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2019 viktigare än någonsin för
NÄTVERKETs framtid

U

nder 2018 har NÄTVERKET – Idéburen sektor
Skåne tagit ett kliv framåt som en regional
påverkansaktör. Med vad innebär det att flytta
fram sina positioner? Och varför är det viktigt?
NÄTVERKET åtnjuter stort förtroende både hos
offentliga och idéburna aktörer. Med den breda kännedom om skånskt föreningsliv som vi besitter är vi en
efterfrågad samtals- och samverkanspartner. Vår position
är resultatet av drygt tolv års intensivt och metodiskt
arbete från medlemsorganisationer, styrelse och kanslipersonal. Ofta sker det i skymundan i möten och dialogprocesser med såväl tjänstepersoner som med politiken,
ibland mer i offentlighetens ljus som på tidningens
debattsida. Steg för steg skapar NÄTVERKET förut-

sättningar för en livskraftig idéburen sektor i Skåne.
Där är vi idag. Samtidigt är flera av de personer som
mest intensivt burit fram den regionala överenskommelsen inte längre kvar i politiken vilket har lämnat ett
tomrum som nu måste fyllas. Samhällstonen är, i vissa
avseenden, också en annan. Det pågår visserligen stora
satsningar på en hållbar samhällsutveckling inom snart
sagt alla politikområden. Men allt för ofta glöms det
idéburna perspektivet bort. Den idéburna sektorn tas
inte tillräckligt tillvara, vilket försämrar möjligheterna
att lösa vår tids stora utmaningar. Det politiska klimatet
har hårdnat, särskilt i sociala medier där det offentliga
samtalet gång efter annan havererar. Det kan vi inte
acceptera. Vi vill att alla som vill åstadkomma en
positiv förändring ska ha möjlighet att delta i ett gott
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samtalsklimat med utrymme för en mångfald av idéer,
infallsvinklar och ifrågasättanden. Vi vill att en idéburen
sektor ska ha möjlighet att till fullo kanalisera det kraftfulla engagemang för människan och samhället som 26
800 idéburna organisationer i Skåne vittnar om.
Det är mot den bakgrunden som satsningen på en
sammanhållen valkampanj under 2018 ska ses. En
förstärkning av det idéburna perspektivet på Skånes
regionala utveckling är något som alla tjänar på. De tre
påverkansområdena – former för partnerskap, hållbar
finansiering till idéburen sektor och social innovation
inom idéburen sektor – har utgjort grunden för en rad
samtal med politiker, såväl på tu man hand som i större
dialogmöten eller panelsamtal. Det samlade intrycket är
att det finns insikt och ambition men att kunskaperna
om den idéburna sektorns potential emellanåt brister.

För samverkan med Region Skåne blir 2019 ett avgörande år – kanske viktigare än någonsin för NÄTVERKETs
framtid. Under senare år har samarbetet med Region
Skåne fördjupats. Inte minst är detta ett resultat av
framsynta och drivande politiker i regionen som i bred
enighet vill satsa på samverkan. Stort tack till alla dem.
Nu tar delvis en ny generation politiker vid i regionfullmäktige och regionstyrelse. Vi har stora förväntningar
på de nya och under 2019 går vi in i samtal om en ny
period för vårt IOP som reglerar formerna för samverkan. Vi vill de kommande åren utveckla samverkan
ytterligare och vi är övertygade om att regionen vill det
samma. Vi har visat att idéburen sektor i samverkan
med de offentliga kan åstadkomma resultat och med rätt
förutsättningar kan göra ännu mer nytta för Skåne och
dess utveckling.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de uppskattningsvis 500 persontimmarna som kanslipersonal och
styrelse har investerat i valkampanjen har burit frukt:
kampanjen har i sin helhet skapat tydligare kontaktvägar
till politikerna och en tydlighet i vilka frågor Nätverket
driver.
Vårt påverkansarbete har även fått effekter på den
nationella arenan. NÄTVERKET har som enda regionala organisation fått representation i den statliga
utredningen om idéburna aktörers roll i välfärden. Vi
driver där frågan om ett lagstöd för IOP som vi hoppas
ska resultera i ett konkret förslag under 2019. Vi har
dessutom under 2018 fått ett nationellt uppdrag att se
över hur den idéburna sektorn bäst ska organisera sig
för att möte upp önskemål om samverkan och överenskommelser runt om i landet på regional nivå. Också där
har Skåne visat upp sig som ett föredöme som går före
övriga landet.

