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Vad är NÄTVERKET?
NÄTVERKET samlar en bredd av regionala
idéburna aktörer, alltifrån humanitära
organisationer och studieförbund till
idrottsföreningar och sociala entreprenörer. Syftet för organisationerna med att
samarbeta inom NÄTVERKET är bland
annat att underlätta och stärka samverkan,
både inom den egna sektorn och med
andra sektorer, såsom offentlig sektor, akademi och näringsliv.
Att det finns en gemensam plattform för
den idéburna sektorn i Skåne betyder att
en neutral aktör inom samverkansfrågor
kan företräda sektorn generellt utan att
driva sakfrågor eller företräda specifika
målgrupper.

NÄTVERKET fokuserar på generella
förutsättningsfrågor som handlar om
sektorns möjligheter att bidra i arbetet
för ett hållbart samhällsbygge.
NÄTVERKET:s funktion kan liknas vid
en brobyggare mellan den idéburna
sektorn och de andra sektorerna. Det
underlättar för andra sektorer att ha en
tydlig samtalspart i frågor om samverkan med idéburen sektor. Det underlättar även för den idéburna sektorn att
vara en samordnad röst med resurser att
driva förutsättningsfrågor.
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ORD FRÅN ORDFÖRANDE
2021 – OMSTART, NYSTART OCH OMSTART
Året 2021 är ett svårt att samla ihop i ett förord. Det är ett år som delvis försvann bakom covid-pandemin och ett nedstängt samhälle. NÄTVERKET har i likhet med många andra idéburna organisationer dragits med svårigheter att få fram en långsiktigt hållbar ekonomi. Våren -21 inleddes
med att vi kunde landa ett nytt IOP-avtal med Region Skåne. Vi fick även beviljat en ansökan till
Delegation mot segregation för en särskild satsning för att stödja idéburen-offentlig samverkan via
överenskommelser såväl lokalt i Skåne som kommuner och regioner i andra delar av Sverige. Aldrig
tidigare har NÄTVERKET varit så aktiva i att sprida sina erfarenheter av att arbeta i överenskommelser och idéburna offentliga partnerskap, något som delvis har underlättats av den digitala mötesstruktur utvecklats till följd av pandemin. Vår förmåga i att kartlägga civilsamhällets omfattning,
utbredning och verksamhet har också utvecklats under året, inte bara inom vår egen region utan via
ett uppdrag av Region Kronoberg. Vi märker av ett växande intresse för den här typen av kunskap
där kommuner och regioner efterfrågar datainsamling för att få en större överblick och förståelse
för den idéburna sektorns bidrag och betydelse för den lokala och regionala utvecklingen.
Under 2021 påbörjades också en ny modell för en gemensam TIA&NAD-struktur. Den nya organisationen för utvecklingsarbetet har tagit form allt eftersom året har gått. Naturligtvis har arbetet
försvårats av pandemin, men det har skapat utrymme för att förankra nya arbetssätt och förbereda
organisationen för ett mer operativt arbete som kan startas igång så snart pandemin viker undan.
Allt detta hade inte kunnat ske utan Länsstyrelsens vilja att själv förändra inom sin egen organisation, just för att samverkan över gränserna ska kunna fungera.
När detta skrivs har Europa vaknat upp i en ny verklighet. En verklighet som anspelar på 1940-talets
retorik med krigshets och vapenskrammel. Människor samlas kring en mångfald av frivilligt engagemang för att bistå och hjälpa drabbade människor och familjer i eller ifrån Ukraina. Det är den idéburna sektorns vackra förmåga att möta upp människor mitt i krisen exakt där och när den behövs
– samtidigt som denna handlingskraft också skapar delaktighet och en möjlighet av att kunna bidra
och påverka på riktigt. Låt oss hoppas att den samhällsoro vi upplever snart kan övergå i konkret
arbete för att möta alla de utmaningar världen och mänskligheten står inför.
NÄTVERKET vill rikta ett stort tack till alla våra samarbetspartners för ett gott samarbete under
2021. Samarbetet för att öka vaccinationsgraden och kampen mot Covid-19 har utmynnat i en starkare dialog och den idéburna sektorn har återigen fått visa hur viktiga vi är för samhället och den
enskilda människan.
Vi vill även passa på att tacka alla våra medlemsorganisationer för deras outtröttliga engagemang
och styrka att hålla i och hålla ut. Nu får vi blicka framåt och anta nya utmaningar och ta oss an dem
med samma mod och handlingskraft som vi tillsammans besitter.

