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Det öppna Skåne 2030!
Vi ser att bygdegårdsrörelsen med allmänna samlingslokaler framförallt på landsbygden kan
bidra till ett hållbart Skåne där både människan och platsen mår bra. Här har alla människor
likvärdiga möjligheter att förverkliga sina mål i livet. Att vara delaktig i samhället och
engagera sig i vår gemensamma framtid är en självklarhet. Demokratin fungerar och vi
välkomnar ett brett spektrum av uppfattningar. Här finns livskvalitet, trygghet och
framtidstro. Mångfalden är ett starkt signum och vi har respekt för andras livsval och åsikter.
Här finns något för alla: människor, upplevelser, kultur, rekreation, idrott ofta i kombination
med samlingslokal/idrottplats, möjlighet att söka utvecklingskapital, nya idéer,
entreprenörskap, utbildning, frisk miljö och natur. Allt byggt på en grund av ekologisk, social
och ekonomisk hållbarhet. Tre perspektiv som alltid finns med i vårt agerande. En landsbygd
med mötesplatser erbjuder framtidstro och livskvalitet. I Det öppna Skåne ska alla ha
möjlighet till god hälsa och likvärdiga förutsättningar att forma sitt liv efter egen förmåga
och vilja. Alla ska kunna delta i skapandet av ett demokratiskt och inkluderande samhälle. I
Det öppna Skåne ska människor känna en hög tillit till varandra och samhället. Det öppna
Skåne erbjuder den trygghet som är förutsättningen för ett gott liv och tillitsfulla relationer.
Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor. Skåne ska stärka mångfalden av goda
livsmiljöer. I Det öppna Skåne ska det finnas en mångfald av goda livsmiljöer som gör det
möjligt att bo, verka och leva i hela regionen. Bygdegårdar kan bidra till en hälsofrämjande
miljö, innovation och utveckling för att lämna ett hållbart och klimatneutralt Skåne för
kommande generationer. I Det öppna Skåne ska vi ha ett välfärdssystem som ser individens
behov utifrån ett helhetsperspektiv. Bygdegårdarna samarbetar gärna med andra aktörer
och drar nytta av varandra. Vi ska erbjuda jämlika välfärdstjänster av hög kvalitet och vara
tillgängliga för alla.
Bygdegårdarna kan bidra till att Det öppna Skåne ska vara en välkomnande och
internationellt attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Bygdegårdarna finns idag på 56
platser i Skåne och samordnas genom Bygdegårdsdistriktet i Skåne, som är en del av
Bygdegårdarnas Riksförbund med 1447 bygdegårdar över hela landet. Vi vill fortsätta att
vara en del av den lokala infrastruktur som måste finnas för att privat, ideell och offentlig
sektor skall fungera.

Samlingslokaler och för vår del bygdegårdar kan bidra till möjligheter till livslångt lärande i
föreningslivet, kulturliv och Idéburen sektor för att skapa sammanhållning, personlig
utveckling, initiativ och drivkraft. Vi kan erbjuda hälsosamma miljöer och goda livsvillkor. Vi
ska utveckla det förebyggande hälsoarbetet. Vi ska bidra till att kraftsamla för att
tillsammans skapa en bra livsmiljö för oss själva, våra barn och barnbarn och för att få fler att
vilja leva, bo och verka i Skåne.
Skåne ska erbjuda goda förutsättningar för rekreation, återhämtning och fysisk aktivitet i
natur- och kulturlandskapet. Alla ska ha nära till grönområden och det ska vara enkelt att nå
naturen genom hållbart resande. Vi ska arbeta för att bevara det skånska landskapet, dess
särart och biologiska mångfald. Skåne ska vara en stark destination för naturturism där den
hållbara besöksnäringen stärks. Många bygdegårdar finns i eller nära landsbygden och ligger
ofta i natursköna områden som kan nås med buss, tåg eller bil för att möjliggöra rekreation
och kultur för en bättre hälsa och livskvalitet. Aktiviteter i bygdegårdar kan locka alla åldrar,
barn, äldre, människor med funktionsvariation och socioekonomiskt utsatta hushåll. Vi ska
utveckla naturnära områden och utemiljöer nära bostaden för rekreation, trivsel och
vardaglig fysisk aktivitet.
