
 
 

Den 23 mars genomförde NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne både Framtidsforum och årsmöte på 
KompetensCenter idéburna Malmö. På årsmötet valdes en ny ordförande för NÄTVERKET samt nya 
styrelseledamöter. Nedan följer en kort rapportering. På sista sidan finns kontaktuppgifter till NÄTVERKET. 
 
Framtidsforum med sikte på ett idéprogram för NÄTVERKET 
Vad är idéburen sektors mervärde och roll? Vad ska NÄTVERKET tycka och driva? På Framtids-
forum drog arbetet med NÄTVERKET:s nya idéprogram igång. Utifrån fyra övergripande 
områden – regional utveckling, idéburen sektors roll och mervärde, resurser och makt samt 
tvärsektoriell samverkan – diskuterade mötesdeltagarna vilken position NÄTVERKET ska ha 
framöver. 
 
Idéburen sektors särart som icke vinstdrivande lyftes fram i diskussionerna, liksom den unika 
möjlighet idéburna organisationer har att bidra till människors välmående genom att verka 
nära människan och hålla idén i fokus. Som centralt för idéprogrammet lyftes också idéburna 
organisationers roll för att sprida demokratitanken och skapa ett inkluderande samhälls-
klimat präglat av mångfald, respekt och öppenhet. 
 
Mötet diskuterade vidare att NÄTVERKET som aktör på 
regional nivå i Skåne behöver arbeta för att 
förutsättningarna för idéburen sektor ska bli mer 
likvärdiga över allt i Skåne. Genom det lokala 
föreningslivet finns idéburen sektor förankrad i hela 
regionen och är ofta en viktig kraft i den lokala 
utvecklingen. 
 
Som ett centralt tema för ett kommande idéprogram lyftes även rollfördelningen mellan 
idéburen och offentlig sektor vid tvärsektoriell samverkan. Aktörerna måste fungera som 
jämbördiga parter med olika, men likvärdiga, perspektiv vilket också tydligt fastställs i 
principerna för Överenskommelsen Skåne. 
 
Idéprogrammet ska tas fram under året med målsättningen att det ska antas på 
NÄTVERKET:s årsmöte 2018. Tanken är att idéprogrammet ska spegla en gemensam 
hållning till samhällspolitiska frågor kring regional utveckling och idéburen sektors roll och 
förutsättningar. Att ha en gemensam utgångspunkt i frågorna är en styrka och idé-
programmet kommer att bli ett viktigt verktyg för vårt påverkansarbete framåt. 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter från medlemsorganisationerna, NÄTVERKET:s 
styrelse och kansli kommer att driva arbetet med idéprogrammet under året. Arbetsgruppen 
består av Anna Strömberg från Södra folkets hus och parker, Lars Flygare från ABF Malmö, 
Patrik Karlsson från Skåneidrotten och Reino Fridh från Sensus Skåne-Blekinge. 
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För att få en bred förankring kommer utkast på idéprogrammet att skickas på remiss till alla 
medlemsorganisationer vid två tillfällen. Första remissrundan kring de övergripande 
frågeställningarna sker i juni-augusti. Andra remissrundan kommer att äga rum under 
september-oktober. Idéprogrammet blir tema även för höstens Framtidsforum. 
 
 
Tre frågor till Johnny Nilsson, NÄTVERKET:s nya ordförande 
 
Hur känns det att ta sig an uppdraget som 
ordförande?	
 – Det känns väldigt bra. Det är spännande och utmanande att 
lära känna en ny organisation från grunden och att tillsammans 
med medlemsorganisationer, styrelse och kansli vara med och 
staka ut riktningen för NÄTVERKET:s fortsatta arbete. Jag har 
följt NÄTVERKET från nationell nivå de senaste åren och har 
blivit imponerad av de resultat som uppnåtts. Nu handlar det 
om att hålla i och utveckla vår identitet och roll så den blir 
ännu tydligare. Jag skulle vilja att vi ännu tydligare kan visa på 
den idéburna sektorns kompetens, erfarenhet och breda kontaktyta bland människor i 
regionen och hur den kan tas tillvara i samhällsbygget. Med min bakgrund i statlig, offentlig 
och idéburen sektor hoppas jag kunna bidra till det arbetet. 
 