											Åse Webeklint
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NÄTVERKET:s kansli
Mattias Larsson, verksamhetschef med övergripande ansvar för NÄTVERKET:s personal och arbete. Ingår i styrgrupper och samverkansinsatser
kopplat till åtaganden inom Överenskommelsen
Skåne.

Henrik Nilsson, verksamhetsutvecklare integration med ansvar för regional sammanhållning och
samordning av NÄTVERKET:s arbete inom Partnerskap Skåne.

Tora Törnquist, jurist och verksamhetsutvecklare
med ansvar för arbetet inom Överenskommelsen
Skåne, stödfunktion för Idéburna-offentliga partnerskap samt idéburen upphandling.

Anna Strömberg, verksamhetsutvecklare och
kommunikatör med ansvar för medlemsarbetet,
stöd till lokala överenskommelser och särskilt
fokus på kulturfrågorna.

Eddie Vega, kommunikationsassistent med
ansvar för informationsteknisk utveckling,
omvärldsbevakning och social media.

Christina Tindberg är anställd som NÄTVERKET:s ekonom. Kristina Hambitzer är anställd av
Hållbar utveckling Skåne och har hyrts in för arbete med grafisk design.
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ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE
OCH REGIONALT FORUM
Under våren 2021 anordnades för första gången Överenskommelsen Skånes årliga regionala
forum i ett digitalt format. Forumet hade temat
”På andra sidan pandemin – idéburen sektor i
det nya Skåne” med seminarier om hur olika delar av den idéburna sektorn påverkats av pandemin och med spaningar om hur framtiden för
sektorn kan se ut. Kvinnojoursrörelsen, folkbildningen, friluftslivet och idrottsrörelsen delade
med sig av sina erfarenheter och idéer efter
pandemins första år. Dagen avslutades med en
diskussion med regionens politiker kring hur vi
genom samverkan kan bygga ett starkare Skåne
efter pandemin.
Pandemins effekter har präglat även andra delar av Överenskommelsens arbete, som under
året fått ske nästan helt på distans. I slutet på
våren gjordes en ny kartläggning av hur pandemin påverkat den idéburna sektorn i Skåne som
uppföljning på den rapport som presenterades
våren 2020. En tydlig slutsats är att det varit utmanande för både den idéburna och den offentliga sektorn att hantera den nya situationen,
men att den starka samverkan som finns uppbyggd mellan sektorerna i Skåne har gett möjlighet till snabbt agerande och utnyttjande av
våra gemensamma resurser för att möta krisen.
Överenskommelsen har också deltagit i 100-årsfirandet av demokratin och den allmänna rösträtten i Sverige. I oktober tog Överenskommelsen plats i Demokratistugan, där möjlighet gavs
till samtal om vikten av idéburen sektor och en
stark idéburen-offentliga samverkan för en fungerande demokrati.
Vidare har diskussioner förts under året om hur
den utvecklingsplan som antogs år 2020 kan konkretiseras för att tydliggöra kopplingen mellan
de aktiviteter som utförs och våra gemensamma
målsättningar i den regionala utvecklingsstrategin. I början på hösten antogs en konkretiserad
plan där målsättningar och aktiviteter kan följas
upp.
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PANDEMINS EFFEKTER
HÄR FÖLJER ETT UTDRAG UR VÅR RAPPORT ”UPPFÖLJNING AV KARTLÄGGNING AV HUR COVID-19
SITUATIONEN PÅVERKAR IDÉBUREN SEKTOR”. RAPPORTEN SLÄPPTES SEN VÅR 2021.
År 2020 gjorde NÄTVERKET en enkel kartläggning hos sina medlemsorganisationer av hur den
idéburna sektorn i Skåne reagerat av pandemin
