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2015 - ett 

händelserikt år 

2015 var ett omtumlande och händelserikt år – i 

världen, för Skåne och för NÄTVERKET.   

Den oroliga situationen i världen, med miljoner 

människor på flykt, har blivit allt mer påtaglig här 

hemma. I stort sett alla berörs och påverkas på 

något sätt. Vårt samhälle utmanas och sätts på prov 

på alla nivåer. Det visar vilken viktig roll som 

idéburen sektor har när det blir hårt tryck på  

offentliga verksamheter.  

Det finns en otrolig kraft, organisering och 

engagemang bland de 21 000 idéburna organisa-

tioner som finns i Skåne. Viljan att hjälpa och 

möjligheten att mobilisera krafter bland dessa 

organisationer har varit ovärderliga under året. 

Samtidigt är det viktigt för NÄTVERKET att behålla 

siktet framåt och arbeta långsiktigt och strategiskt. 

Tillsammans med er ska vi hitta lösningar för att 

integrationen av nyanlända ska lyckas.  

Under 2015 har NÄTVERKET vid flera tillfällen 

uppmärksammat och diskuterat idéburen sektors 

möjligheter att ta en aktiv roll i integrationspro-

cessen. Några exempel är i Almedalen, på det 

Regionala forumet och i debattartiklar. Genom 

projektet Nätverk-Aktivitet-Delaktighet har vi 

också lyckats få in nästan 200 nyanlända i 

föreningsverksamhet. Flera års påverkansarbete 

har gett konkreta resultat. NÄTVERKET är en aktör 

som syns, hörs och tillfrågas i olika sammanhang.  

2015 fick vi plats både i Region Skånes strategiska 

upphandlingsråd och i Strukturfondspartnerskapet 

för Skåne och Blekinge. NÄTVERKET har även varit 

delaktigt i utvecklandet av Region Skånes upphand-

lingsmodell. Den gör det lättare för idéburna 

aktörer att delta i upphandlingar. En stor del av 

framgångarna är ett resultat av samverkan inom 

ramen för Överenskommelsen Skåne.  

 

Under flera år har vi, inom Överenskommelsen 

Skåne, arbetat med att utveckla en ny modell för 

samverkan mellan idéburen och offentlig sektor.  

Modellen kallas Idéburet offentligt partnerskap 

(IOP) och har som mål att försöka hitta lösningar 

på en samhällsutmaning. I Skåne finns i dagsläget 

elva regionala och sju lokala IOP. En av de senaste 

tillkomna är en regional IOP mellan Region Skåne 

och NÄTVERKET som innebär att NÄTVERKET 

under fyra år får medel för att samordna arbetet 

med Överenskommelsen Skåne. I och med denna 

IOP skapas en långsiktigt hållbar samverkan och 

finansiering för vårt samarbete. 

 

2015 fick NÄTVERKET fem nya medlemmar. Jag vill 

passa på att hälsa dessa organisationer mycket 

välkomna till oss. Ju fler medlemmar - desto 

starkare röst. Tack vare er får vi inblick och 

kunskap inom sektorns olika områden. 

Jag vill också varmt välkomna vår verksamhetschef 

Mattias Larsson som började hos oss i december. 

Med en verksamhetschef på plats förbättras våra 

möjligheter att fortsätta stärka och synliggöra våra 

medlemsorganisationer och idéburen sektor.  

NÄTVERKET fortsätter att sikta framåt. 2016 ska vi 

komma in i ännu fler sammanhang, lyfta idéburna 

organisationer ytterligare och fördjupa samverkan 

ännu mer. Vi ska bli ännu starkare så att vi kan 

uppnå ett hållbart samhälle med plats för alla!      

 

Daniél Tejera, ordförande Nätverket – Idéburen sektor 

Skåne  
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Verksamhet 

2015 
NÄTVERKET:s verksamhet och aktiviteter ska 

kännetecknas av långsiktighet, medlemsnytta, 

pionjäranda och samverkan. Det beslutades som en 

del i vår kommunikationsstrategi, som antogs 

under året. Nedan beskriver vi vår verksamhet 

under 2015 utifrån dessa kännetecken.  

Långsiktighet 

”Det känns som att vi under 2015 skördar 

frukterna av och ser konkreta effekter av det 

arbete som pågått i flera år” 

Christoph Lukkerz, NÄTVERKET 

 

NÄTVERKET:s mål är att arbeta strategiskt och 

långsiktigt för att uppnå förändringar som bidrar till 

en hållbar samhällsutveckling. Arbetet handlar ofta 

om processer som kan ta lång tid, där målet är att 

hitta lösningar som håller i längden. För att uppnå 

önskat resultat krävs uthållighet och tålamod. 

En viktig strategisk fråga för NÄTVERKET är att 

stärka den idéburna sektorn och synliggöra på vilka 

sätt sektorn kan vara en positiv kraft och en viktig 

del i samhällsutvecklingen. Under flera år har vi 

bedrivit påverkansarbete för att sektorn ska bli en 

starkare röst och få bättre möjligheter att påverka 

samhällsutvecklingen. En annan fråga har varit att 

försöka komma in i olika strategiska sammanhang. 

