
Civilsamhället är viktigt! Partnerskap behövs! Samverkan är lösningen! 
Skåne är ledande i landet på sektorsövergripande samverkan 
– vi var först i Sverige med att teckna en regional Överenskommelse
och vi har fler Idéburna Offentliga Partnerskap än andra regioner. 
Men gör vi tillräckligt? Har civilsamhället blivit en förvaltare istället för 
förändrare? Ger offentlig sektor verkligt inflytande till civilsamhället?

Välkommen till Överenskommelsen Skånes 
årliga regionala forum – en energiinjektion 
till sektorsövergripande samverkan. 

Plats: Högskolan Kristianstad
Fredag 30 augusti klockan 09:00-15:30
Kaffe från 08:30 

Frihet,  jämlikhet, partnerskap 
– Skånes väg till Agenda 2030
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Frihet, jämlikhet, partnerskap
– Skånes väg mot Agenda 2030

Välkommen till Överenskommelsen Skånes regionala forum 2019! I år hålls forumet 
på Högskolan Kristianstad mitt i Kristianstad Vattenrike. 

Temat för årets forum är jämlika partnerskap. För att kunna nå ett hållbart Skåne 
måste vi arbeta över sektorsgränserna, men kanske behöver vi själva förändras för 
att lösa framtidens samhällsutmaningar. Hur kan vi tillsammans förändra Skåne för 
att kunna arbeta i jämlika partnerskap?

Anmäl dig gärna så snart som möjligt men senast fredag den 16 augusti 
på den här länken  Antalet platser är begränsat.  

Program

08:30  Kaffe

09:00  Ett år efter valet – politikersamtal 
Ett år har gått sedan valet och makten har skiftat i många av Skånes politiska församlingar. Hur ska Skånes 
politiker genomföra sina vallöften? Vilka förutsättningar ges idéburen sektor och sektorsövergripande samverkan 
i det nya politiska landskapet? Ett samtal mellan politiker från Region Skånes partier kring idéburen sektor, 
samverkan och Skånes utveckling.

09:30  Kaffe med macka

10:00  Välkommen tilll Kristianstad 
• Inledning
• Överenskommelsen – Tio år av framgångsrik samverkan 

10:30  5x3 minuter av skånsk samverkan.
Kortpresentationer av förmiddagens seminarier. Välj det du blir mest inspirerad av.

11:00  Valbara seminarier
Fem parallella seminarier. Se presentationer.

11:45  Lunch

12:45  En folkrörelses framväxt
Följ med på berättelsen om en folkrörelses väg från möten i gömda källarlokaler till en etablerad samhällsaktör. 
Magdalena Hasselquist från Folkets Hus och Parker berättar om en folkrörelses framväxt.

https://simplesignup.se/event/151721-regionalt-forum-2019
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13:00  5x3 minuter av skånsk samverkan
Kortpresentationer av eftermiddagens seminarier. Välj det du blir mest inspirerad av.

13:30  Valbara seminarier

14:15  Kaffe med kaka

14:45  Panelsamtal: Vad kan Skånes makthavare göra för jämlika partnerskap? 
Representanter från offentlig och idéburen sektor diskuterar hur Skåne behöver utvecklas för att fortsätta vara 
i framkant i frågor om idéburen-offentlig samverkan. Vad krävs för att vi idéburen sektor ska kunna bidra till den 
regionala utvecklingen? Hur gör vi för att våra partnerskap ska bli jämlika på riktigt?