och hur deras målgrupper påverkats. Nu ett år senare har vi gjort en uppföljning av kartläggningen
för att få en bild av hur den idéburna sektorn klarat av krisen, vilka svårigheter som återstår och
hur förutsättningarna för en återstart ser ut.
SAMVERKANSMÖJLIGHETER
I förra kartläggningen listade NÄTVERKET upp olika
insatser som hade stärkt idéburen och offentlig samverkan. Listan innefattade bland annat samverkan
kring utsatta målgrupper och tidiga besked om behållna bidrag trots utebliven verksamhet. I stort kan
man av enkätsvaren utläsa att de här två punkterna har uppfyllts. Något som uppmärksammas är att
kommunerna har till en stor del varit svåra att nå och
därigenom har samverkansmöjligheter begränsats.
IDÉBURNAS EKONOMISKA SITUATION
Pandemin har slagit hårt kring de idéburnas ekonomiska situation. Trots ett år av i många fall uteblivna
intäkter har de flesta organisationer klarat sig undan
en konkurs. Statliga stöd har hjälpt till, speciellt i de
fall där anställd personal. Man har kunnat korttidspermitterats, vilket har underlättat ekonomiskt. Detta
har dock samtidigt resulterat i att personal har fattats
för att kunna ta hand om och utveckla verksamheten.
De ekonomiska resurserna som den offentliga sektorn har fördelat har kommit en del organisationer till
gagn men långt ifrån alla. Det gäller främst mindre
organisationer och samlingslokaler.
I de flesta fall har befintliga bidrag kunnat behållas
även om aktiviteter inte har kunnat utföras. Det har
varit en viktig insats och flera enkätsvar uttrycker att
den ekonomiska stressen därigenom har underlättats
lite. De besked som har kommit om att år 2020 års
minskade aktiviteter inte påverkar 2021 års bidrag
har också tagits emot positivt, dock upplever en del
oro över framtiden och undrar hur länge man kan
räkna bort pandemins konsekvenser.
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SAMMANFATTNING
En positiv utveckling är att dialogen mellan sektorerna har förstärkts. En återkommande förhoppning
från organisationerna är att de strukturer för tätare
dialog som utvecklats ska fortsätt även efter pandmin. Det finns vidare behov av ekonomiskt stöd, det
med hänvisning till att den digitala utvecklingen som
skett under pandemin ställer krav på ökad och uppdaterad teknisk utrustning. Många ser nu att pandmin går in i en annan fas, och att den kommer att
klinga av. Trots det menar många organisationer att
man inte kommer att gå tillbaka helt och hållet till
den ursprungliga verksamheten, effekterna av detta
är för tidigt att utvärdera ännu.
Slutligen finns fortsatt behov av ekonomiskt stöd
då de stora ekonomiska förluster som många organisationer har gjort under de många månader som
samhället varit nedstängt behöver täckas upp. Det
är inte minst av central vikt för att bibehålla den rika
och vitala idéburna infrastruktur som vi har i Skåne.

LÄNK TILL
RAPPORTEN
I SIN HELHET

PARTNERSKAP SKÅNE
Under
2021
fokuserades
arbetet
inom
Tidiga insatser för asylsökande (TIA) och Nätverk
– Aktivitet – Delaktighet (NAD) på uppbyggnaden av en ny arbetsstruktur samtidigt som pandemin och restriktionerna starkt begränsade möjligheterna till operativ verksamhet.

NAD har även deltagit i ett pilotarbete kring stödjande miljö och psykisk hälsa, inom ramen för Partnerskap Skåne. I detta program kombineras samhälls- och hälsokommunikation, en studiecirkel kring
psykisk hälsa (materialet framtaget av Sensus) med
aktiviteter i olika idéburna organisationer.