2015 gjordes flera framsteg på detta område, 

NÄTVERKET har idag uppdrag i olika råd, projekt 

och arbetsgrupper av strategisk betydelse.  

Konkreta exempel 

Möte med riksdagspolitiker 

I mars 2015 träffade NÄTVERKET två skånska 

riksdagsledamöter för att visa på och diskutera 

idéburen sektors möjligheter att ta en aktiv del i 

integrationsarbetet. Vi informerade även om hur vi 

arbetar tillsammans med våra medlems-

organisationer, Överenskommelsen Skåne och 

projektet Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD). 

Plats i upphandlingsråd 

 
         Foto: Region Skåne 

NÄTVERKET fick i höstas en plats i Region Skånes 

nystartade råd för strategisk upphandling. Rådet 

ska stärka arbetet med strategisk upphandling och 

arbeta systematiskt med att främja innovationer, 

sociala krav och miljöaspekter vid upphandlingar. 

Rådet är tvärsektoriellt och består av 16 deltagare 

från offentlig sektor, näringsliv, fackliga organisa-

tioner, idéburen sektor och akademin.  

 

Långsiktig samverkan 

I december ingick Region Skåne och NÄTVERKET 

ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Detta 

partnerskap innebär att NÄTVERKET under fyra år 

får medel från Region Skåne för att utveckla och 

samordna arbetet med Överenskommelsen Skåne 

och dess utvecklingsplan. Läs mer om IOP i fakta-

rutan på sidan 8. 

Formar framtidens ledarskap 

 
Foto: Maria Lagneby 

Under året har vi varit med och skapat ett natio-

nellt nätverk för medskapande ledarskap, där lands-

ting, regioner, kommuner och idéburna driver 

utvecklingen framåt och skapar förutsättningar för 

ett ledarskap i förändring i hela samhället. 

Utbildningar och möten har arrangerats i Malmö, 

Trollhättan, Göteborg och Linköping.  
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Säkrar framtidens kompetensförsörjning  

NÄTVERKET:s personal och några av våra med-

lemsorganisationer deltog i en workshop inom 

Kompetenssamverkan Skåne (KOSS), som tar fram 

strategi och handlingsplan för hur man ska säkra 

den framtida kompetensförsörjningen i Skåne. Det 

var första gången som idéburen sektor fanns med i 

detta sammanhang.  

Evenemang och synlighet 

Almedalen 

 
       Foto: Maria Lagneby 

I Almedalen anordnade NÄTVERKET ett semin-

arium tillsammans med partners och medlems-

organisationer. Temat var att diskutera och 

debattera hur systemet för flyktingmottagandet kan 

utvecklas genom innovation och medskapande 

mellan sektorerna. Över 50 personer sökte sig till 

Ideella trädgården för att lyssna till Sensus, 

Skåneidrotten och Individuell Människohjälp som 

presenterade hur de ser sina organisationers roller 

i framtidens flyktingmottagande.  

Mötesplats Skåne 

 
   Foto: Christoph Lukkerz 

I augusti genomfördes arets upplaga av Mötesplats 

Skåne. NÄTVERKET höll i ett seminarium på temat: 

” Idrottsrörelse och idéburen sektor för inklude- 

 

rande mottagande”. Ett sextiotal personer, som 

representerade en mångfald av idéburna och 

offentliga aktörer, deltog i samtalet. 

Mötesplats social hållbarhet 

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) arrangerar årligen en 

konferens, i år på temat social hållbarhet. 

Tillsammans med SKL genomförde vi här en 

workshop om överenskommelser som verktyg för 

social hållbarhet.  

Debattartikel i Sydsvenskan 

Den 2 april gjorde NÄTVERKET ett debattinlägg på 

Aktuella frågor i Sydsvenskan. Artikeln trycker på 

den idéburna sektorns möjligheter att utföra 

uppdrag inom etableringssystemet. Det kan göras 

genom bland annat studieförbund och 

folkhögskolor. 

Medlemsnytta 

”Medlemskapet i NÄTVERKET underlättar vår 

omvärldsbevakning kring civilsamhälle och social 

hållbarhet och ger oss information om konferenser 

och seminarier som är bra för oss att delta i. Vi 

har under året knutit flera värdefulla kontakter 

tack vare tips från NÄTVERKET” 

Helena Thelander, HUT Skåne 

Alla aktiviteter och insatser som NÄTVERKET 

genomför ska främja och förbättra förutsätt-

ningarna för våra medlemsorganisationer. Som en 

intresseorganisation för idéburna organisationer 

har NÄTVERKET möjlighet att vara en samlande 

kraft för idéburna. Den idéburna sektorn börjar få 

en gemensam och därmed starkare röst. Det 

underlättar organisationernas möjligheter att bli 

aktiva i samhällsutvecklingen.   