Johnny Nilsson
Ordförande i NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

”En förstärkning av det idéburna perspektivet på Skånes
regionala utveckling är något som alla tjänar på.”
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Reflektioner över Regionalt forum
och Överenskommelsen Skåne
Ett ökat fokus på samverkan har bland annat mynnat ut i en samverkansguide och en stödfunktion på kansliet för IOP och idéburen upphandling. Det regionala forumet handlade om vikten av god hälsa som
förutsättning för att kunna delta i bygget av ett hållbart samhälle.

Ö

verenskommelsen har under året fokuserat på
idéburen sektor och ideellt engagemang. En
stor del har inneburit att se över och beskriva
olika samverkansformer samt förutsättningar för en mer
långsiktig finansiering av den idéburna sektorn. Bland
annat har det resulterat i en samverkansguide samt
kartläggning av erfarenheter av idéburna erfarenheter
av IOP. Förutom att vi idag vet mycket mer om hur våra
IOP:er fungerar, hur många de är, vilken verksamhet de
erbjuder och vart de i huvudsak finns, så vet vi också att
behovet av att utveckla en stödfunktion för IOP är stort.
NÄTVERKET har därför, i linje med Överenskommelsen Skåne, beslutat att utveckla en juridisk stödfunktion
för IOP och idéburen upphandling.

Med den sammanställning av den idéburna sektorns
storlek i Skåne samt det utbildningsmaterial som togs
fram 2017 har vi ett bra underlag för samtal och utbildningar om den idéburna sektorn i Skåne samt idéburen
och offentlig samverkan. Vi har haft dialoger såväl med
skånska riksdagsledamöter i Riksdagen som med enskilda regionala och lokala politiker, exempelvis regionala
utvecklingsnämnden. I samband med att regeringen
tillsatte den nationella utredningen Idéburna aktörer i
välfärden har NÄTVERKET, som enda regionala aktör,
erbjudits en plats i utredningens referensgrupp. Här ges
en viktig förutsättning att förmedla erfarenheter, behov
och förutsättningar utifrån ett regionalt perspektiv.
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Som en del av vår breda samverkan med Region
Skåne har idéburen sektor deltagit i en översyn av den
regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030.
Idéburen sektor finns även representerade i Region
Skånes råd för strategisk upphandling, innovationsområdet Personlig hälsa samt Regionala samverkansorganet för privata rådgivare.
Varje år arrangerar Överenskommelsen Skåne ett
regionalt forum för att belysa goda exempel och möjligheter med idéburen/offentlig samverkan. Temat i år var
Människan och hållbarheten – välfärd, välbefinnande
och hälsa genom tvärsektoriell samverkan. Avsikten var
att lyfta fram vad de globala hållbarhetsmålen innebär
ur ett mer mellanmänskligt perspektiv. Med fokus på
hälsa och välmående genomfördes forumet i samverkan
med Sveriges Lantbruksuniversitet, Friluftsfrämjandet och Social Innovation Skåne. Alnarps vackra och
gröna omgivningar ramade väl in värdet av natur och
gröna ytor för en god hälsa. Forumet genomfördes den
31 augusti, bland annat för att kunna inleda med en
politisk debatt om idéburen/offentlig samverkan inför
valet i september. Att på detta sett inleda höstens arbete
blev en fin mötesplats där vi tillsammans bekräftade det
målmedvetna resultat som vi tillsammans åstadkommer.
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Detta märktes också i intresset att delta. Konferensen var
fulltecknad med 170 anmälda och med en högre andel än
tidigare från regionala myndigheter och kommuner.
Övergripande slutsatser från dagen är att det krävs ett
perspektiv på individ snarare än grupp, att vi behöver förflytta fokus från ekonomiska begränsningar till mänskligt
fokus samt att ökade samhällsklyftor skapar en ojämlik
tillgång till välfärdssamhälle, kultur och delaktighet.
Ytterligare en del i arbetet för att stärka den idéburna
sektorns förutsättningar är ett uppdrag, med finansiering,
som NÄTVERKET tilldelats av den tidigare Nationella
Överenskommelsen (nuvarande NOD, Nationellt organ
för dialog och samråd mellan regeringen och det civila
samhället). Uppdraget är att utreda hur det framtida
nationella stödet till idéburna aktörer ska utformas för
lokala och regionala överenskommelseprocesser. Uppdraget är ett kvitto på den långvariga samverkan som
finns upparbetad med Region Skåne och andra regionala partners genom Överenskommelsen. Detta märks
också i de återkommande förfrågningar som vi får om
råd, stöd och studiebesök från till bland annat Norrbotten, Västerbotten, Värmland och Östergötland.