Första halvåret ägnades åt att fastställa den nya verksamhetsplanen, ansvarsfördela och sätta rutiner för
uppdragen parallellt med att genomföra aktiviteter
såsom nätverksträffar i samband med Länsstyrelsens utlysningar av statsbidrag (TIA, § 37 och 37 a
– medel). När sommaren närmade sig och visst hopp
fanns att få till fysiska möten gick verksamheten över
till att planera och starta upp operativ verksamhet
för målgruppen asylsökande och nyanlända i etableringen. Cirka 700 personer deltog i Integration i förening under året och 189 personer har deltog i 22
olika NAD-aktiviteter. Dessa kvantitativa resultat är
tydligt lägre än målsättningen inför året men i linje
med vad vi räknade med vid halvårsskiftet.

Även den externa samverkan har påverkats av pandemin och det finns behov av att göra ett omtag
kring rutiner för möten mellan samordnarna och
verksamhetens partners, både SHK, Länsstyrelsens
integrationshandläggare och kommunerna. Ett möte
genomfördes under hösten med Länsstyrelsens integrationshandläggare för att diskutera samverkansbehov och samverkansformer i respektive delregion
framöver. Samordnare och integrationshandläggare
kommer att ha löpande kontakt och samarbetet följs
upp halvårsvis.

Integrering av TIA- och NAD-samordningen har varit en genomgående process under året. TIA-arbetet
har fortlöpt som tidigare med information om utlysning av TIA-medel, kartläggning av insatser, informationsspridning via nyhetsbrev, nätverksträffar och
tematräffar. NAD-arbetet har anpassats till covid-restriktionerna för att få till meningsfulla aktiviteter utifrån rådande förutsättningar, samtidigt som fokus
har legat på metodutveckling och planering för metodens framtid. Samma gäller för Integration i förening, där ytterligare insatser gjorts för att möjliggöra
att materialet kan användas digitalt.

En ny form av möten mellan NÄTVERKET, partners
och styrgrupp startades under året. På dessa Partnerskapsmöten har vi träffats för att utbyta kunskap,
prata om verksamheten och reflekterat kring att arbeta i partnerskap.
Efter ett års arbete med att sammanfoga TIA&NAD
till ett samordningssystem så är det tydligt att de effektiviseringar och synergieffekter som sammanslagningen syftade leda till kan uppnås. Såväl organisering som metodutveckling visar på stor potential,
men kräver en hel del internt arbete för att förtydliga
uppdragen, prioritera och i vissa fall tydligare ansvarsfördela arbetet samordnare emellan. Det finns
fortfarande outnyttjad potential inom samordningsstrukturen som kan utvecklas.
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STÖD TILL IDÉBURNA OFFENTLIGA
PARTNERSKAP
Samverkansformen Idéburet offentligt partnerskap
(IOP) har rönt fortsatt stort intresse under året. NÄTVERKET ger kontinuerligt utbildning och rådgivning
på området både inom och utanför Skåne.
Att skapa ett hållbart partnerskap är komplext, och
det är vanligt att både idéburna och offentliga organisationer saknar resurser och kompetens internt
kring samverkansformen IOP. NÄTVERKET har under
åren byggt upp expertis i IOP-arbete och kan stötta
organisationer med kunskap och råd i IOP-processer.

I november anordnade NÄTVERKET tillsammans
med Länsstyrelsen en utbildning om IOP som i första
hand riktade sig till personer som arbetar med integrationsfrågor på kommunerna. Utbildningen lockade runt 70 personer från både offentlig och idéburen
sektor. NÄTVERKET har också gett utbildningar om
IOP till aktörer utanför regionen, bland annat på en
större konferens om IOP anordnad av Västra Götalandsregionen, där NÄTVERKET:s bidrag var en föreläsning om IOP-juridik.

