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offentligt partnerskap
Skåneveckan för psykisk hälsa 2019-2021

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Skåneveckan för psykisk hälsa
Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap/IOP mellan Region Skåne och
Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund i Skåne gällande Skåneveckan för psykisk
hälsa.
Syftet med ett IOP mellan parterna är att ge förutsättningar för att vidareutveckla och
upprätthålla Skåneveckan för psykisk hälsa 2019 - 2021 i enlighet med Region Skånes
politiska prioriteringar.

IOP som samverkansmodell
Den idéburna sektorn kompletterar den offentliga sektorns verksamheter såväl genom att vara
opinionsbildare och röstbärare som utförare av insatser.
IOP är en överenskommelse mellan en eller flera organisationer inom idéburen sektor och en
eller flera offentliga aktörer. Modellen bygger på samverkan och partnerskap när varken
föreningsbidrag eller upphandling är den mest lämpliga formen och syftar till att ge idéburna
organisationer möjlighet att på ett självständigt och självstyrande sätt vara en aktör i
utvecklingen av välfärden genom en överenskommelse om mer långsiktiga villkor. En av
premisserna för partnerskap är att det finns en ömsesidig tillit och respekt mellan parterna.
Partnerskap riktar sig i de flesta fall till etablerade organisationer med vilka det offentliga har
en relation eller samverkan med sedan tidigare. Centralt är att ett IOP inleds med en dialog
kring gemensamma målsättningar och utmaningar.
Målet med ett IOP är att tillvarata de mervärden och resurser som idéburen sektor står för och
kan erbjuda. En överenskommelse om IOP är inte ett köp av en tjänst utan en myndighets sätt
att uppnå mål inom områden som kommunala aktörer kan ha svårt att nå fram i inom sina
ansvarsområden samt att generera nytta för regionens medborgare. Partnerskap i form av IOP
riktar sig till idéburna organisationer.

Överenskommelsen Skåne
Regionfullmäktige antog 2010, reviderad 2015, en överenskommelse om samverkan mellan
Region Skåne och idéburen sektor Skåne. Överenskommelsen Skåne (ÖK Skåne) 1 är en
gemensam viljeyttring om samverkan och engagemang i syfta att stärka demokratin, öka
delaktigheten och minska utanförskapet i Skåne. Region Skåne vill genom ÖK Skåne visa att
de idéburna organisationerna står för en betydelsefull del av demokratin och en viktig del i
samhällsutvecklingen. Överenskommelsen avser såväl generell samverkan som stöd samt
utveckling av idéburet offentligt partnerskap (IOP).

1

Överenskommelsen Skåne är en avsiktsförklaring om samverkan mellan idéburna organisationer i Skåne, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.
Överenskommelsen verkar för att uppnå den Regionala utvecklingsstrategins mål om ett öppet Skåne där alla har lika värde. Överenskommelsen ska
bidra till att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskapet i Skåne. Den första överenskommelsen undertecknades 2010 av ett
antal idéburna organisationer samt Region Skåne. 2014 undertecknades den nuvarande. Våren 2016 anslöt sig även Länsstyrelsen Skåne till
överenskommelsen.

1. Parter
Region Skåne,
291 89 Kristianstad
Organisationsnummer 232100-0255
Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund i Skåne
Fabriksgatan 2F, 222 35 Lund
Organisationsnummer 842000-2555

2. Syftet med partnerskapet och verksamheten
Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund i Skåne (SV Skåne) är en ideell förening som
har till uppgift att i enlighet med Studieförbundet Vuxenskolans stadgar och program,
samordna verksamheten för Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne, samt svara för kontakter
med Region Skåne och andra regionala myndigheter, organisationer och institutioner. Genom
sin verksamhet bidrar SV Skåne till den regionala utvecklingsstrategins målbild, det öppna
Skåne 2030 samt till att den regionala överenskommelsen mellan Region Skåne och idéburen
sektor omsätts på lokal nivå.
Skåneveckan för psykisk hälsa är en omfattande årlig satsning (under vecka 41), som pågått
sedan år 2010. Initiativet till veckan togs inom Region Skåne som samordnade och bedrev
densamma tillsammans med den nationella kampanjen Hjärnkoll som pågick fram till
årsskiftet 2015/2016.
Inom ramen för denna vecka kan fristående föreningar, organisationer, privatpersoner, företag
och alla andra som önskar vara med och hålla arrangemang på temat ”psykisk hälsa/ohälsa”.
En samordnare har varje år funnits till hands för att hålla ihop det hela, sprida information och
motivera till engagemang kring satsningen. Målet är att få ihop ett så brett program som
möjligt, sett till både innehåll och geografisk spridning. Ett program som i sin tur ska leda till
en välbesökt vecka, där alla som vill kan ta del av information, personliga berättelser och
kulturinslag som handlar om vår psykiska hälsa/ohälsa. Samtliga arrangemang syftar till att
öka kunskapen och därmed minska de utbredda fördomarna mot psykisk sjukdom och de som
drabbats av detta.
De senaste tre åren har uppdraget att samordna Skåneveckan lagts ut på externa parter, dels då
det blivit allt svårare att hitta en naturlig plats för inom Region Skåne för arbetet med den allt
mer omfattande veckan. Men ännu mer för att lyfta vikten av att samtal om det psykiska
måendet lyfts överallt, inte bara utifrån sjukvårdens och psykiatrins perspektiv.
Region Skåne ser också ett värde i att få en ökad stabilitet och långsiktighet i det fortsatta
genomförandet av Skåneveckan och ser det lyft av veckan som åstadkoms 2017 som ett stöd
för den tanken. Den geografiska spridningen och mångfalden av deltagare har aldrig varit
större.