Partnerskap Skåne, NAD och
RÖK under året
Under året har ett utvecklingsarbete skett på flera fronter för att
skapa en helhetsbild av möjligheterna med samverkan inom ramen
för Partnerskap Skåne. NAD har utvecklats som metod för etablering
samtidigt som kommunikationsarbetet kring den har förstärkts.

U

nder året har Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD)
byggt upp en struktur som når nyanlända med
information och aktiviteter på nya sätt, samt
med mer lokalt anpassade metoder. De senaste två åren
har projektet arbetat för att bredda verksamheten och
anpassa insatserna så att fler nyanlända får kontakt
med föreningslivet. Arbetet med NAD-aktiviteter i
etableringsplan har kompletterats med metoderna
Välkommen till Skåne, Integration i Förening, föreningsmässor och andra lokalt anpassade insatser. NAD
har även utvecklat metoden för att stödja idéburna
organisationer genom att sprida kunskap och ge stöd i
verksamhetsutveckling gällande insatser för nyanlända.

sociala nätverk och hälsa. I början av året lanserades
också en metodbok som sammanfattar NAD-metoden
och ger en tillbakablick på hur verksamheten har
utvecklats sedan 2012.

Verksamheten har nått omkring 2 300 nyanlända
människor på flykt med antingen information om eller
aktivitet i föreningslivet (455 personer genom Välkommen till Skåne, 1 249 genom Integration i Förening1
samt 574 i en NAD-aktivitet).
Ambitionen att skapa närmare samverkan med kommunerna utvecklats under året, i form både av dialog
och operativ samverkan kring metoden Integration i
förening. Resultaten kan ses i ett antal formaliserade
samverkansstrukturer och projekt samt en generell ökad
kommunikation med kommunerna. Projektet har också
arbetat aktivt med att höja kvaliteten i insatserna och
kommunikationsmaterialet, både vad gäller NAD-aktiviteterna och Integration i förening.
I januari presenterade Lunds universitet utvärderingen
Föreningsaktiviteters betydelse och mervärde för nyanländas etablering genom NAD som följde upp tidigare NAD-deltagare
för att få ytterligare kunskap om värdet av aktiviteterna.
Resultaten visade bland annat att föreningsaktiviteterna
har en ackumulerande effekt när det gäller språkträning,

Partnerskap Skåne firade 10 år under året. NÄTVERKET har varit en del av partnerskapet sedan starten.
Med anledning av jubileet anordnades i december en
nationell konferens i Malmö på temat samverkan med
civilsamhället.
I Partnerskap Skåne har en hel del utvecklingsarbete ägt
rum. En nationell utbildningsplattform för samhälls- och
hälsokommunikatörer har byggts upp inom ramen för
projektet MILSA. Socialdepartementet har givit Länsstyrelsen Skåne i uppdrag att fördjupa arbetet gällande
psykisk hälsa bland migranter. I dessa och andra processer är kunskapen om samverkan mellan sektorerna som
genererats ur partnerskapet central.
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Under året har NÄTVERKET medverkat i ett antal
processer med syfte att länka samma och skapa synergieffekter mellan Partnerskap Skånes olika delar. Detta
har skett genom tätare avstämningar och dialog mellan
verksamhetsledare för NAD, Samhälls- och hälsokommunikatörerna, MILSA – stödplattform för migration
och hälsa och Partnerskap Skåne. NÄTVERKET har
också deltagit i att bygga upp en struktur för dialog
mellan resurserna i knutpunkterna. I denna process har
även ingått att bygga upp samverkan med TIA-systemet.
Genom Välkommen till Skåne har Partnerskap Skånes
olika delar börjat samverka ytterligare också i det operativa arbetet.
Under året har utvecklingen av Regional överenskommelse för att underlätta asylsökande och nyanländas
etablering (RÖK) varit i fokus. Här har NÄTVERKET
varit med i arbetsgrupper och möten för att forma
den nya överenskommelsen som ska antas i slutet av
2019. Beredningen och analysarbetet gällande idéburen
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sektors roll i nya RÖK kommer fortsätta under 2019 och
en handlingsplan har formulerats som underlag till den
nya överenskommelsen gällande samverkan med idéburen sektor. Handlingsplanen innehåller bland annat att
en kartläggning av idéburna organisationers roll i lokala
överenskommelser i Skåne samt en referensgrupp för
inrättandet av idéburna organisationer kopplat till RÖK.
NÄTVERKET har fortsatt sin omvärldsbevakning och
samarbeten med andra län, bland annat genom samverkan med projektet VIDA (Välj Inkludering Delaktighet
Aktivitet) i Stockholm och det nystartade projektet NAD i
Väst, som båda har inspirerats av NAD-metoden.

