plats:     Bioborgen i Osby
Adress:  Klockaregatan 4 (nära stationen)
Datum:  Fredag 20 oktober 2017 kl. 10.00-15.00 (fika/registrering  
            från kl. 9.30, tiderna anpassas efter Öresundstågen)

Välkommen till 
Överenskommelsen 
Skånes årliga 
regionala forum!



Mötesplatser för Skåne 
– att skapa framtiden i partnerskap
 
Välkommen till Överenskommelsen Skånes regionala forum 2017! 
I år hålls forumet i nordligaste Skåne i en av regionens största idéburna konferenslokaler;
Folkets hus BioBorgen i Osby.  

Tema för årets forum är mötesplatser och partnerskap. Med utgångspunkt i Överenskommelsen 
och de globala hållbarhetsmålen möts eldsjälar, politiker, experter och tjänstepersoner i samtal 
om samhandling och partnerskap. 

Osby nås enkelt med Öresundståg. Förslag på tågtider finns i programmet. 

Anmälan snarast men senast 6 oktober här!

Program
 

BioBorgen, Klockaregatan 4, Osby 
Tåg från Malmö 08.48, från Helsingborg 08.17, ankomst i Osby 09.53 

9.30  Fika och registrering 

10.15  Välkomna

• Live på Bio! Folkets Hus och Parker visar 70 direktsända och inspelade evenemang på sina
      biografer runt om i landet. Under dagens pauser ges smakprov från Live på bio! 

• Marika Bjerstedt-Hansen (S), Ordförande kommunstyrelse i Osby hälsar välkommen.

• Tre skånska innovationer – projektet Social Innovation Skåne ger inspirerande exempel på 
      lokal innovationskraft.

10.45  Partnerskap, Agenda 2030 och Skånes utveckling
Hur kopplar vi de globala hållbarhetsmålen till den lokala och regionala utvecklingen 
i Skåne? På vilket sätt skapar vi samhandling över sektorsgränserna? 
Ann Svensén, generalsekreterare Individuell Människohjälp

11.15  Valbara seminarier
(se lista nedan)

12.00  Lunch och Live på bio! 

2

https://simplesignup.se/event/98637-regionalt-forum-2017-oeverenskommelsen-skaane


12.45  Partnerskap och samhandling för framtiden 
Hur utvecklar vi Överenskommelsen Skåne och nya former för partnerskap och 
tvärsektoriella mötesplatser? Hur når vi det öppna Skåne och Agenda 2030 tillsammans? 
Samtal och framtidsspaning med representanter från Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, 
Länsstyrelsen Skåne och idéburen sektor i Skåne.
 
13.15  Valbara seminarier
(se lista nedan)

14.00  Fika och Live på bio!

14.20  Avslutning

• Två skånska innovationer – projektet Social Innovation Skåne 
      ger inspirerande exempel på lokal innovationskraft.

• Utblick
      Reflektioner från dagen och utblick mot framtida partnerskap. 
      Med NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne.

14.50 Slut

Tåg från Osby kl 15.00, framme i Malmö kl 16.11, i Helsingborg kl 16.35,  
Tåg från Osby kl 15.16, framme i Malmö kl 16.30, i Helsingborg kl 17.03

Valbara seminarier:
Seminarierna går antingen en eller två gånger under dagen. Välj fyra och rangordna 
dina val i anmälningsformuläret. 

Kraftsamling barn och unga
Hur kan expertgrupper av elever, från bl.a. Osby kommun, sammankallas för att utgöra 
en resurs i analysen av resultaten från Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016?
Ingela Sjöberg, Strateg folkhälso- och barnrättsfrågor, Kommunförbundet Skåne,
Linda Leveau, Värdegrundsutvecklare och samordnare, Kommunförbundet Skåne

Malmöandan - en överenskommelse som medskapande process
Ta del av strategi, utmaningar och resultat för arbetet med att fördjupa samverkan mellan 
Malmö stad och idéburen sektor. Vilken roll kan ett mer medskapande ledarskap spela för 
att vi tillsammans ska kunna hantera stora samhällsutmaningar?   
Lari-Pitkä Kangas, processledare idéburen sektor för Överenskommelsen Malmö,
David Ershammar, processkonsult
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Möt världen i Osby och lokal historia i appen
- Digitala och demokratiska lösningar för kulturella möten i hela Skåne. 
Appen Tidsmaskinen tar dig på en promenad i historien. Guidad av vibrationer kommer du 
till platser med spännande berättelser. Din virtuella turistguide berättar om sevärdheterna. 
Lär dig att använda samt skapa en egen digital Tidsmaskin.
Testa Live på bio! Folkets Hus och Parker visar 70 olika direktsända och inspelade evenemang på 
200 biografer runt om i Sverige. Opera, teater, konst och konserter – allt från direktsänd opera 
från Metropolitan i New York, till konstutställningar från British Museum. 
Maria Casagrande, Skånes hembygdsförbund
Magdalena Hasselquist, Folkets Hus och Parker