Offentliga och andra organisationer som vill 

komma i kontakt med idéburna aktörer har insett 

fördelarna med en samlande organisation som 

NÄTVERKET. Vi blir en kontaktyta för dialog och  

samverkan kring gemensamma samhällsutmaningar. 

Via våra medlemsorganisationer kan NÄTVERKET i 

sin tur förankra och föra vidare information och 

förfrågningar i en bred kontext.  
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Konkreta exempel 

Ny upphandlingsmodell främjar idéburna 

aktörer 

Koncerninköp på Region Skåne har, i samverkan 

med idéburen sektor, utvecklat en ny upphand-

lingsmodell som ska underlätta för idéburna 

organisationer och små privata aktörer att lämna 

anbud på upphandlingar.  

Denna upphandlingsmodell fick betydelse för 

idéburna aktörer i två upphandlingar under 2015. 

Yalla Trappan vann en upphandling att leverera 

lunch till Regionhusets 600 anställda i Malmö. I 

Region Skånes upphandling om konferensbyrå-

tjänster lades det, enligt NÄTVERKET:s önskemål, 

in i kravspecifikationen att idéburna aktörer ska 

beredas möjlighet att bli ”leverantörer” av dags-

konferenslokaler åt Region Skåne. Läs mer om 

upphandlingsmodellen i faktarutan om dialogbaserad 

upphandling på sidan 6.        

Nya medlemmar 

2015 har fem nya organisationer anslutit sig till 

NÄTVERKET, som därmed vid årets utgång har 49 

medlemmar. De nya medlemmarna (Winnet Skåne, 

Skånes Bygdegårdsdistrikt, Bufff Skåne, Föreningen 

Skyddsvärnet och Skåne läns 4H) representerar 

olika områden och breddar och förstärker ytter-

ligare NÄTVERKET som organisation. Läs mer om de 

nya medlemmarna på sidan 12. 

 

Delaktiga i skånsk kulturplan 

Tillsammans med Ideell Kultur Allians Skåne 

arrangerade NÄTVERKET en workshop kring 

framtagandet av Region Skånes kulturplan. 

Resultatet av workshopen lade grunden för 

NÄTVERKET:s remiss till planen. Denna medverkan 

gjorde att flera idéburna kulturorganisationer 

kunde involveras i processen och är ett exempel 

på ett nytt sammanhang där vi nu får vara med och 

påverka. 

Verksamhetschef på plats 

                                                                  
Foto: Jonas Karlsson 

I december började Mattias Larsson som 

verksamhetschef för NÄTVERKET, med det 

övergripande ansvaret för vår verksamhet, 

personal, utveckling och ekonomi. Med en 

verksamhetschef på plats stärks möjligheterna till 

fortsatt utvecklingsarbete inom de olika områdena 

vi vill verka. Mattias har stor erfarenhet av 

folkhälsofrågor knutna till samhällsplanering, 

regional tillväxt och krishantering.  

Viktig plats i Strukturfondspartnerskapet 

NÄTVERKET fick under året en efterlängtad plats i 

Strukturfondspartnerskapet för Skåne och 

Blekinge. Partnerskapets uppgift är att prioritera 

bland godkända ansökningar till Europeiska 

regionala utvecklingsfonden samt till Europeiska 

socialfonden. Detta uppdrag, som vi fick genom 

samverkan med Coompanion, är ett strategiskt 

genombrott. NÄTVERKET har nu som intresse-

organisation en bra påverkansmöjlighet för att 

representera den idéburna sektorn. Härigenom 

kan vi sprida information och kunskap till våra 

medlemmar om de möjligheter som finns inom 

olika EU-fonder.  

Vad tycker våra medlemmar? 

För att kunna göra största möjliga medlemsnytta 

måste vi veta vad våra medlemmar tycker om det 

vi gör och vad de vill att vi ska utveckla och satsa 

på framöver. I slutet av året förbereddes en 

medlemsenkät, med ett tjugotal frågor, som 

kommer att skickas ut i början på 2016. Tanken är 

att en medlemsenkät ska genomföras vartannat år. 
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Evenemang och synlighet 

Idéburen tankesmedja Skåne 

NÄTVERKET:s medlemsorganisationer har påtalat 

behovet av ett forum för ledarskaps- och 

utvecklingsfrågor inom idéburen sektor. Under 

året har vi därför arrangerat två tankesmedjor för 

verksamhetschefer och verksamhetsledare inom 

idéburna organisationer i Skåne. Tankesmedjorna 

fokuserar på att möjliggöra ett medskapande 

ledarskap genom visionära samtal. Temat på 

tankesmedjorna under har varit ”Att mäta eller 

mätas”. Sammanlagt har 32 personer deltagit vid 

tankesmedjorna. 

 
      Foto: Mattias Larsson 

Framtidsforum 

Forumet är en mötesplats för NÄTVERKET:s 

medlemsorganisationer för att diskutera samhälls-

utvecklingsfrågor utifrån den idéburna sektorns 

perspektiv. Vid årets första framtidsforum 

diskuterades ”Vart är vi på väg? På spåret mot 

Skåne 2030” och mötet hade ett 30-tal deltagare. 