1 I antalet personer vi nått med Integration i förening räknas de
som vi själva informerat samt deltagare som nåtts av de separata
projekt som NAD varit med och startat såsom Plats för Engagemang
i nordöstra Skåne, Etablering i Förening i Lund och Fritid- och
föreningsguiden i Kävlinge.

Sju framsteg under året
2018 var ett framgångsrikt år i utvecklingen av idéburen sektor,
samverkan och partnerskap i Skåne. NÄTVERKET var en tydlig röst
i valrörelsen. En omfattande kartläggning av den idéburna sektorns
lokaler genomfördes. Samverkan med akademin fördjupades.
SKÅNSKA IDÉBURNA
OFFENTLIGA PARTNERSKAP
Under hösten publicerade NÄTVERKET en rapport om Idéburna
Offentliga Partnerskap (IOP) i
Skåne. I rapporten, som togs fram
inom ramen för projektet Social
Innovation Skåne, ges en överblick
av samverkansformen IOP samt en
redovisning av en enkätundersökning
som skickades ut till idéburna organisationer. Ett slående resultat var
att alla de svarande organisationerna tycker att IOP är en bra samverkansform, men att det finns ett
stort behov av stöd och kunskap hos
både idéburna och offentliga aktörer. Som ett led i arbetet med att
fördjupa och sprida kunskap kring
IOP anordnade NÄTVERKET, i
samarbete med Länsstyrelsen Skåne,
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, i november en kunskapsdag med ett sjuttiotal deltagare från
både idéburen och offentlig sektor.
Under dagen gavs en fördjupning
av IOP, juridiken kring IOP samt
exempel på skånska partnerskap.
De avslutande diskussionerna kring
samverkansformer lyfte bland annat
fram vikten av goda stödfunktioner
till IOP-arbete i Skåne.
AKADEMITRÄFFAR
För fördjupad förståelse och samverkan över sektorsgränserna har
NÄTVERKET, i samarbete med
Malmö Ideella KompetensCenter,

under året anordnat två akademiträffar där idéburna organisationer
bjudits in att träffa forskare från
forskargruppen Civilsamhälle och
socialt arbete från Socialhögskolan
vid Lunds universitet. Första träffen
Pengar eller påverkan? med forskarna
Roberto Scaramuzzino och Håkan
Johansson, handlade om idéburen
sektors möjlighet att behålla sitt
oberoende i påverkansarbetet vid
nära samverkan med, och finansiering från, offentlig sektor. Andra
träffen Vad är medmänsklighet värd?
med forskarna Stig Linde och Malin
Arvidson handlade om värdemätning och utvärdering i civilsamhället.
Hur vet vi att det vi gör ger effekt?
Hur kan vi visa vilka värden vårt
arbete ger upphov till? Träffarna
har haft 30 – 40 deltagare och
fortsätter under 2019 då fokus för
Överenskommelsen Skåne är just
samverkan med akademin.
IDÉBURNA LOKALER
Under året genomförde NÄTVERKET en inventering av demokratiska
och icke kommersiella mötesplatser
i Skåne. Genom enkäter till våra
medlemsorganisationer har flera
aktörer identifierats som har möjlighet att hyra ut sina lokaler till såväl
andra idéburna organisationer såväl
som till offentliga aktörer som vill
pröva en annorlunda mötesform än
det som professionella konferensarrangörer erbjuder.