Bygdegårdarna anordnar ofta kultur i hela Skåne. Kulturens mötesplatser och berättelser är
en arena för reflektioner, samtal och ifrågasättande. En långsiktigt hållbar samhällsstruktur
med ett rikt kulturliv, föreningsliv och stort ideellt engagemang utgör ett kitt i
samhällsbygget, och bidrar till hög livskvalitet och förbättrad folkhälsa. Ett ökat deltagande i
kulturlivet bidrar till invånarnas välbefinnande, regionens utveckling och är en av
förutsättningarna för en levande demokrati. Vi ska genom ökad samverkan öka tillgången
och tillgängligheten till kulturlivet i hela Skåne, utveckla kulturlivet med särskilt fokus på
barn och unga, och förbättra villkoren för kultursektorn och konstnärligt skapande.
Bygdegårdar samverkar ofta med Folkbildningen och det icke-formella lärandet inom
studieförbund och det breda civilsamhället behöver tillvaratas i större utsträckning. Kunskap
lägger inte bara grunden för individens framtida yrkesmöjligheter och fortsatta studier. Den
främjar också personlig utveckling och förmåga till självständighet och kritisk reflektion.
Starka kulturorganisationer med ett öppet förhållningssätt till omvärlden vitaliserar
samhället och skapar förutsättningar för ökad kulturell och social delaktighet. Vi ska bidra till
den kulturdrivna näringslivsutvecklingen. Kulturen ska ses som en drivkraft till Skånes
attraktivitet, en hållbar utveckling av innovationsklimatet, ökad integration, livslångt lärande
samt kulturella relationer. För att dra nytta av kulturens kraft i samhällsbygget krävs att
kultursektorn ges möjlighet att utvecklas, att det konstnärliga uttryckets frihet värnas och
stödjs, samt att tvärsektoriell samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden
förstärks ytterligare. Det ska finnas plats för både finkultur och vardagskultur för att passa
alla och göra kulturen mer tillgänglig över hela Skåne. Idag har Bygdegårdarna inget regionalt
verksamhetsstöd för utveckling, kultur och samordning i Skåne utan arbetar helt ideellt med
stöd från Riksförbundet baserat på antal medlemmar.
Bygdegårdarna kan ibland vara en inkubator för små företag, utbildning och
kompetensförsörjning. På landsbygden behöver vi attrahera investeringar, kapital och
finansiering för att fler företag ska startas. Vi ska skapa möjligheter för fler att komma in på

arbetsmarknaden där föreningslivet ofta kan vara kontaktskapande och in introduktion i vårt
samhälle. Skåne ska vara en mötesplats för människor med olika bakgrund och kompetens
som alla är välkomna i föreningslivet för utveckling. En kreativ och kulturell plats där nya
idéer och lösningar fångas upp. Ekonomisk aktivitet ska ske med god resurshushållning och
övergången till en cirkulär ekonomi ska stimuleras. Bygdegårdarna har ett intresse av att
utveckla vår roll för att stärka det lokala företagandet och utgöra en resurs för att kunna
bevara och utveckla småsamhällenas offentliga service.
Vi ska utveckla samverkan mellan offentlig, idéburen och privat sektor som stärker
företagens och organisationernas förmåga att se och möta behov, finna nya lösningar och
skapa nya produkter, tjänster och arbetstillfällen.
Den regelbundna dialogen mellan offentlig sektor och Bygdegårdar måste förstärkas,
samarbetsmöjligheter utvecklas för att stärka tillväxten i regionens lokalsamhällen.
Vi diskuterar allt mer hur vi skall kunna vara en stödjepunkt i lokala krissituationer, tex vid
skogsbränder och stormar. För att kunna vara en förstärkande resurs i samverkan mellan
ideell och offentlig sektor bör vi få plats inom den ordinarie krisplaneringen.
De framtida utmaningarna kommer att kräva ett ökat fokus på individuellt ansvarstagande
och utveckling av individens förmåga att ta mer ansvar för sin hälsa, välbefinnande och
framtid. Framtidens välfärd i Skåne bygger på ökat individfokus, men även en gemensam
grund och stöd till de som verkligen behöver det. Individer har skilda förutsättningar på
grund av ojämlika livsvillkor och skillnader i levnadsvanor. Skåne ska motverka att negativa
bestämningsfaktorer går i arv mellan generationer. Samhällets förmåga att leverera välfärd
bygger den trovärdighet och trygghet som behövs för att ge systemet dess legitimitet.
Samlingslokaler och föreningsliv kan bidra till olika individers hälsa och välbefinnande genom
att hitta uppgifter och betydelse i samhället för alla olika människor och åldrar. Vi bygger
förutsättningar för tillväxt, attraktionskraft och livskvalitet.
Därmed skapar vi nya relationer mellan individ och samhälle för att klara av att leverera en
välfärd av god kvalitet.
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