3. Värdegrund för partnerskapet
Partnerskapet ska bygga på respekt och tillit inför varandras olika förutsättningar, öppenhet
och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet, förståelse, respekt, långsiktighet,
transparens och acceptans av relevant kritik.

4. Målgrupp och uppdrag
Hösten 2017 samordnades veckan av Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund i Skåne
på uppdrag- och med bidrag av Region Skåne. Ett samarbete som föll mycket väl ut och vi
kunde tillsammans leverera den hittills mest omfattande och välbesökta Skåneveckan sedan

start. Genom Studieförbundet Vuxenskolans kanaler och lokaler kunde arrangemang hållas på
fler orter än tidigare och information om veckan nå ut bredare.
SV Skåne vill ta tillvara på de lärdomar som gjorts hittills och upprätthålla att;
- Att både informationsmöten och privata möten erbjuds de som önskar under planeringen.
- Allt fler arrangörer hjälper varandra och drar nytta av andras erfarenheter och kontakter.
- Arrangemangen under veckan vänder sig till allt från skolbarn till personer inom
äldreomsorgen.
- Alla arrangemang även fortsatt ska vara kostnadsfria och öppna för alla.
- Att ett gemensamt program tas fram både i tryck och digitalt och att detta sprids brett.
Utöver att upprätthålla det arbete som gjorts tidigare år vill SV Skåne kommande år;
- Öka tillgängligheten ytterligare genom digitalisering och erbjuda fler föreläsningar online.
- Se till att arrangörerna samverkar för att höja kvaliteten och minska konkurrensen om
besökarna.
- Bidra till att spridningen geografiskt fortsätter förbättras.
- Bistå mindre arrangörer med lokaler som finns inom SV i Skåne.
- Skapa en hemsida som klarar av de många programpunkterna och den lite tyngre trafik som
det tidigare inte funnits behov av, men som 2017 blev tydligt.

5. Samverkan
Samverkan sker genom fortlöpande dialog kring hur satsningen går och vad som händer. Efter
genomförd vecka, delges Region Skåne årligen den utvärdering som görs för att få överblick
över hur arbetet har fortlöpt, hur många som medverkat som arrangörer samt om de är nöjda
med samordningen, informationsmötet, material, program, spridning och antal besökare.
Samverkan och genomförande av veckan sker tillsammans med andra aktörer som önskar
vara en del av Skåneveckan och hålla i arrangemang som ligger i linje med Skåneveckans
syfte. (se punkt 2).

6. Utvärdering
Efter genomförandet av Skåneveckan har det varje år genomförts en utvärdering. I den får alla
veckans arrangörer uttrycka vad de tyckte fungerade bra respektive mindre bra. Det finns
utrymme att få komma med förslag till förändringar/förbättringar och utvärderingen är ett
mycket viktigt redskap i arbetet inför kommande års ”Skånevecka” eftersom vi önskar att den
ständigt ska utvecklas, växa och nå än fler.

7. Ekonomi
Överenskommelsens ekonomiska omfattning är 500 000 tkr årligen, under åren 2019-2021.
Verksamheten finansieras genom att Region Skåne årligen fördelar medel i budget. Dialog
kring en eventuell förlängning ska föras under första hälften av 2021.

8. Marknadsföring
Båda ingående parterna ska i de sammanhang som är lämpliga, beskriva att verksamheten och
de insatser som utförs, sker genom ett idéburet offentligt partnerskap.
Båda parter ska stå som avsändare på allt framtaget material som rör satsningen i form av
logotyp och text.

9. Period för partnerskapet
Partnerskapet avser perioden 2019-01-01 till och med 2021-12-31. Ställningstagande till
förlängning skall tas sex månader innan överenskommelsen upphör.

10. Uppsägning
Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för partnerskapet, brister i sina åtaganden eller

att omständigheterna förändrats väsentligt, kan den andra parten när som helst under perioden
påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp det idéburna offentliga partnerskapet.

11. Ombud
För Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund i Skåne:
Regionordförande Eva Karin Hempel
Telefon: 070- 810 37 78
E-post: evakarin.hempel@sv.se
Kontaktperson: Regionchef Åsa Björk
Telefon: 0701-450234
E-post: asa.bjork@sv.se
För Region Skåne:
Namn: Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande
Telefon: 044-309 32 95
E-post: henrik.fritzon@skane.se
Kontaktperson: Tommy Aspegren
Telefon: 044-309 35 25
E-post: tommy.aspegren@skane.se
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var
sitt.
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