15:30  Avslut

Ojämlikhet och maktkoncentration inom civilsamhället
Vem sitter på toppositioner inom det civila samhället? Hur ser vägarna till dessa positioner ut? Vad är utmaningarna 
för ledarna men också för det civila samhällets organisationer? Dessa är några av frågorna som ett pågående 
forskningsprogram om ”civilsamhälleseliter” tar sig an, utifrån ett internationellt jämförande perspektiv. Frågorna 
diskuteras utifrån resultaten från en enkätstudie riktad till ledare i svenska civilsamhällesorganisationer.
Håkan Johansson, Socialhögskolan vid Lunds universitet
Roberto Scaramuzzino, Socialhögskolan vid Lunds universitet

Att mötas på mitten – hur man skapar framgångsrika samarbeten
Hur gör man som förening för att involvera offentlig sektor i sin idé? Hur kan en kommun bäst arbeta tillsammans 
med föreningar för att skapa största möjliga nytta? Det är ett par av de frågor som tas upp med utgångspunkt 
från exemplet Match som tagits fram i dialog med och medskapande av Boost by FC Rosengård, Malmö stad och 
Arbetsförmedlingen. En storsatsning för arbetslösa unga.
Filippa Engstrand, Thomas Andersson, Nima Mäki, Anna Nettrup, Boost by FC Rosengård
Henriikka Airaskorpi, tf arbetsförmedlingschef Arbetsförmedlingen
Truls Hallin, enhetschef, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad

RUS - en strategi för att leverera på Agenda 2030
Hur kan vi förbättra vår samverkan i genomförandet av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och därmed 
leverera starkare på Agenda 2030? Seminariet inleds med en kort genomgång för hur genomförandet av RUS 
ser ut idag där också kopplingen mellan RUS och Agenda 2030 klargörs. Genom ett case diskuterar vi hur 
samverkan över sektorsgränserna sker idag och hur det kan förbättras. Inspelen kommer att användas i det 
pågående revideringsarbetet av RUS.
Anna Normann, Koordinator Skånes regionala utvecklingsstrategi, Region Skåne  
Medarbetare från Avdelningen för Regionala Utveckling, Region Skåne

Valbara seminarier
  Förmiddag
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Kultursamverkansmodellen- hur går det till?
Hur kan den idéburna kulturen utvecklas och samtidigt behålla sin frihet? Varför är samverkan viktigt? Sedan 
kultursamverkansmodellen kom år 2011 har Region Skånes kulturförvaltning och Ideell kulturallians Skåne byggt upp 
en dialog för att tillsammans kunna stärka upp den idéburna sektorns roll inom Skånes kulturliv. Ett samtal med 
Region Skånes kulturförvaltning och Ideell kulturallians Skåne angående hur vi tillsammans kan samverka och skapa 
morgondagens kultur.
Magdalena Hasselquist, Ideell kulturallians Skåne
Maria Tsakiris, Region Skånes kulturförvaltning
Cecilia Widberg, Region Skånes kulturförvaltning

Plats för engagemang (PFE)
Hur kan vi på bästa sätt stärka nyanländas möjligheter att vara med och ta del av det som föreningslivet är och 
har att erbjuda? Plats för engagemang är ett projekt där vi jobbar i samverkan över sektorerna med att informera, 
inspirera och lotsa nyanlända till aktiviteter och föreningsengagemang. På seminariet sker ett samtal om hur 
samverkan gynnar arbetet för nyanländas delaktighet i civilsamhället, med utgångspunkt i projektet PFE.
Agneta Gottberg Henriksson, Östra Göinge kommun
Ali Alabdallah, Länsstyrelsen Skåne 
Johanna Hernborg Axelson, Studieförbundet Bilda

Seminarier på eftermiddagen

Nya rörelser och traditionellt föreningsliv
Hur kan de traditionella folkrörelserna samverka med nya sociala rörelser? Vad behöver föreningslivet lära sig av 
nya rörelsers sätt att organisera sig?  Vilka värden kan vi inte kompromissa med? Den nya rörelsen Extinction Rebellion 
använder sig av fredlig civil olydnad för att lyfta miljöfrågor. Rörelsen är organiserad i små grupper som utgör 
ett internationellt nätverk. De strävar efter att bygga en rörelse som är lätt att delta i och som är decentraliserad 
och inkluderande så att alla som följer deras principer och värderingar lätt kan ansluta sig. Studieförbundet ABF 
Malmö och Extinction Rebellion samtalar kring gränser, metoder, organisering och samverkan mellan olika delar 
av civilsamhället. 
Emma Gullstrand, ABF Malmö
Extinction Rebellion