I slutet av 2019 kom en statlig offentlig utredning
som berörde området, där bland annat en vägledning om IOP ingick. NÄTVERKET förväntade sig en
nedgång i förfrågningar när en kunskapslucka hade
fyllts av utredningen. Under året har det dock blivit
tydligt att vägledningen snarare leder till fler frågor
och större nyfikenhet, och förfrågningarna till NÄTVERKET om utbildning och rådgivning har fortsatt
öka.

Under året har flera organisationer, både offentliga
och idéburna, fått stöd av NÄTVERKET med granskning av IOP-avtal och diskussion kring hur deras
IOP-arbete kan vara upplagt. Några av diskussionerna har landat i färdiga IOP-avtal, medan andra processer fortfarande är i gång.

IOP är en samverkansform där
en idéburen och en offentlig
organisation ingår ett partnerskap för att tillsammans möta
en samhällsutmaning. Parterna
definierar problem och målbild
gemensamt och ingår båda
med resurser i arbetet för att
lösa utmaningen. Samverkansformen kan användas brett på
områden där samverkan krävs
för att hitta lösningar. I Skåne
finns i dagsläget ett trettiotal
IOP.
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ÅRET SOM GÅTT
DELMOS

sektor succesivt ökar.

Under våren 2021 blev
NÄTVERKET
beviljade
projektpengar från Delmos (Delegationen mot
segregation).
Projektet
går ut på att förstärka samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn, främst på lokal nivå,
vilket i sin tur ska minska
segregationen i det långsiktiga perspektivet.

Sedan 2019 har NÄTVERKET byggt upp en kompetens där vi kan samla in den här typen av data på
egen hand. Under 2021 har det gjorts en kartläggning av den idéburna sektorn i Kronobergs län. Kartläggningen omfattar statistik över antalet idéburna
organisationer, utifrån de sju olika juridiska former
som definitionen rymmer. Vidare delas de idéburna
verksamheterna upp enligt kategorierna verksamhetsområde, bransch och huvudsyssla. Kartläggningen redovisar slutligen antalet idéburna arbetsställen och omsättningsklasser. Data redovisas från
läns- och kommunnivå och baseras på uppgifter från
i första hand Skatteverket och Bolagsverket som har
sammanställts i ett dataregister tillhandahållet av
SCB.

Projektet består av tre delar, stärka upp befintliga
LÖK:ar (lokala överenskommelser), initiera ett regionalt samråd inom segregationsområdet och slutligen
framställa en rapport som ska kunna vara behjälplig
för framtida tvärsektoriell samverkan.

DIGITALA PLATTFORMAR
För att snabbt nå ut till rätt informationskanaler och
demografi har vi på NÄTVERKET monitorerat trafiken till NÄTVERKETS hemsida för att försöka ha bättre förståelse för vad gemene besökare vill läsa om,
vi har matchat det med hur en besökare hamnar på
NÄTVERKETS hemsida, vad besökaren sökte efter
för att hamna på NÄTVERKETS hemsida och har nu
lagt om strategin för att visa information, vi har frångått den traditionella strukturen med fasta menyer
för att öka upplevelsen genom att gräva sig igenom
material i form av en dynamisk sida som blir längre
ju mer besökaren skrollar, vi har även markerat bättre
kansliets roller genom att tilldela en bestämd plats
med information och bild på den som texten berör
för att besökare snabbare ska hitta rätt person för att
samtala med.

Med kartläggningen som grund har samtal förts med
bland annat Ersta Sköndal Högskola om hur den här
kunskapen och tekniken kan vidareutvecklas och
förfinas. NÄTVERKET har fått fler förfrågningar om
kartläggningar i olika regioner. Tillsammans med Ersta Sköndal Högskola kommer arbetet att fortsätta
2022.

SPANINGSSEMINARIUM MED
LÄNSSTYRELSEN
NÄTVERKET:s spaningsseminarier tillsammans med
Länsstyrelsen har kommit för att stanna. Syftet är att
öka medvetenheten om vad sektorn bidrar med, vilka utmaningar och lösningar som sektorn ser inom
olika sakområden och initiera samtal om samverkan
för hur idéburen sektor ska kunna bidra till en mer
hållbar utveckling.