Kyrka, bildning och företagare i samverkan för lokal utveckling
Skillinge Missionshus bedriver sedan 2015 SFI-undervisning genom Hyllie Park Folkhögskola. 
Här möts varje vecka 60 SFI-deltagare som har många olika begåvningar, erfarenheter, 
utbildningar och ambitioner. Utifrån alla möten med deltagarna väcktes idén om att starta 
bemanningsföretaget Talentbyrån Österlen AB som ska fungera som en bro mellan SFI-
deltagarna, myndigheter och företagare på Österlen som är i behov av att anställa personal 
för att kunna växa, men också som ytterligare en dimension i kyrkans arbete med integration.
Kalle Spetz, pastor Skillinge Missionshus och samordnare i Talentbyrån Österlen AB
Fredric Strömberg, Studieförbundet Bilda och styrelseledamot Talentbyrån Österlen AB

Medskapande mötesplatser för unga och unga vuxna
Kultur Omvärld Demokrati (KOD) för Sverige är en verksamhet på Rosengårds Folkets Hus 
för ungdomar och unga vuxna som nyligen eller för några år sedan kommit till Sverige. 
KRUT på Malmö stadsbibliotek är en plats för unga från hela Malmö att mötas i gemensamt 
skapande och berättande för att öppna upp för nya världar, möjligheter och drömmar. 
Båda verksamheter arbetar medskapande och laborativt i nära samarbete mellan unga, 
föreningar, biblioteket och andra aktörer. 
Fanny Pelin, Rosengårds Folkets Hus
Nina Sigurd, Malmö stadsbibliotek

Idéburen sektor – en stärkt part i Skåne!
Idéburen sektor i Skåne växer. Här presenteras NÄTVERKET:s nya kartläggning av 
idéburna organisationer i regionen. Vad säger siffrorna? Vilka trender och förändringar ser vi? 
Vad kan fångas in genom statistik och vad hamnar utanför? Vi diskuterar idéburna sektorns 
betydelse och roll i den regionala utvecklingen.
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

Pop-up Science shop
- En metod för ökad samverkan mellan civilsamhället och akademin.
Science shops har funnits sedan 70-talet men lanserades i Sverige först i år genom projektet 
Social Innovation Skåne. Seminariet presenterar bakgrunden och metoden samt erbjuder ett 
litet smakprov.
Jens Sjölander, Malmö högskola/Mötesplats Social Innovation
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Hur står det till med jämställdheten i Skåne?
Var jobbar utrikesfödda kvinnor? Vem toppar löneligan? Vilken sektor är bäst på representativ 
maktfördelning? Och vad är egentligen vanligast - att vara egenföretagare med svensk eller med 
utländsk bakgrund? Winnet Skåne och Region Skåne har i samverkan tagit fram Mångfaldskartan, 
ett statistiskt redskap över samtliga kommuner i Skåne.
Winnet Skåne

Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne
Sedan hösten 2016 finns en överenskommelse mellan Skånes studieförbund, folkhögskolor och 
Region Skånes kultur- och regionala utvecklingsnämnd. Överenskommelsen är baserad på följande 
tematiska områden som parterna vill utveckla gemensamt; demokrati, integration, mångfald, 
kompetensförsörjning och arbetsmarknad, kultur, miljö och folkhälsa. 
På seminariet presenteras överenskommelsen och det pågående arbetet.
Reino Fridh, ordförande Skånes studieförbund i samverkan

Cirkulär ekonomi - vägen till en hållbar region?
Om samverkan över sektorsgränserna för ekologisk hållbarhet i Skåne. Vad är cirkulär ekonomi och 
hur kan företag, idéburna organisationer och offentliga aktörer bidra till en cirkulär ekonomi i regionen?  
Helena Nilsson, Hållbar Utveckling Skåne

Idéburna Offentliga Partnerskap under lupp
- Att navigera i gränslandet mellan mervärde och marknad.
Det finns uttalade politiska ambitioner att öppna upp för fler IOP samtidigt som konkurrensverket 
just nu granskar och yrkar på böter i några fall, bl.a. i Skåne. Advokaten Mattias Sylvan är en tydlig 
och kontroversiell röst i debatten och vill slå ett juridiskt slag för IOP.
Mathias Sylvan, upphandlingsjurist

Vattenpolo och win-win i flyktingmottagandet 
- Hur bygger vi ett system där möten mellan människor och hälsa står i centrum? Vad kan vi lära 
oss från olika goda exempel? Möt bl.a. Vattenpoolarna Ängelholm och Partnerskap Skåne.
Berne Andersson, Vattenpoolarna Ängelholm
Henrik Nilsson, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
Katarina Carlzén, Länsstyrelsen Skåne

Innovationslabb och medskapande vid komplexa utmaningar
Ökade ojämlikheter och en omvärld som förändras allt snabbare utmanar sätten vi arbetar för 
förändring i offentlig och idéburen sektor. Under seminariet ges en introduktion till vad som just 
nu händer kring strategier och verktyg i sökandet efter framtidens förändringsarbete. 
David Ershammar, processkonsult som stödjer offentlig och idéburen sektor i att utveckla 
strategier för radikal förändring.

Varmt välkomna!

Anmälan senast 6 oktober här!
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