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Varför en överenskommelse?
Syfte: att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne, 

genom att stärka samspelet mellan Region 
Skåne, folkhögskolorna och studieförbunden.
Bidra till förverkligandet av ”Det öppna Skåne 
2030”.

Mål: synliggöra och stärka folkbildningens roll i 
regionalt utvecklingsarbete.
Stärka Region Skånes roll som utvecklingsaktör
med stöd av folkbildningen i Skåne.

2019-09-26
2

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ta med ”Det öppna Skåne” i pappersformat.



Bakgrund – behov 
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Dialog med politik och tjänstemän, folkbildningens 
representanter + aktuella nämnder och förvaltningar. 
Gemensamt behov att möta samhällsutmaningar 
inom 5 (sedermera 7) specificerade områden, 
baserat på innehållet i ”Det öppna Skåne” från 2014. 
• Miljö och Folkhälsa
• Kultur
• Demokrati
• Mångfald
• Kompetensförsörjning och arbetsmarknad



Vad har hänt 2015 - 2018
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2015: en styrgrupp bildas med representanter för 
region (kultur och utvecklings-förvaltningar) samt från 
folkbildningen (då tre parter).
Januari 2016: 5 tematiska arbetsgrupper. Uppdrag: ta 
fram förslag till överenskommelsetexter ( ska vara klart 
sommaren 2016)
December 2016: överenskommelsen undertecknas. Nu 
med 7 teman. Gäller till 2030.
2017: Två tematiska arbetsgrupper bildas, KULTUR och 
FOPA (Kompetensförsörjning och Arbetsmarknad). 
2018: MYLLRET genomförs i Eslöv i december. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Beskriv processerna i arbetsgrupperna, målbilder och gemensamt konferens. 



Lärdomar från processen
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• Ge tid för dialog och utbyte.
• Lär känna varandra. 
• Skapa förståelse för olika förutsättningar och 

beslutsprocesser. 
• Identifiera och lyft fram även de ”mindre” 

effekterna för att stärka överenskommelsen.
• Upprätthåll frekventa kontakter – skapa 

forum.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bjud in varandra till relevanta sammanhang, möten leder till dialog leder till samverkan. ”Alla behöver inte vara med hela tiden”. Ök e kopplad till pengar – men kan möjliggöra mer resurser. ÖK är en plattform för bred samverkan, en framtidssatsning, borgar för gemensam utveckling, är en referenspunkt, en infrastruktur som möjliggör samverkan, Ett forum för påverkan och synliggörande och borgar för långsiktighet och ”invånarnytta”. 



Överenskommelsens 7 teman
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• Demokrati
• Integration
• Mångfald
• Kompetensförsörjning 

och arbetsmarknad
• Kultur
• Miljö
• Folkhälsa

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dessa teman ”flätas ofta in i” varandra, absolut inga vattentäta skott. Ta men och nämns Regional UtvecklingsStrategi???
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Nuvarande struktur
(september 2019)

Styrgruppen

Region Skånes 
kulturnämnd -

förvaltning

Region Skånes 
utvecklingsnämnd -

förvaltning

SISAM – Skånes 
studieförbund i 

samverkan

Skånes Folkhögskolor 
i samverkan



Insatser inom ÖK
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• Plattform vs. referensram
• Relevans och synliggörande
• Aktuella insatser:

– MYLLRET fortsättning
– Utlysningar yrkeskurser på folkhögskola
– ”Folkbildningen som resurs för utrikesfödda” i 

kommunalt nätverk för integration
– Rapport över deltagares etablering 2008-14
– ”Att möta det digitala utanförskapet” bibliotek och 

studieförbund i samverkan. 



ÖK inget löfte om mer pengar men 
skapar förväntningar

• ÖK=Letter off entent, vi vill samarbeta, vi vill 
avsätta tid och resurser

• MEN inget löfte om pengar 
• Dock skapas förväntningar om mer resurser 

och tätare samverkan
• Är inte båda parter beredda att sträva efter att 

leva upp till förväntningarna
• Ska vi då sluta en ÖK?
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Nationella ÖK sex principer

• självständighet och oberoende, 
• dialog, 
• kvalitet, 
• långsiktighet, 
• öppenhet och insyn samt
• mångfald.
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Utmaningar
• Hur få den politiska processen att leva upp till 

principerna vad ex gäller självständighet, dialog, 
långsiktighet, insyn?

• Regionens dubbla roller; bidragsgivare och 
samverkanspart

• Idéburna organisationers och det offentligas olika 
kulturer och olika beslutsformer

• Vem ska representera det offentliga? Tjänstemän eller 
politiker?

• Flexibilitet kontra stabil infrastruktur för samverkan
• Hur hålla farten i ÖK?
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Kontakt
Margareta Clarén
Studiefrämjandet
margareta.claren@studieframjandet.se

Johnny Nilsson
Skånes Folkhögskolor i Samverkan
johnny.nilsson@skanesfolkhogskolor.se

Tobias Hedkvist
Region Skåne
tobias.hedkvist@skane.se
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