På det andra forumet träffades 23 deltagare för att 

diskutera möjlighetena att bättre utnyttja erbjuda 

lokaler som kan tillhandahållas via den idéburna 

sektorn. 

NÄTVERKET:s Framtidsforum och Idéburen 

tankesmedja Skåne är under 2015-2018 en del i 

samverkansprojektet: "Social Innovation Skåne" 

med stöd av Europeiska regionala utvecklings-

fonden.       

Förtroendevaldaforum 

I höstas bjöd vi för första gången in förtroende-

valda i våra medlemsorganisationer till ett samtal 

om strategiska utvecklingsfrågor i den idéburna 

sektorn. Vid mötet deltog 12 personer. 

 

FAKTA/Dialogbaserad upphandling 

Koncerninköp på Region Skåne har i samverkan 

med NÄTVERKET utvecklat sin upphandlingspolicy 

och dialogmodell, för att underlätta för idéburna 

organisationer och små privata aktörer att lämna 

anbud på upphandlingar. Exempelvis delas upphand-

lingar upp i mindre delar och kvalitetsaspekter får 

större betydelse. Dessutom informerar Region 

Skåne små företag om årets upphandlingar och 

anordnar ”anbudsskolor” för de som är intres-

serade. 

Framsteg för idéburna 

Under 2015 resulterade den utvecklade modellen i 

två upphandlingar med betydelse för idéburna 

organisationer. Yalla Trappan vann en upphandling 

om att leverera mat till Regionhusets 600 anställda 

i Malmö. I Region Skånes upphandling om konfe-

rensbyråtjänster lades det, enligt NÄTVERKET:s 

önskemål, in i kravspecifikationen att idéburna 

aktörer ska ges möjlighet att bli ”leverantörer” av 

dagskonferenslokaler åt Region Skåne.  

– Detta är ett stort genomslag som har kunnat bli 

verklighet tack vare Överenskommelsen Skåne, 

förklarar Christoph Lukkerz.  

”Unikt samarbete” 

Upphandlingen av konferensbyråtjänster vanns av 

Svenska Möten. Företaget är positivt till att 

samarbeta med idéburen sektor: 

– Genom NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne 

har vi redan idag fått in intresseanmälningar från 25 

olika organisationer som vi kommer att ta upp i 

vårt kundregister. Detta unika samarbete med den 

idéburna sektorn känns väldigt inspirerande och 

nytänkande. Vi på Svenska Möten är stolta över att 

genom våra tjänster kunna bidra till en positiv 

samhällsutveckling i Skåne, säger Mikael Månsson, 

kundansvarig på Svenska Möten. 

Nominerad till bästa upphandling 

Upphandlingen av konferenstjänster blev, som en 

av åtta, nominerad till Handslaget 2015, en 

utmärkelse för årets bästa upphandling. Handslaget 

ska symbolisera den goda affären och bakom priset 

står tidningen Offentliga Affärer. 
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Pionjäranda 

”Skåne är en föregångare när det gäller att testa 

nya sätt att stärka idéburna organisationer i rollen 

som en viktig samhällsaktör. Många blickar vänds 

mot Skåne för att lära av det som händer här”  

                   Maria Lagneby, NÄTVERKET 

 

NÄTVERKET:s verksamhet ska kännas inspirerande 

och präglas av nyskapande och nyfikenhet. Vi ska 

våga testa nya vägar, metoder och konstellationer 

för att förbättra möjligheterna för idéburen sektor 

att vara en viktig samhällsaktör.  

På flera områden kan vi konstatera att Skåne ses 

som pionjär och förebild i landet när det gäller att 

stärka idéburen sektor och idéburna organisa-

tioners möjligheter till påverkan och delaktighet i 

samhällsutvecklingen. NÄTVERKET har, tillsammans 

med flera andra, en framträdande roll i denna 

utveckling. 

Konkreta exempel 

Stor satsning på sociala innovationer 

 
Foto: Jonas Karlsson 

I september gick startskottet för Social Innovation 

Skåne (SIS), som är ett treårigt samverkansprojekt 

mellan NÄTVERKET, Coompanion Skåne, Centrum 

för Publikt Entreprenörskap och Mötesplats Social 

Innovation. Projektets mål är att ge Skåne  

bättre förutsättningar för start och utveckling av 

sociala innovationer, det vill säga innovativa 

tjänster, produkter, processer och metoder som 

strävar efter att möta samhällets utmaningar.  

Projektet tar avstamp i att det traditionella syste-

met har svårt att fånga upp och hitta lösningar som 

förmår möta framtida behov på ett innovativt sätt. 

SIS vill bidra till regional utveckling och konkur-

renskraft genom att skapa en bättre struktur och 

bättre förutsättningar för människor, företag och 

idéburna organisationer att hitta, uppfinna och 

utveckla idéer som löser samhällsproblem. Arbetet 

sker på flera plan, alltifrån gräsrotsnivå till 

strategisk regional nivå.  