Kunskapsallianser för ökad delaktighet i stadsutvecklingen
Amiralsstaden är en stadsutvecklingsprocess som genomförs i partnerskap mellan Malmö stad och idéburen 
sektor på ett sätt som traditionell stadsbyggnad normalt inte ger utrymme för. Med Malmökommissionens slutsatser 
som grund organiseras arbetet i kunskapsallianser för att skapa delaktighet och möjliggöra inflytande över olika 
utvecklingsprocesser kopplade till boende, hälsa, trygghet, skola, infrastruktur och så vidare.
Tomas Wahlstedt, projektledare, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad
Kaj Svensson, kommunikatör, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 

Urbana Hembygdsgården- en mötesplats för alla
Urbana Hembygdsgården, på Gamlegården i Kristianstad, arbetar civilsamhället, kommunen och andra samhälls-
aktörer gemensamt för integration, social hållbarhet och inkludering. Mötesplatsen är inte bara öppen för alla, utan 
bidrar i kraften som skapar samverkan och verksamheten utgår ifrån reella behov. Under seminariet samtalar vi om 
hur samverkan gör skillnad –på riktigt.
Linda Edvardsson, Kristianstads kommun
Elisabeth Björk, House of Beatrice
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Partnerskap - utmaningar och möjligheter
Länsstyrelsen Skåne och NÄTVERKET har inom ramen för Partnerskap Skåne de senaste tio åren byggt upp en 
plattform för tvärsektoriell samverkan kring asylsökandes och nyanländas behov, tillsammans med andra myndig-
heter och idéburen sektor. Delar av samverkan är unik i Sverige, bland annat att förlägga samordnarfunktioner i 
idéburen sektor istället för i staten. Seminariet diskuterar samverkan, organisering och systembyggande. Vad har vi 
lärt oss om samverkan och partnerskap under de här åren? Vad är vinsterna? Vad är riskerna? Vilka utmaningar 
har vi inte löst?
Katarina Carlzén, utvecklingsansvarig Partnerskap Skåne, Länsstyrelsen Skåne 
Mats Brandström, ansvarig Tidiga insatser för asylsökande, Länsstyrelsen Skåne
Henrik Nilsson, processledare Nätverk- Aktivitet- Delaktighet, NÄTVERKET

Välfärdsinnovation i praktiken
Framtidens välfärdssystem står inför stora utmaningar som måste mötas med innovativa idéer. För att hitta lösningar 
behövs alla aktörer, från det offentliga, näringslivet, akademin och från den idéburna sektorn. Seminariet lyfter 
exempel på innovationskraft från akademin och från idéburen sektor - idéburna organisationer erbjuder lösningar 
för att nå målgrupper som den ordinarie sjukvården inte når och lärosäten ger studenter stöd i att hitta innovativa 
arbetssätt redan under utbildningen. I ett samtal mellan idéburna aktörer och akademin diskuteras hur innovationer 
kan få genomslag och hur den idéburna sektorns innovationer kan bli en del av det traditionella välfärdsutbudet.  
Johan Müllern-Aspegren, Högskolan Kristianstad
Victoria Engman Broadley, Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd
Ann Norén, Skåne stadsmissionshälsan

Hitta hit:
Högskolan Kristianstad, Elmetorpsvägen 15, Kristianstad
Kristianstad nås enkelt med kollektivtrafik från hela Skåne. 
Stadsbuss 4 trafikerar Kristianstad centralstation – Högskolan Kristianstad ungefär var 10–15:e minut. 
Resan tar 7 minuter.


