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Överenskommelsen Skåne 
 

STYRANDE DOKUMENT 

Godkänt datum 2021-02-16 

Ärendenummer 2020-POL000551 § 15 

Reviderad överenskommelse om samverkan 

mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne 

och idéburen sektor i Skåne 

Som första region i Sverige undertecknade den idéburna sektorn i Skåne och 

Region Skåne 2010 en unik överenskommelse om samverkan. 

Överenskommelsen reviderades 2014 och Länsstyrelsen Skåne anslöt sig 

formellt 2016.  

De idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av 

demokratin och utgör en viktig del av samhällsutvecklingen. I samspelet 

mellan den offentliga och idéburna sektorns olika roller och funktioner 

uppstår mervärde som behövs för ett hållbart Skåne.  

Överenskommelsen är en gemensam viljeyttring för samverkan och 

engagemang, som vi vill utveckla vidare.  

Med överenskommelsen vill vi medverka till att stärka demokratin, öka 

delaktigheten och minska  

utanförskapet i Skåne. Genom samverkan kan vi möta de komplexa 

samhällsutmaningar Skåne står inför. Överenskommelsen fokuserar på att 

stärka förutsättningarna för den ide burna sektorn att  

verka och för sektorsövergripande samverkan.  

Överenskommelsens värdegrund bygger på sex principer om samverkan: 

• Självständighet och oberoende 

• Dialog 

• Kvalitet 

• Långsiktighet 

• Öppenhetochinsyn 

• Mångfald. 



2 (4) 

De sex principerna utgår från de nationella överenskommelserna som 

träffats mellan regeringen, idéburna organisationer och Sveriges kommuner 

och regioner (SKR). Principerna har också¥ fastställts av riksdagen genom 

beslut om propositionen En politik fär det civila samhället (2009/10:55).  

Beskrivning av de sex principerna finns i bilaga 1. 1. 

1 Vår vision 

Visionen med överenskommelsen är att bidra till att nå den regionala 

utvecklingsstrategins målbild" det öppna Skåne" där alla har lika värde och 

känner sig delaktiga och där vi gemensamt tar ansvar för den miljömässiga, 

sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen. 

2 Vårt mål 

Målet med vår överenskommelse är, att genom utvecklad samverkan och 

samarbete inom och mellan oss samt med andra samhällsaktörer, bidra till 

att uppnå visionen" det öppna Skåne". Det ska ske genom arbete med 

konkretiserade utvecklingsområden som identifieras av överenskommelsens 

styrgrupp. 

3 Om oss 

Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på 

demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. 

Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och 

bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller 

liknande sammanslutningar.  

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården i Skåne, har ett lagstadgat 

ansvar att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Skåne, ansvarar för 

kommunikationer, kultur samt samverkar med Skånes kommuner, 

myndigheter och med andra regioner i och utanför Sverige.  

Länsstyrelsen Skåne har genom uppdrag från regering och riksdag i uppdrag 

att i bred bemärkelse skapa samhällsnytta i Skåne. Arbetet ska resultera i att 

natur- och kulturvärden bevaras, att miljön skyddas, att landsbygden 

utvecklas och att samhället byggs på goda grunder och ur ett jämställt 

perspektiv. 
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4 Vår organisation 

För överenskommelsearbetet finns en styrgrupp och en beredningsgrupp. 

Styrgruppen består av en representant vardera från samtliga partier i 

regionfullmäktige, en representant från Länsstyrelsen Skåne samt 

ledamöterna från NÄTVERKET - Idéburen sektor Skånes styrelse. 

Beredningsgruppen består av tjänstepersoner från Region Skåne, 

Länsstyrelsen Skåne och NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne. Arbetet 

inom Överenskommelsen ska ske i samverkan med andra relevanta 

utvecklingsaktörer i Skåne.  

4.1 Styrgruppens uppdrag: 

• besluta om en tidsatt utvecklingsplan 

• diskutera den ekonomiska inriktningen för arbetet 

• kommunicera, implementera och förankra gruppens förslag och 

beslut 

• ansvara för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av 

överenskommelsen och utvecklingsplanen Styrgruppen har rätt att 

adjungera personer att delta vid möten 

4.2 Beredningsgruppens uppdrag 

• samverka för verkställande av utvecklingsplanen 

• bereda ärenden till styrgruppens möten 

• diskutera budgetprioriteringar inom den fastställda ekonomiska 

ramen Beredningsgruppen har rätt att adjungera personer att delta 

vid möten. 

5 Utveckling och samordning av 

överenskommelsen 

För utveckling och samordning av arbetet med den regionala 

överenskommelsen är det av centralt värde att de idéburna organisationerna 

har rimligt stöd för detta utvecklings och samordningsarbete. De 

ekonomiska ramarna för arbetet diskuteras årligen av Överenskommelsens 

styrgrupp. 
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6 Anslutning 

idéburna organisationer i Skåne kan ansluta sig till denna överenskommelse. 

Anslutningsblankett finns på överenskommelsens hemsida: 

www.overenskommelsenskane.se. Anslutning godkänns av 

beredningsgruppen inom överenskommelsen. Alla idéburna organisationer 

som anslutit sig till överenskommelsen kommer att visas på 

överenskommelsens hemsida. Varje idéburen organisation tar själv ställning 

till om den vill stödja och underteckna överenskommelsen i dess helhet eller 

inte. De idéburna organisationer som väljer att inte ansluta sig till 

överenskommelsen ska behandlas på likvärdiga villkor som anslutna. 

7 Uppföljning/Utvärdering 

Överenskommelsen skall kontinuerligt följas upp av respektive organisation 

samt av styrgruppen. Revidering av överenskommelsen och 

utvecklingsplanen ska följa revideringen av den regionala 

utvecklingsstrategin. 

 

 

Regionstyrelsens ordförande              Birthe Wallin 

Region Skåne                                     Ordförande Nätverket ldeburen sektor 