Inventeringen är ett led i att synliggöra mångfalden av idéburna
lokaler som finns tillgängliga i byar
och tätorter runt om i Skåne. Det
handlar i många fall om organisationernas överlevnad. Här finns en
potentiell inkomstkälla för att täcka
kostnader för underhåll av befintliga
mötesplatser och öka förståelsen för
idéburen mångfald. Kartläggningen
visar att det finns över 200 tillgängliga icke kommersiella mötesplatser
som idag underutnyttjas.
IDÉPEDIA
Kartläggningen av idéburna lokaler bidrog till insikten om att den
idéburna sektorn totalt sett är underrepresenterad på internet. Det är helt
enkelt svårt att söka information om
vad olika idéburna aktörer gör och
erbjuder, vart de finns, hur en kan
engagera sig. Den information som
finns tillgänglig är ofta inaktuell.
Tanken om en plattform tog form
med målsättningen att underlätta
exponering och samtidigt bevara,
dokumentera och ge en möjlighet
att synliggöra den rika mångfalden
av idéburen verksamhet som finns
runt om i hela Skåne.
Ett stort arbete har genomförts för att
kartlägga Skånes idéburna verksamheter. Resultatet är en omfattande
databank. Målsättningen framgent
är att skapa en ökad sökbarhet av
den idéburna sektorn genom en
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webb-baserad plattform. Genom att
synliggöra den idéburna sektorns
mångfald och utbud ökar möjligheten för fler att engagera sig, att delta
och mötas. Under 2019 fortsätter
arbetet med att bygga upp en struktur för ett Idépedia, som ska erbjuda
en kostnadsfri möjlighet att utifrån
intresse eller geografiska avgränsningar upptäcka den idéburna rikedomen i Skåne.
FAMNA SYD
För att stärka den idéburna sektorns
förutsättningar att bidra som utförare av välfärdsinsatser har idéburna
utförare samlat sig i ett nätverk;
Famna Syd. Genom att koordinera
sina insatser med NÄTVERKETs
påverkanskampanj genomförde
Famna Syd tre politikerdialoger i
Skåne. Med utgångspunkt i lokala verksamheter diskuterades den
idéburna sektorns mervärden och
samhällsnytta och hur vi i samverkan kan stärka utvecklingen av idéburna utförare. Ett 40-tal regionala
och lokala politiker deltog. Famna
Syd har från 2018 en plats i Regionala samverkansorganet för privata
vårdgivare. Det är ett tydligt tecken
på att regionens politiker vill få en
fördjupad dialog kring de utmaningar som finns på detta område.
SOCIAL INNOVATION SKÅNE
I augusti avslutades det treåriga
regionala ESF-projektet Social
Innovation Skåne (SIS). Projektet
har under detta år möjliggjort kartläggningarna av idéburen sektor på
internet samt idéburna lokaler och
en kartläggning av skånska idéburna
erfarenheter av att samverka inom
ramen för Idéburna Offentliga
Partnerskap. Parterna i projektet har
också formulerat ett positionspapper
för vad vi ska verka för att stärka
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positionen för social innovation i
Skåne. Positionspapperet är undertecknat av förtroendevalda företrädare. Arbetet i SIS har utmynnat i
flera Vinnova- och andra projektansökningar som tar vid för att bygga
en långsiktig infrastruktur för social
innovation i Skåne. I det strategiska
arbetet för ett stärka den idéburna
sektorn och det ideella engagemanget, inte minst inom innovationsområdet, har NÄTVERKET erbjudits
en plats i ett av Region Skånes
strategiska innovationsråd; Personlig
hälsa. Vi har också deltagit i det
påbörjade arbetet för att identifiera
Skånes framtida innovationsarbete
som ska ersätta Innovationsstrategin
2020.
VALKAMPANJEN
Under året ökade Nätverket intensiteten i sitt påverkansarbete med
sikte på valet i september. Syftet var
att påverka politiker på i första hand
regional nivå i en för den idéburna
sektorn gynnsam riktning när det
gäller att i samverkan skapa goda
förutsättningar för en stark idéburen
sektor i Skåne.
Tre centrala påverkansområden har
legat till grund för valkampanjen:
former för partnerskap, hållbar
finansiering till idéburen sektor och
social innovation inom idéburen
sektor. För varje område formulerades ett specifikt krav på förändring
på nationell, regional respektive
kommunal nivå.
Kampanjen inleddes hösten 2017
med en enkät riktad till regionfullmäktiges 149 folkvalda politiker.
Enkäten visade bland annat att
stödet för samverkan med idéburen
sektor är stort men att synen på det
idéburna som utförare av välfärds-
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tjänster skiftar beroende på politisk
tillhörighet.
I januari skickade Nätverket ett
öppet brev till regionfullmäktiges
politiker med budskapet att idéburen sektor känner oro inför att
politiska enigheten kring samverkan
över sektorsgränserna tycks bruten.
I ett svar menade de fyra allianspartierna att så inte var fallet och
att det offentliga strävar efter ett
gott samarbetsklimat där idéburna
värden tas tillvara.
En betydande del av våren ägnades
åt att bjuda in till och förbereda
både individuella och gruppbaserade samtal med skånska politiker på
regional och nationell nivå. Samtalen var ett sätt att under avspända
former utbyta information om
respektive sektors arbete och förutsättningar och innebar en möjlighet
för Nätverket att skapa förståelse
för den idéburna sektorns behov av
stabilitet, flexibilitet och långsiktighet.
Samtalen kretsade dels kring Nätverkets tre påverkansområden, dels
kring frågeställningar specifika för
utförare av idéburen välfärd.
Under Almedalsveckan arrangerade Nätverket ett seminarium i
Ideella Trädgården under rubriken
På människans uppdrag – om den
idéburna sektorn som röstbärare,
utförare och innovatör. I panelsamtalet problematiserades gränsdragningen mellan den offentliga
sektorns ansvar och den idéburna
sektorns förutsättningar. Nätverket
deltog även i flera andra seminarier
i bland annat Öresundshuset och
Visby hamn.
Nätverket skrev en debattartikel på
temat föreningsliv förebygger våld som