 

SIS är ett EU-projekt inom Europeiska Regionala 

Utvecklingsfonden. 

Ny form av partnerskap ska lösa 

samhällsutmaningar 

 
                                                               Foto: Andreas Winblad 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en ny form 

av samverkansmodell mellan offentliga och 

idéburna aktörer. Ett IOP handlar om att lösa en 

samhällsutmaning, med fokus på en specifik 

verksamhet. Inom Överenskommelsen Skåne har vi 

i flera år arbetat för att utveckla och testa denna 

modell. I Skåne finns idag elva regionala och sju 

lokala IOP. För att ytterligare stärka upp den 

regionala stödfunktionen tillsatte Region Skåne i 

höstas en halvtidstjänst som IOP-strateg. 

Överenskommelsen Skåne samarbetar även med 

nationella och andra regionala aktörer när det 

gäller IOP. Tillsammans med Sveriges kommuner 

och landsting (SKL), Nationella överenskommelsen 

på det sociala området och Västra Götalands-

regionen har vi under året planerat för en nationell 

IOP-konferens som kommer att äga rum våren 

2016. Läs mer om IOP i faktarutan på sidan 8. 
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Delaktiga i utredning om civilsamhället 

En statlig utredning undersöker möjligheterna att 

på olika sätt underlätta för det civila samhällets 

organisationer att bedriva sin verksamhet, att 

utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, 

välfärd, folkhälsa, gemenskap och social samman-

hållning. Dan Ericsson, som leder utredningen, har 

haft många dialoger med idéburna organisationer i 

Skåne, på både regional och lokal nivå. NÄTVERKET 

och flera av våra medlemsorganisationer samt 

Överenskommelsen Skåne har varit aktiva parter i 

dessa dialoger.  

Evenemang och synlighet 

Presentation vid upphandlingskonferens 

 
Foto: Jonas Karlsson 

Vid årskonferensen för Sveriges Offentliga 

Upphandlare (SOI), med 700 deltagare, höll 

Christoph Lukkerz en presentation om innovativ 

dialogbaserad upphandling. Föredraget filmades och 

lades upp på Youtube och SOI:s hemsida. 

Utbildning om IOP 

 

Foto: Jonas Karlsson 

Maria Lagneby har under året hållit i utbildningar 

om Idéburet offentlig partnerskap (IOP) för 

kvinnojourer i Sydsverige och Västra Götaland.  

Frukostmöte om IOP och upphandling 

I mars arrangerades ett frukostmöte för att 

informera idéburna organisationer om möjlig-

heterna när det gäller Region Skånes upphandlingar 

och kring Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). 17 

personer deltog i mötet. 

 

FAKTA/Idéburet offentligt partnerskap 

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en ny form 

av samverkan mellan idéburna organisationer och 

offentlig sektor. När en offentlig aktör och en 

idéburen organisation ingår ett IOP definierar de 

tillsammans en samhällsutmaning.Partnerskapet blir 

en gemensam lärprocess.  

Genom att föra en dialog kring ett gemensamt mål, 

utifrån parternas olika utförarperspektiv, ökar 

möjligheten att förstå ett samhällsproblem och vad 

det är som behövs för att det ska lösas.  

Många skånska IOP 

Inom Överenskommelsen Skåne har vi under några 

år arbetat med att utveckla idéburet offentligt 

partnerskap. Tack vare detta finns idag elva 

regionala och sju lokala IOP i Skåne.  

På regional nivå ansvarar till exempel Stads-

missionen för hemlösas tandvård, Fontänhuset för 

psykosocial rehabilitering, RFSL/RFSU har en 

sexualterapeutisk mottagning och Psoriasis-

förbundet genomför ljusterapi. En av de  

senaste i raden av regionala IOP är den som 

NÄTVERKET och Region Skåne ingick i december 

2015.  

De regionala IOP har inspirerat och stått mall för 

lokala IOP. I Malmö pågår sex IOP och i Lund en 

IOP. 
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Samverkan 

”Under 2015 fördjupade vi vår samverkan med 

aktörerna inom Partnerskap Skåne och 

Överenskommelsen. Det har inneburit en 

spännande process med att omvandla strategier 

och idéer till operativ verksamhet på lokal nivå”  

             Henrik Nilsson, NÄTVERKET 

Samverkan är en av de absolut viktigaste grund-

pelarna i NÄTVERKET:s verksamhet. Den regionala 

utvecklingsstrategin för Skåne (RUS) har målbilden 

”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.  

För att kunna nå denna målbild måste vi hitta och 

utveckla nya typer av samverkan. Det handlar såväl 

om samverkan inom den idéburna sektorn som 

mellan sektorer. För att hitta lösningar på olika 

samhällsutmaningar testar vi innovativa och nya 

modeller för att möjliggöra ett samspel och en 

dialog mellan jämbördiga parter. 

