
 
 
 
 
 
 
 
  

1 
 

Utvecklingsplan  

Överenskommelsen Skåne  
 

Skåne står inför komplexa samhällsutmaningar. Genom den regionala utvecklingsstrategin Det öppna 

Skåne 2030 kraftsamlar Skånes utvecklingsaktörer för att möta utmaningarna över sektorsgränserna. 

En aktör i detta arbete är den idéburna sektorn. För att nå ett hållbart Skåne, socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt behövs en stark samverkan mellan offentlig och idéburen sektor. Den idéburna sektorn 

skapar tillit och sammanhållning, stärker demokratin, bidrar till folkhälsan och fungerar som en 

välfärdsaktör. Genom sektorsövergripande samverkan mellan offentlig och idéburen sektor kan nya 

lösningar på samhällsutmaningar och ett hållbart Skåne skapas regionalt och lokalt. 

Överenskommelsen Skåne är ett verktyg för regionala utvecklingsaktörer i Skåne att nå målen i den 

regionala utvecklingsstrategin. 

 

Överenskommelsens utvecklingsplan bygger på den regionala utvecklingsstrategins olika 

målområden. Alla mål och insatser i utvecklingsplanen syftar till att bidra till den regionala 

utvecklingsstrategins långsiktiga målsättningar.  Målen och insatserna står listade under det 

målområde de huvudsakligen tillhör, men flera av insatserna bidrar till mer än ett av 

utvecklingsstrategins målområden.  

 

Utvecklingsplanen gäller från år 2021 till år 2030 och revideras i takt med den Regionala 

utvecklingsstrategin. Styrgruppen för Överenskommelsen Skåne ansvarar för årlig uppföljning av 

dokumentet. 

 

1. Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet 
Den idéburna sektorn är en folkbildande demokratiaktör och fungerar som röstbärare för människor 

som lever i utsatthet. Sektorn är tillgänglig och inkluderande och fångar ofta upp personer som fallit 

igenom samhällets skyddsnät. Genom sektorn byggs tillit till varandra och till samhället. Tilliten är 

central för ett resilient samhälle där vi kan agera gemensamt vid kris. Sektorn är också en plats för 

engagemang, fysisk aktivitet, kreativt skapande och kulturella uttryck som behövs för ett livskraftigt 

samhälle. Sektorsövergripande samverkan, som den inom Överenskommelsen, är central för att 

skapa förutsättningar för den idéburna sektorn att fungera som en samhällsutvecklare. 

 

Mål 

- Stärkt tillit och demokrati i Skåne 

- Stärkt inkludering och stärkt engagemang i Skåne 

- Stärka den idéburna sektorns roll som röstbärare 

 

Insatser 
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- Stärka förutsättningarna för idéburen kulturverksamhet och folkbildning i Skåne 

- Stärka förutsättningarna för idéburen idrott och folkhälsa 

- Stärka demokrati och livskvalitet genom att utveckla befintliga, och vid behov nya, strukturer 

för samverkan 

- Utveckla former och rutiner för idéburen-offentlig samverkan vid kris och i krisförebyggande 

arbete  

 

2. Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor 
Stora delar av välfärdssamhället har en gång skapats av den idéburna sektorn innan de utvecklades 

av det offentliga. För att skapa ett hållbart Skåne utgör idéburen innovation en viktig faktor, och det 

behövs en struktur för att tillvarata och stödja idéburet entreprenörskap och socialt företagande. 

Region Skåne bidrar som regional aktör i skapandet av starka innovationsmiljöer i Skåne.  Genom 

sektorsövergripande samverkan i Överenskommelsen Skåne möjliggörs idéburen innovation och 

entreprenörskap. Genom att erbjuda sociala nätverk, bildning, hälsofrämjande aktiviteter och 

möjligheter att få praktisk erfarenhet fungerar ofta den idéburna sektorn som en brygga in i 

arbetslivet för till exempel unga, personer med funktionsvariationer och långtidsarbetslösa. Den 

idéburna sektorn är också en viktig arbetsgivare. Genom ett tätt sektorsövergripande samarbete 

skapas möjligheter för stärkt folkhälsa och fler att komma i sysselsättning. 

