
Skåne, politiken och den idéburna sektorn

Välkommen till Överenskommelsen Skånes 
regionala forum 2022
regionala forum 2022!

Årets regionala forum fokuserar på den skånska politiken för civilsamhället. Hur vill partier-
na bygga samverkan efter valet? Vilken politik krävs för att ge den idéburna sektorn förut-
sättningar att verka? Hur kan vi genom samverkan nå våra gemensamma målsättningar om 
ett hållbart Skåne?

Det blir en dag fylld av inspiration, paneldiskussioner, politisk debatt och mingel med 
deltagare från hela Skåne. 

Program

09.00 Välkomna

09.15 Segregation, arbetsmarknad och idéburen 
sektor
Ojämlikhet på arbetsmarknaden och segregation är två 
tätt sammanhängande samhällsutmaningar. Den idébur-
na sektorn kan och vill bidra, vilket kräver en aktiv politik 
där engagemang och innovativa insatser möjliggörs.
 
Under seminariet berättar Röda Korset och Yalla Trap-
pan om sin verksamhet och delar sitt perspektiv på vad 
politiken bör fokusera på under den kommande man-
datperioden. Seminariet avslutas med ett panelsamtal 
mellan organisationerna och regionala politiker.

10.15 Kaffe och mingel

10.40 Parallella seminarier

Idéburen sektors betydelse för folkhälsan
Sammanhang, rörelse, meningsfull fritid och chansen att 
få göra skillnad – den idéburna sektorn fyller en viktig 
funktion för folkhälsan i Skåne. Att tillgängliggöra civil-
samhällesengagemang för alla som bor i Skåne är cen-
tralt för att stärka framtidstro och livskvalitet. 
Under seminariet berättar RF-SISU Skåne och BUFFF om 
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sin verksamhet och delar sitt perspektiv på vad 
politiken bör fokusera på under den kommande 
mandatperioden. Seminariet avslutas med ett 
panelsamtal mellan organisationerna och regio-
nala politiker. 

Partnerskap, samverkan och idéburna väl-
färdsaktörer
Många idéburna organisationer fungerar som 
välfärdsaktörer och bidrar med unika mervärden 
till den skånska välfärden. Med medmänsklighet, 
unikt kontaktnät och ett stort förtroende från 
utsatta grupper utgör den idéburna sektorn ett 
viktigt komplement till den offentliga servicen. 
För att fortsatt kunna bidra behövs välfungeran-
de samverkan och jämbördiga partnerskap med 
det offentliga. 
Under seminariet berättar Hyllie Park och RFSL 
om sin verksamhet och delar sitt perspektiv på 
vad politiken bör fokusera på under den kom-
mande mandatperioden. Seminariet avslutas 
med ett panelsamtal mellan organisationerna 
och regionala politiker.

11.40 Lunch

12.40 Parallella seminarier

Demokrati, folkbildning och idéburna 
röstbärare
Ett starkt civilsamhälle är en viktig grundbult i en 
fungerande demokrati. I den idéburna sektorn 
samlas personer utifrån intresse och engage-
mang för att företräda sig själva eller andra i det 
politiska samtalet. Det behövs samverkan mellan 
den idéburna och den offentliga sektorn, men 
det behövs också ett självständigt och oberoen-
de civilsamhälle som kan fungera som röstbärare 
i demokratin. 
Under seminariet berättar Studieförbunden i 
samverkan och Amnesty om sin verksamhet 

och delar sitt perspektiv på vad politiken bör 
fokusera på under den kommande mandat-
perioden. Seminariet avslutas med ett panel-
samtal mellan organisationerna och regionala 
politiker.

Idéburen kultur i pandemins spår
Hur betydelsefull kulturen är för folkhälsa, 
livsglädje och ett levande politiskt samtal blev 
tydligare än någonsin under pandemin, när 
kulturupplevelser uteblev och saknades av 
många. Samtidigt slog pandemin hårt mot 
Skånes ideella kulturaktörer och det behövs 
insatser för att bygga upp kulturlivet och stär-
ka kulturaktörerna långsiktigt.
Under seminariet berättar Ideell kulturallians 
och Skånes folkhögskolor i samverkan om sin 
verksamhet och delar sitt perspektiv på vad 
politiken bör fokusera på under den komman-
de mandatperioden. Seminariet avslutas med 
ett panelsamtal mellan organisationerna och 
regionala politiker.

13.40 Kaffe och mingel

14.00 Politisk debatt: Skåne, politiken och 
den idéburna sektorn 
Vad betyder den idéburna sektorn för Skåne? 
Hur skapas goda förutsättningar för idébu-
ren-offentlig samverkan? Behöver vi ha part-
nerskap över sektorsgränserna?
Det regionala forumet avslutas med en debatt 
mellan företrädare för de åtta partierna i re-
gionfullmäktige. Samtalet lyfter den idéburna 
sektorns roll i valet, under nästa mandatperiod 
och för framtiden i Skåne. 

15.00 Avslut