publicerades i Sydsvenskan Opinion
kort efter Almedalsveckan och var
medförfattare till en debattartikel
om idéburen välfärd som publicerades i Du & jobbet i juni.
Regionalt forum, som hölls på Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp

den 31 augusti, inleddes med ett
halvtimmeslångt politikersamtal
modererat av Nätverkets ordförande
Johnny NiIsson med representanter från sju av de åtta etablerade
partierna i regionfullmäktige samt
Feministiskt Initiativ. Återigen visade samtalet en bred enighet kring

värdet av en livskraftig idéburen
sektor men åsikterna gick delvis
isär gällande i vilken utsträckning
det idéburna kan axla rollen som
utförare.
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Nationellt uppdrag kring
Överenskommelsen
En kartläggning som NÄTVERKET har genomfört under året visar
att Överenskommelser fungerar men att behovet av stöd är stort.
Kansliet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en stödfunktion för regionala och lokala Överenskommelser.

M

ycket har hänt på överenskommelseområdet
under 2018. Ny forskning visar att Överenskommelser ger effekt, samtidigt som de nationella stödstrukturerna för Överenskommelser helt lagts
om. NÄTVERKET har under året, utöver sitt regionala
arbete med Överenskommelsen Skåne, också fått ett
nationellt uppdrag att försöka hitta nya former för stöd
till regionala och lokala överenskommelseprocesser.
Arbetet har inneburit nya kontakter, intressanta erfarenhetsutbyten och inte minst en stark insikt om hur viktiga
Överenskommelser är för samhällsutvecklingen i olika
delar av Sverige.
Under våren 2018 släppte Sveriges kommuner och
landsting (SKL) en forskningsrapport om samverkan
över sektorsgränserna som bland annat visade att de
kommuner som har någon form av Överenskommelse
också har en mycket högre grad av samverkan med civilsamhället inom olika sakområden, än kommuner som
inte har någon Överenskommelse. Överenskommelser
fungerar! Den bilden delar också NÄTVERKET efter
att, inom ramen för ett nytt nationellt uppdrag, ha intervjuat och läst enkätsvar från en lång rad både offentliga
och idéburna företrädare som arbetar i Överenskommelser runt om i Sverige.
Överenskommelsen Skåne var när den togs fram Sveriges första regionala Överenskommelse. Den utvecklades
parallellt med en Överenskommelse på nationell nivå
som antogs kort före Skånes. Den nationella Överenskommelsen fokuserade, till skillnad från den skånska
motsvarigheten, endast på det sociala området, men har
haft mycket samverkan med Överenskommelsen Skåne
under årens gång.
Tidigare har den nationella Överenskommelsen haft i
uppdrag att stödja regionala och lokala Överenskom-

melser och överenskommelseprocesser. I sin nya form
fokuserar den på nationell nivå, och kommer därför inte
stå för lokalt och regionalt stöd. Till viss del tar Sveriges
kommuner och landsting (SKL) över och stödjer samverkan mellan civilsamhället, kommuner och landsting,
men som namnet antyder är SKL helt fokuserade på
den offentliga sidan. Idéburna organisationer som vill
starta en överenskommelseprocess, eller som arbetar inom
en Överenskommelse, står därför utan nationellt stöd.
För att kompensera detta glapp fick NÄTVERKET
under sommaren 2018 ett uppdrag från den nationella Överenskommelsen att kartlägga vilket behov det
finns av stöd på lokal och regional nivå, och föreslå
en ny form för en nationell stödfunktion. Uppdraget
utförs tillsammans med Social Ekonomi Övre Norrland
(SEÖN) och Coompanion Västra Götaland och ska vara
färdigt i början av hösten 2019.
Som ett första steg i kartläggningsarbetet har NÄTVERKET intervjuat idéburna och offentliga företrädare
från lokala och regionala Överenskommelser från hela
landet, som kompletterades med en enkätundersökning.
Totalt har vi varit i kontakt med drygt 25 Överenskommelser på lokal och regional nivå. Det samlade intrycket
är att Överenskommelserna gör stor nytta för samhället,
men också att överenskommelsearbete är svårt. Att ha
en Överenskommelse har kortat kontaktvägarna mellan
civilsamhället och politiken, och flera vittnar om nya,
stärkta arbeten för utsatta grupper och en starkare röstbärande funktion för de idéburna. Samtidigt är det svårt
att hitta jämbördiga forum för dialog och samhandling,
och behovet av erfarenhetsutbyte, utbildning, resurser
och stöd är stort. NÄTVERKET kommer att fortsätta
kartläggningsarbetet för att hitta en ny nationell stödfunktion som kan vara på plats under hösten 2019.

NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne
Verksamhetsberättelse 2018

13

14

NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne
Verksamhetsberättelse 2018

NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne
Verksamhetsberättelse 2018

15

Det här är NÄTVERKETs styrelse
Stefan Hjelm

Stefan är anställd på Sensus Studieförbund och jobbar
där som teamledare. Han har verkat i styrelsen för
NÄTVERKET sedan 2008. Han har lång erfarenhet av idéburen sektor som anställd inom bland annat
folkbildning och idrott. Stefan har även erfarenhet som
förtroendevald i organisationer inom sektorn.

Jenny Anderberg

Jenny är rektor och verksamhetschef för Furuboda
Folkhögskola. Hon har arbetat i över 20 år inom
internationellt utvecklingssamarbete bland annat för
Afrikagrupperna i Namibia, IM Individuell Människohjälp och Svenska Afghanistankommittén. I Malmö
har hon bland annat arbetat för Hassela Helplines,
Ensamkommandes Förbund och Mötesplats Otto.

Johnny Nilsson

Johnny valdes som ny ordförande i styrelsen 2017. Han
har en bakgrund som förbundschef på Studiefrämjandet
och har också varit vice ordförande i Ideell Kulturallians
nationella styrelse. Johnny är aktiv som ledare i Friluftsfrämjandet och arbetar nu som rektor på Munka Folkhögskola i Ängelholm.

Birthe Wallin

Birthe arbetar som direktor på Skåne Stadsmission
sedan 1994 och innan dess i Svenska Kyrkan i Malmö.
Hon har tidigare varit ledamot i styrelser för olika branschorganisationer som riksorganisationen Famna och Forum
– idéburna organisationer med social inriktning.

Thomas Ericsson

Thomas arbetar på Individuell Människohjälp, som
Fair Trade-samordnare. Han har arbetat idéburet sedan
2000, tidigare som verksamhetschef för sociala företag
på Skåne Stadsmission och innan det som ansvarig för
IMs Fair Trade-butiker. Förutom sitt uppdrag i NÄTVERKETs styrelse, som han har suttit i sedan 2015,
ingår han även i styrgruppen för Malmö Fairtrade City.
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Alexandra Fritzson

Alexandra har sin ideella och professionella bakgrund i
idéburen sektor, bland annat hos Individuell Människohjälp, Studieförbundet Bilda och Rädda Barnen. Idag
arbetar hon för Rädda Barnen som programansvarig
för organisationens arbete med samhällsetablering.
Till styrelsen bidrar hon med sin kunskap om idéburen
sektor, samverkan och tematisk kunskap om asyl och
integration.

Olof Eriksson

Olof är VD/företagsutvecklare på Coompanion Skåne
sedan 2008. Han har tidigare arbetat på HSB Malmö
med utvecklingsfrågor och sitter i NÄTVERKETs styrelse sedan 2012. Olof driver eget företag och brinner
för att skapa hållbara lösningar, både ur ett ekonomiskt,
ekologiskt och socialt perspektiv.

Thord Kristiansson

Thord valdes in som ersättare i styrelsen vid årsmötet
2018. Thord är vice ordförande i Skånes Hembygdsförbund, sitter i styrelsen för byggnadsvårdsföreningen
Skånska Gårdar, i styrelsen för Regionmuséet i Kristianstad, är sekreterare i Flyktingorganisationen Fristadsfonden samt sekreterare i Munka Ljungby
Biodlarförening.

Åse Webeklint

Åse har arbetat som distriktsombudsman/chef för ABF
Skåne sedan 2008. Hennes yrkesliv har sedan 1984
präglats av folkbildning och kultur med starten som
anställd cirkelledare på en av Skånes ABF-avdelningar.
Fokus för folkbildningsengagemanget är Åses intresse för
pedagogisk utveckling som möjliggör människors lärande, växande och delaktighet grundat på allas lika och
unika värde.