Överenskommelsen Skåne 

Som första region i Sverige har Region Skåne och 

den idéburna sektorn i Skåne sedan 2010 en unik 

överenskommelse om samverkan. I Överens-

kommelsen Skåne (ÖS) ingår även Länsstyrelsen 

Skåne och Kommunförbundet Skåne som aktiva 

samarbetspartners. I samspelet mellan den 

offentliga och idéburna sektorns olika roller och 

funktioner uppstår mervärden som vi vill 

synliggöra, tillvarata och utveckla.  

Kopplat till Överenskommelsen Skåne samverkar 

vi även med aktörer på nationell nivå, bland annat 

Nationella Överenskommelsen inom det sociala 

området, och med andra regioner, framför allt 

Västra Götaland. Vi har även varit involverade i 

flera lokala processer i skånska kommuner.  

Syftet med de lokala processerna är att skapa ett 

långsiktigt hållbart lokalsamhälle genom att stärka 

samspelet mellan idéburen och offentlig sektor. 

Integration 

I flera år har det funnits en systematiserad 

samverkan mellan idéburna och offentliga aktörer 

gällande etablering och integration av nya 

skåningar. Detta sker genom olika samverkans-

former, bland annat en regional överenskommelse 

(RÖK), inom Överenskommelsen Skåne samt 

genom Partnerskap Skåne, som är en regional 

kunskapsplattform kopplad till RÖK. Inom 

Partnerskap Skåne bedrivs ett antal utvecklings-

processer och projekt, bland annat Nätverk-

Aktivitet-Delaktighet (NAD), som NÄTVERKET 

ansvarar för tillsammans med Länsstyrelsen Skåne.  

Konkreta exempel 

Överenskommelsen Skåne 2.0 

I januari trädde den reviderade versionen av ÖS i 

kraft. I denna överenskommelse finns fem utveck-

lingsområden identifierade. Det område som varit i 

fokus under 2015 är samverkan.  

Mera NAD 

 
Foto: Andreas Winblad 

Region Skåne beviljade projektmedel från sociala 

investeringsfonden för att växla upp och utveckla 

NAD-metoden under 2015 och 2016. I Skåne finns 

fem delregionala arbetsgrupper. I varje arbetsgrupp 

finns en samordnare från någon av våra 

medlemsorganisationer och en kontaktperson från 

Arbetsförmedlingen. Arbetsgrupperna arbetar för 

att föreningar och nyanlända som delar samma 

intresse får kontakt. Under året genomfördes 180 

NAD-aktiviteter i 32 föreningar runtom i Skåne. 

Läs mer on NAD i faktarutan på sidan 10. 
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Utökad samverkan lokalt 

I flera skånska kommuner pågår processer för att 

få tillstånd en avsiktsförklaring mellan kommunen 

och lokala idéburna aktörer, för en tätare och 

utökad samverkan mellan idéburna och offentliga.  

Under året har vi på olika sätt agerat bollplank och 

hjälpt till med planeringen av lokala processer i 

Helsingborg, Kristianstad och Malmö. I Kristianstad 

finns nu ett förslag till överenskommelsetext som 

ska upp till politiskt beslut. I Malmö pågår arbetet 

med en avsiktsförklaring. I Helsingborg gjordes 

under året en kartläggning av samverkan mellan 

idéburna och kommunala aktörer. 

 

FAKTA/Nätverk-Aktivitet-Delaktighet 

Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD) är ett 

metodutvecklingsprojekt för att hitta former där 

idéburen sektor kan ta en aktiv del i etablerings-

fasen av nyanlända. NAD, som har utvecklats i 

Skåne, har blivit uppmärksammat på nationell nivå 

och flera andra regioner har visat intresse för att 

börja jobba enligt NAD-metoden. Idag används 

metoden även i Västra Götaland.  

Inom ramen för NAD kan de nyanlända, som en 

del i sin etableringsplan, delta exempelvis i 

språkträning eller idrotts- och kulturaktiviteter 

inom studieförbunden eller föreningar. Tanken är 

att nyanlända, genom att komma ut i föreningslivet, 

kan stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket 

och förbättra sin hälsa. 

Organisering 

Verksamheten i NAD sker i samverkan mellan 

NÄTVERKET, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, 

kommuner, Arbetsförmedlingen och lokala 

idéburna organisationer.  

NÄTVERKET har en regional processledare som 

arbetar övergripande med frågan om hur tvär-

sektoriell samverkan kan skapas inom etablerings-

systemet. I syfte att underlätta föreningsaktiviteter 

för nyanlända i etableringsplanerna samarbetar fem 

delregionala föreningssamordnare med 

processledaren och fem handläggare från Arbets-

förmedlingen från respektive delregion. 

Evenemang och synlighet 

Regionalt forum 

Den 23 november samlades 240 idéburet- och 

offentligt verksamma skåningar på årets Regionala 

forum, med temat Ny i Skåne. Under dagen disku-

terades hur samhällets olika aktörer tillsammans 

kan skapa ett innovativt inkluderande flykting-

mottagande. På forumet gavs flera inspirerande 

exempel på vad som görs, både på system- och 

gräsrotsnivå, för att integrera nya skåningar. Foru-

met uppmärksammades både i radio och tidningar. 

