Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och
Region Skåne
Bakgrund och parter
Med anledning av bl.a. civilsamhällets ökade betydelse har Föreningen Skånes
folkhögskolor i samverkan, Föreningen Skånes Studieförbund i samverkan, Skånes
Bildningsförbund och Region Skåne beslutat att ingå denna överenskommelse
avseende bildning- och utbildningsverksamhet inom ramen för de former som
framgår nedan.
Inriktning och mål med överenskommelsen
Överenskommelsen syftar till att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det
regionala utvecklingsarbetet. Parterna är överens om att överenskommelsen ska
bidra till förverkligandet av såväl statens fyra syften för folkbildningen som till
förverkligandet av Region Skånes utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030”.
För att ytterligare förstärka det gemensamma utvecklingsarbetet och synliggöra
folkbildningens betydelse i regional kulturutveckling är överenskommelsen också
ett viktigt komplement till Regional kulturplan för Skåne 2016-2019. Region
Skåne, kommunerna och statens myndigheter kan i många fall genomföra sina
uppdrag i nära samverkan med folkbildningen. Tillsammans kan folkbildningen i
Skåne och Region Skåne bygga samverkansstrukturer för att synliggöra och stärka
varandras verksamheter samt överbrygga gapen mellan formella och informella
system.
Målet är att tillsammans skapa ett långsiktigt samarbete för de gemensamma
samhällsutmaningar som både folkbildningen och Skåne står inför.
Övergripande tematisk handlingsplan
Parterna är överens om att samverka kring sju gemensamma områden som parterna
är särskilt angelägna om att utveckla gemensamt; Demokrati, Integration,
Mångfald, Kompetensförsörjning och arbetsmarknad, Kultur, Miljö, Folkhälsa.
Dessa sju tematiska områden har valts ut eftersom det är kring dessa områden
folkbildningen och Region Skåne möts och har specifika gemensamma intressen
för utveckling och kunskapsbyggande. De tematiska områdena överensstämmer väl
med såväl statens syften, som med folkbildningen och de utmaningar som den
regionala utvecklingsstrategin lyfter fram.
Parterna är överens om att denna överenskommelse ska följas upp med enskilda
överenskommelser avseende mindre projekt, samarbeten, aktiviteter, m.m. inom
ramen för de områden som denna överenskommelse omfattar och som syftar till att
uppnå de mål och syften som denna överenskommelse har. Sådana
överenskommelser ska för att vara bindande ingås skriftligt och undertecknas av
behörig företrädare för de parter som ingår överenskommelsen. Parterna kan var för
sig behöva fatta sina egna beslut innan sådan underliggande överenskommelse
ingås.

Parterna har gemensamt upprättat en övergripande tematisk handlingsplan som
utgår från de sju gemensamma områdena som omfattas av samt utgör ram för
denna överenskommelse,
se bilaga 1.
Parterna är överens om att det samarbete som sker inom ramen för denna
överenskommelse ska präglas och kännetecknas av ett offensivt förhållningssätt
och en god och framåtsyftande dialog mellan parterna.
Styrgrupp
För att på bästa sätt kunna genomföra de mål och syften som denna
överenskommelse har samt för att främja ett gott samarbete mellan parterna ska en
styrgrupp tillsättas.
Styrgruppen ska bestå av tjänstemannarepresentanter från parterna och träffas
regelbundet då styrgruppen driver frågor, tar initiativ till gemensamma projekt och
stimulerar till åtgärder med anledning av denna överenskommelse samt genomföra
uppföljning i enlighet med vad som står nedan.
Ekonomiskt åtagande
Denna överenskommelse innebär inte i någon del ett ekonomiskt åtagande för
någon av parterna.
Uppföljning
Denna överenskommelse och sådana enskilda överenskommelser som ingås inom
ramen för denna överenskommelse ska följas upp minst vartannat år. Styrgruppen
ska lägga fram förslag på justeringar och ändringar inför den person eller organ
som äger rätt att fatta beslut härom hos respektive part.
Löptid
Denna överenskommelse gäller från det att samtliga parter undertecknat
överenskommelsen till den 31 december 2029, vilket följer Regional
utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030”.
Part har alltid rätt att säga upp denna överenskommelse med omedelbar verkan
genom skriftlig underrättelse till övriga parter.
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