Från vänster: Birthe Wallin, Olof Eriksson, Jenny Anderberg, Johnny Nilsson, Åse Webeklint, Thomas Ericsson och Alexandra Fritzson.
Saknas: Stefan Hjelm och Thord Kristiansson
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NÄTVERKETs uppdrag
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne är en partipolitiskt och religiöst obunden intresse- och medlemsorganisation för den idéburna sektorn i Skåne. Genom
kunskapsutveckling, omvärldsanalys och påverkansarbete arbetar vi strategiskt för att långsiktigt stärka och
utveckla idéburen sektor i Skåne. Sedan 2006 arbetar
NÄTVERKET med att bygga nätverk, påverka politiska
beslut och skapa forum för dialog som möjliggör positiv
förändring av samhällsstrukturerna.
NÄTVERKET utgörs av regionalt verksamma idéburna
organisationer som är engagerade i och driver på samhällsutvecklingen. Medlemmarna representerar många
olika delar av den idéburna sektorn, såsom idrottsorganisationer, humanitära organisationer, folkbildning,

kooperativt företagande, samhällsentreprenörskap,
handikapporganisationer, landsbygdsorganisationer,
kulturorganisationer, intresseorganisationer, etniska
organisationer, barn- och ungdomsorganisationer och
religiösa samfund. NÄTVERKET skapar forum och
nätverk som tar vara på medlemmars stora mångfald
och samlade kunskap. Detta gör oss starkare som sektor.
På årsmötet uppdrogs styrelsen att dels utforma rutiner
för reseersättning samt ersättning för förlorad arbetsinkomst och arvode, dels att genomföra en översyn av
styrelsens mötestider, mötesplatser och tillgänglighet i
syfte att öka urvalet i rekryteringsarbetet till styrelsen.
Valberedningen uppdrogs att genomföra en översyn av
styrelsens sammansättning av anställda kontra förtroendevalda från medlemsföreningarna.

NÄTVERKETs styrelse och kansli
STYRELSEN
På årsmötet den15 mars 2018 valdes ny styrelse, revisorer och valberedning. Johnny Nilsson återvaldes som
ordförande på ett år. Nya i styrelsen är Åse Webeklint
från ABF Skåne och Thord Kristiansson från Skånes
Hembygdsförbund, Regionmuséet i Kristianstad,
Flyktingorganisationen Fristadsfonden och Munka
Ljungby Biodlarförening. Styrelsen har under året haft
sex styrelsemöten.
Ordförande: Johnny Nilsson
Vice ordförande: Alexandra Fritzson
Ledamöter: Jenny Anderberg, Stefan Hjelm,
Thomas Ericsson, Olof Eriksson och Birthe Wallin
Suppleanter: Åse Webeklint och Thord Kristiansson
VALBEREDNING
Valberedningen har bestått av Reino Fridh, Sensus Studieförbund (sammankallande), Jane Andersson, Skånes
idrottsförbund och Nina Palm, Hassela Helpline.
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REVISORER
Ann-Katrin Lettewall Löfstedt, AKL ekonomi, har
under året varit revisor med Maria Pålsson, Winnet
Malmö, som personlig ersättare. Verksamhetsrevisor
har varit Kim Grahn, Spelberoendes Förening, med
Thomas Andersson, Bygdegårdarnas Riksförbund,
som personlig ersättare.
KANSLI
Kansliet består av Mattias Larsson, Christoph Lukkerz,
Henrik Nilsson, Tora Törnquist, Kaj Svensson, Christina
Tindberg och Eddie Vega.

Under 2018 fick NÄTVERKET tre
nya medlemmar: Kulturcentrum
Skåne, Boost by FC Rosengård
samt ATIM Kvinno- och ungdomsjour.
Vid årets utgång hade vi därmed
52 medlemmar.

Foto:
s. 5 Jonas Carlstedt
s. 6 Jonas Carlstedt
s. 7 Eddie Vega
s. 8 Eddie Vega
s. 11 Eddie Vega
s. 12 Eddie Vega, Karolina Perngården
s. 17 Eddie Vega
Formgivning: Kristina Hambitzer
Tryck: Exakta, Malmö 2019

26 800 idéburna organisationer
varav

14 432 är ideella föreningar
5 147 är ekonomiska föreningar
3 372 är stiftelser
2 637 är samfälligheter
199 är registrerade samfund
13 är aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning
med

totalt 22 978 anställda
och

17 miljarder kronor i omsättning
siffrorna sammanställda 2015

Ledebursgatan 5
211 55 Malmö
www. natverket.org
info@natverket.org
Följ oss på facebook och twitter