 
Foto: Andreas Winblad 

Processledarträff 

Överenskommelsen Skåne bjöd i augusti in till en 

regional processledarträff för lokala idéburna och 

offentliga dialogprocesser och överenskommelser i 

Skåne. Ett tiotal processledare från kommuner och 

idéburna organisationer deltog i träffen för att 

inspireras, dela erfarenheter samt delge varandra 

metoder och modeller för idéburet offentligt 

medskapande. Deltagarna önskar att denna typ av 

möte är viktigt och önskar att det anordnas 

regionala processledarmöten ett par gånger per år. 

 
Foto: Maria Lagneby 
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Där möten uppstår 

Nationella Överenskommelsens årliga konferens 

hade i år fokus på regionala och lokala överens-

kommelser. Överenskommelsen Skåne 

medverkade i panelsamtal och på mässan. 

Film om Nationella överenskommelsen 

I nationella överenskommelsens uppdrag ingår att 

varje år producera en tematisk studie, som 

synliggör temat för det aktuella året. 2015 bestod 

studien av en film med temat mötesplatser. 

Överenskommelsen Skåne medverkade i årets 

studie, genom Maria Lagneby, som intervjuades om 

hur det går att jobba med överenskommelser på 

regional och lokal nivå. 

NAD i media 

 
Foto: Christian Björklund 

NAD-projektet har fått en del uppmärksamhet i 

olika media under året. Sydsvenskan och Skånskan 

skrev om Skåneidrottens sportskola och Ystads 

Allehanda om NAD-deltagare i bordtennisklubben 

Tomelilla AIS. I Kristianstad var det en stor artikel 

om NAD i kommunens tidning. 

Inspirationsträffar för kommuner 

I början av maj anordnades två inspirationsträffar 

för tjänstemän och politiker i skånska kommuner 

för att informera om samverkan med idéburen 

sektor. Representanter från såväl offentliga som 

idéburna regionala skånska aktörer gav tips på vad 

som är viktigt att tänka på vid en sådan samverkan. 

Vid de två träffarna i Hässleholm och Malmö deltog 

cirka 50 personer. 
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Om 

NÄTVERKET 

Vårt uppdrag 

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne är en 

regional intresseorganisation för den idéburna 

sektorn i Skåne. Vårt uppdrag är att arbeta 

strategiskt för att långsiktigt stärka, stödja och 

utveckla den idéburna sektorn i Skåne. 

NÄTVERKET är partipolitiskt och religiöst obunden.  

 

Vår definition av idéburen sektor: 

Den idéburna sektorn omfattar organiserade 

verksamheter som bygger på demokratiska 

värderingar samt gynnar samhälls- och 

medlemsintresset. Verksamheterna är 

organisatoriskt fristående från den offentliga 

sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande 

föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller 

liknande sammanslutningar. 

NÄTVERKET:s verksamhet ska ha ett samhälls-

utvecklingsperspektiv och vara angelägen för ett 

flertal idéburna aktörer. Vi vill skapa bättre 

förutsättningar för Skånes cirka 21 000 idéburna 

organisationer att få en aktiv roll i samhällsbygget. 

Tillsammans med offentlig sektor, näringsliv, 

akademin och enskilda engagerade medborgare ska 

idéburen sektor kunna verka för en hållbar 

utveckling i Skåne. 

Våra medlemmar 

NÄTVERKET utgörs av regionalt verksamma idé-

burna organisationer som är engagerade i samhälls-

utvecklingen. Medlemmarna representerar många 

olika delar av den idéburna sektorn, såsom idrotts-

organisationer, humanitära organisationer, folk-

bildning, kooperativt företagande, samhällsentre-

prenörskap, handikapporganisationer, landsbygds-

organisationer, kulturorganisationer, intresse-

organisationer, etniska organisationer, barn- och 

ungdomsorganisationer och religiösa samfund.  

Under 2015 fick NÄTVERKET fem nya medlemmar. 

Vid årets utgång hade vi därmed 49 medlemmar. 

Nya medlemmar 

Winnet Skåne är ett regionalt resurscentrum för 

kvinnor i Skåne och en paraplyorganisation för i 

dagsläget 13 medlemsorganisationer. Winnet Skåne 

strävar efter ett jämställt 

samhälle och verksamheten 

kretsar kring påverkan och 

förändring av attityd, kunskap 

och strukturer. Visionen är ett jämställt Skåne, 

grundvärderingarna ligger i jämställdhet, lika värde 

och delaktighet. 

Skåne läns 4H är en ideell ungdomsorganisation 

med inriktning på odling och djur, skog och natur 

samt hushåll och kultur. 

Länsdistriktets uppgift är att 

stimulera verksamheten i kretsar 

och klubbar samt att utgöra ett 

samarbetsorgan för dessa. Nio 

4H-gårdar runt om i Skåne är idag anslutna till 

Skåne läns 4H. 