Vad var det som gjorde att du fick upp ögonen för NÄTVERKET?	
 – Det är kanske en sliten fras men jag brinner verkligen för föreningslivet. Det rymmer 
enorma möjligheter till utveckling för hela samhället. Ett starkt civilsamhälle är en 
sammanhållande kraft, inte minst i tider av ökade klyftor och allt större polarisering. Det 
mänskliga mötet är oöverträffat som verktyg för ett öppet, demokratiskt och tolerant 
samhälle. Det är stora ord, men det är precis därför jag tycker att NÄTVERKET är viktigt. 
De djupgående och långsiktiga förbättringar som vi kan åstadkomma i egenskap av en 
plattform för det idéburna Skåne, den rollen gör oss tämligen unika.	
 	
Vad har du för tankar om NÄTVERKET:s framtid?	
– Utan att föregå processen med idéprogrammet skulle jag ändå vilja säga att med ökade 
utmaningar på välfärdssystemet, till exempel när det gäller unga utanför skola och arbete, 
den växande ohälsan och de nyanländas etablering och integration, kommer NÄTVERKET:s 
roll som samtalspart till det offentliga knappast att bli mindre relevant. Jag är också övertygad 
om att idéburen sektors roll som mötesplats mellan människor blir allt viktigare för att hålla 
samman samhället.  Mycket av det arbete som görs i föreningar sker i det fördolda. Jag skulle 
vilja att vi blir en ännu tydligare röst också i det utåtriktade opinionsbildande arbetet. Men 
avgörande är att vi har förankring och förtroende från våra medlemmar. Först då kan vi med 
trovärdighet och kraft föra den idéburna sektorns talan i olika forum och på olika arenor.	
  
Kort om Johnny Nilsson (källa Studiefrämjandet): 
Johnny är 59 år, sambo med en skånska och har två utflugna barn. Nyligen inflyttad till Lund, född på Gotland 
men uppvuxen i Vänersborg. Entusiastisk förespråkare för friskvård och natur. Aktiv sedan många år i 
Friluftsfrämjandet som ledare både för långfärdsskridsko och kajak. Spelar tennis varje vecka och cyklar gärna. 
Har arbetat i mer än 30 år inom offentlig verksamhet, departement och centrala organisationer, främst inom 
skola, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Har varit departementsråd och senare statssekreterare i 
utbildningsdepartementet med bland annat ansvar för vuxenutbildning och folkbildning. Har mer än 20 års 
erfarenhet av chefskap både inom offentlig sektor och idéburen verksamhet. Har de senaste åren arbetat som 
förbundschef för Studiefrämjandet, ett av Sveriges största studieförbunden. 
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Kontakt 
 
Besöks- och postadress samt kontakt med styrelsen 
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne 
Ängelholmsgatan 1 A, 214 22 Malmö 
info@natverket.org 
 
Sociala medier: Facebook/natverketideburensektorskane och Twitter/Natverket_Skane 
Hemsidor: www.natverket.org , www.overenskommelsenskane.se 
 
 
Ordförande 
Johnny NIlsson 
Studiefrämjandet 
E-post: ordforande@natverket.org   
Telefon 070-542 48 33 
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Mattias Larsson 
Verksamhetschef 
mattias@natverket.org 
0705-81 73 00 
 
Christoph Lukkerz 
Strateg regional utveckling 
christoph@natverket.org 
0763-68 48 66 
 
Henrik Nilsson 
Verksamhetsutvecklare integration 
henrik@natverket.org 
0735-20 09 35 
 
Tora Törnquist 
Verksamhetsutvecklare 
tora@natverket.org 
0763-937719 
 
Kaj Svensson 
Kommunikatör 
kaj@natverket.org 
076-39 38 841 
 
Maria Lagneby 
Verksamhetsutvecklare 
Föräldraledig under 2017 
 
 

 