 

Mål  

- Ökad social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande för att möta 

samhällsutmaningar i Skåne 

- Ökad sysselsättning för fler genom idéburen sektor 

 

Insatser 

- Stärka infrastrukturen för social innovation och integrera den med ordinarie 

innovationsstödsystem i Skåne 

- Synliggöra och stärka den idéburna sektorn som arbetsgivare  

- Stärka förutsättningarna för idéburna organisationer att genom samverkan, stöd och andra 

insatser ge individer möjligheter att komma i sysselsättning  

- Utveckla och pröva nya vägar för stärkt långsiktighet och hållbara ekonomiska 

förutsättningar för idéburna verksamheter  

 

3. Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer 
Den idéburna sektorn finns närvarande i hela Skåne och utgör ett sammanhållande kitt i 

lokalsamhället. På orter där det privata näringslivet har svårt att etablera sig och den offentliga 

sektorn saknar resurser att finnas på plats fyller den idéburna sektorn en viktig roll. Genom 

sektorsövergripande samverkan skapar Överenskommelsen förutsättningar för den idéburna sektorn 

att komplettera samhällsservicen samt skapa och utveckla sociala gemenskaper och nå hela 

regionen. 
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Mål  

- Ett levande Skåne, på landsbygd, i lokalsamhället och i större städer 

- Robust infrastruktur för idéburen verksamhet på lokal och regional nivå med livskraftiga 

idéburna mötesplatser och stärkta möjligheter för distansdeltagande 

 

Insatser 

- Stärka lokal idéburen-offentlig samverkan, idéburna stödstrukturer och arbetet med lokala 

överenskommelser i Skåne 

- Stärka idéburna mötesplatser och innovativa sociala gemenskaper 

 

4. Skåne ska ha en god miljö och en hållbar resursanvändning 
Den idéburna sektorn är en viktig miljöaktör och central för en hållbar utveckling i regionen, både 

som en innovativ kraft men också som en opinionsbildare som lyfter upp och driver 

hållbarhetsfrågor. Överenskommelsen Skåne bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 

och är ett sådant partnerskap över sektorsgränserna som beskrivs som en nödvändighet i 

genomförandemålet, mål 17.  Tillsammans verkar vi för att gemensamt över sektorsgränserna möta 

komplexa samhällsutmaningar och nå målsättningarna i Agenda 2030. 

 

Mål 

- En ökad kunskap om och förståelse för de globala hållbarhetsmålen 

 

Insatser 

- Sprida kunskap om sektorsövergripande samverkan som verktyg för att uppnå de globala 

hållbarhetsmålen 

- Stötta plattformar för sektorsövergripande samverkan i regionen 

- Stärka den idéburna sektorns självständighet vid offentlig finansiering 

 

5. Skåne ska utveckla framtidens välfärd  
Den idéburna sektorn fyller en viktig funktion som välfärdsaktör i Skåne, både i det hälsofrämjande 

arbetet och i utförandet av välfärdstjänster. Sektorn stärker folkhälsan genom att erbjuda sociala 

sammanhang, fysisk aktivitet, stöd, trygghet och meningsfull sysselsättning. Genom aktiviteter som 

till exempel idrott, kultur och friluftsliv stärker sektorn både den fysiska och den psykiska hälsan i 

Skåne. Idéburna organisationer möter också utsatta grupper som det offentliga ibland har svårt att 

nå och har en unik möjlighet att stötta utifrån individuella behov och förutsättningar. 

Överenskommelsen Skåne skapar möjligheter för sektorsövergripande samverkan för att stärka 

folkhälsan och den skånska välfärden. 

 

Mål 
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- En stärkt folkhälsa med goda levnadsvanor, minskad ensamhet, ökad fysisk aktivitet och 

stärkt social sammanhållning 

- Stärkt tillgång till idéburen välfärd i Skåne  

 

Insatser 

- Utveckla och prova former för upphandling av och partnerskap med idéburna organisationer 

- Stärka idéburen - offentlig samverkan för att ta till vara och främja den idéburna sektorns roll 

i det förbyggande folkhälsoarbetet 

- Stärka den idéburna sektorns roll som utförare av välfärdstjänster och öka kunskapen hos 

regionala och lokala aktörer om den idéburna sektorn som välfärdsaktör 

 

6. Skåne ska vara globalt attraktivt 
Skåne är ledande på idéburen-offentlig samverkan i Sverige. Överenskommelsen Skåne är landets 

första regionala överenskommelse och den starka sektorsövergripande samverkan i regionen är unik. 

Detta stärker Skåne och ger oss möjlighet att skapa framtidens hållbara Skåne tillsammans. Genom 

Överenskommelsen Skåne sprider vi vårt exempel till fler för att stärka idéburen-offentlig samverkan 

på fler platser. 

 

Mål 

- Stärkt global attraktionskraft genom en livskraftig idéburen sektor  

- Inspirera till stärkt idéburen-offentlig samverkan på lokal, regional, nationell och 

internationell nivå 

 

Insatser 

- Tillgängliggöra och sprida kunskap om idéburen sektor i Skåne och om Överenskommelsen 

Skåne på lokal, regional, nationell eller internationell nivå 

- Delta i erfarenhetsutbyte med andra regioner kring idéburen-offentlig samverkan 

- Bidra till nationella och internationella forskningsprojekt om idéburen sektor och om 

idéburen-offentlig samverkan 

- Verka för den idéburna sektorns möjlighet att fånga upp och tillvarata internationella 

kompetenser för Skånes utveckling 