Skånes Bygdegårdsdistrikt består av 53 lokala 

bygdegårdsföreningar. 

Distriktsorganisationen arbetar bland 

annat för samordning och utbildning, 

information och stöd i ekonomiska 

frågor, byggnadsfrågor, bygdegårdsförsäkringen, 

miljödiplom samt hemsidor.  

Skyddsvärnet är en ideell förening som bildades 

1910. Föreningens verksamhet som 

syftar till att förebygga brott och 

social utslagning i samhället samt att vara opinions-

bildande och att utveckla det sociala arbetet.  

Bufff Skåne (Barn och ungdom 

med förälder/familjemedlem i 

fängelse) är en ideell förening som arbetar för att 

förbättra villkoren och ge stöd till barn som har en 

familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNxPH8m8XKAhWil3IKHXjmAY4QjRwIBw&url=https://winnetskane.wordpress.com/om/&psig=AFQjCNF3h5HInsBTTyr5mc-JN2FWfQ-L4w&ust=1453820074885354
https://www.4h.se/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ_LqrnMXKAhUn9HIKHYumB24QjRwIBw&url=http://www.bygdegardarna.se/skane/&psig=AFQjCNFXYY_qCsAxwiBi_XaO0ML4biLFjg&ust=1453820123792997
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCuICGm8XKAhWLj3IKHR23DIsQjRwIBw&url=http://www.skyddsvarnet.se/&psig=AFQjCNE2OssWaVAZiZf8Da9HV1NWcF4K1Q&ust=1453819826402264
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1iLfjmsXKAhWLs3IKHeL5Dt0QjRwIBw&url=http://bufff.nu/&bvm=bv.112454388,d.bGQ&psig=AFQjCNENucu72ynaz8pPM5iilnjF9gpfhg&ust=1453819738752955
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Vår organisation 

Vår styrelse 

Under året har styrelsen bestått av: Daniél Tejera, 

ordförande. Jeanette Skog, vice ordförande, Olof 

Eriksson, Lars Antonsson, Helene Rahm, Christina 

Merker-Siesjö, Stefan Hjelm, Eva Klang (suppleant) 

och Thomas Ericsson (suppleant).  

 
Foto: Mats Werne 

Styrelsen har under året haft sex styrelsemöten 

inklusive två planeringsinternat, dels på Falsterbo 

kursgård 16–17 april, dels på Furuboda kursgård 

19–20 oktober.  

Inför och mellan mötena har styrelseledamöter, 

ersättare och medarbetare haft regelbunden 

kommunikation via e-post och telefon. 

Revisorer 

Ann-Katrin Lettevall Löfstedt har under året varit 

revisor med Vesna Petrovic Malmberg som 

personlig ersättare.  

Verksamhetsrevisor har Gunvald Karlsson varit 

med Anna Haraldson Jensen som personlig 

ersättare. 

Valberedning 

Valberedningen har bestått av Jelica Ugricic 

(sammankallande), Nina Palm och Reino Fridh. 

Representation 

Styrelsen har varit ledamöter i styrgruppen inom 

Överenskommelsen Skåne.  

Avgående styrelseordförande Margaretha 

Pettersson representerade NÄTVERKET i 

referensgruppen ”Ett stärkt och självständigt 

civilsamhälle”. 

Mats Werne och Henrik Nilsson representerade 

NÄTVERKET i RÖK (Regionala överenskommelsen 

för Skåne län om samverkan kring utveckling av 

etablering för asylsökande flyktingar och andra 

invandrare) samt i styrgruppen för projektet 

Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD).  

Christina Merker-Siesjö och Olof Eriksson har 

under året representerat styrelsen i Idéburna 

Offentliga Samverkansrådet. 

Christoph Lukkerz har av Region Skåne utsetts till 

ledamot i Strukturfondspartnerskapet för Skåne 

och Blekinge samt till ledamot i Rådet för 

strategisk upphandling. 

Vårt kansli 

 
Foto: Jonas Karlsson 

Kansliet består av fyra anställda; Mattias Larsson, 

Henrik Nilsson, Christoph Lukkerz och Maria 

Lagneby. Vi finns på Ängelholmsgatan 1A i Malmö 

och delar lokaler med andra idéburna aktörer.  

Våra uppdragstagare 

Uppdragstagare under året har varit Christina 

Tindberg (ekonomi), Kristina Malmberg 

(kommunikation) samt Mats Werne (ledning). 



 NÄTVERKET:s Verksamhetsberättelse 2015  

 Sida 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne  
är en intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne. 

Genom kunskapsutveckling, omvärldsbevakning och påverkansarbete  
skapar vi förutsättningar för idéburna organisationer att tillsammans med  

offentlig sektor, näringsliv, akademi och enskilda engagerade medborgare ta ansvar 
för den miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen i regionen 

 
 
 

Definition av idéburen sektor: 
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 

 
 
 

 

Ängelholmsgatan 1 A 
214 22 Malmö 

www.natverket.org 
info@natverket.org  

 

http://www.natverket.org/
mailto:info@natverket.org