KARTLÄGGNING
En framgångsfaktor för Nätverkets etablering i Skåne
har varit den kartläggning som genomfördes i samband med föreningens bildande 2006. Kartläggningen beskrev sektorns omfattning och verksamheter,
andelen ideellt arbete som läggs ner och hur många
anställda som sektorn härbärgerar. Kartläggningen
följdes upp 2015 med köp av data från SCB. Med
kartläggningarna som grund har vi kunnat visa på att
antalet föreningar och antalet anställda i idéburen
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ÅRET SOM GÅTT
Under året har det anordnats en digital träff inom
ANDTS-området (Alkohol-Narkotika-DopingTobak-Spel). Det planerades även en fysisk träff i december men den fick hastigt ställas in på grund av
pandemi och väder.
Samarbetet med Länsstyrelsen inom miljöområdet
har fortsatt. Hållbar utveckling är något som engagerar många idéburna aktörer, men ett så brett område gör det svårhanterligt för den metodiken vi arbetat med tidigare. NÄTVERKET tillsammans med
Länsstyrelsen kommer att arbeta vidare med det här,
både på strategisk och på en tematisk nivå, med
målsättningen identifiera tydligare samverkansstrukturer inom specifika miljöområden.

NATIONELL OCH INTERREGIONALT
ARBETE
Som en av de mer etablerade regionala intresseorganisationerna för civilsamhället i Sverige får NÄTVERKET kontinuerligt förfrågningar om föreläsningar
kring hur arbetet är upplagt. Under året har NÄTVERKET deltagit i både kommunala och regionala
konferenser och utbildningar för att berätta om vårt
arbete i NÄTVERKET och inom Överenskommelsen
Skåne. Flera kommuner och regioner nåddes också
genom en föreläsning för ett civilsamhällesnätverk
inom SKR.
Under 2020-2021 har NÄTVERKET deltagit i en nationell dialogstruktur genom NOD med representanter från regeringen och civilsamhället, kallat Partsgemensamt Forum (PGF). Syftet är att stärka det civila
samhällets organisationer och dess samverkan med
offentlig sektor. PGF träffas fem gånger per år, 2021
skedde detta endast i digital form. Under året bearbetas fyra specifika teman vilka väljs tillsammans.
NÄTVERKET har ansvarat som sammankallande i en
temagrupp som fördjupat sig i frågeställningen om
Civilsamhällets roll i samhällskriser utgångspunkten
har varit att det organiserade civila samhällets närhet
till målgrupper och flexibilitet skapar förutsättningar
att nå ut till personer och grupper i samhället som
myndigheter och andra offentliga normalt sett inte
når samt hur detta ska kunna tillvaratas bättre vid en
kris.

KULTUR OCH SAMLINGSLOKALER
Pandemin har satt sina käppar i hjulet för många idéburna. Kulturen är en av dem. I oktober anordnade
NÄTVERKET tillsammans med Ideell kulturallians och
Region Skåne en kväll som handlade om ”Kulturens
väg framåt”. Workshops, mingel med avstånd och
panelsamtal med ämnen som blickade framåt och
fokuserade på återstarten av kulturen och hur den
offentliga sektorn möter kulturlivets behov.
NÄTVERKET har även i samarbete med Ideell kulturallians Skåne haft kontinuerliga träffar med Region
Skånes kulturnämnd och kulturförvaltning angående
olika ämnen som bygger upp Skåne kulturella och
idéburna infrastruktur.
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NYA MEDLEMMAR
NÄTVERKET hälsar Yallatrappan,
Ensamkommandes förbund och
Hej Främling välkomna!

SAMVERKAN MED AKADEMIN
Att utveckla samverkan med akademin har varit
en målsättning sedan flera år. Vår erfarenhet är
att samverkan med akademin snarare byggs med
en specifik disciplin eller forskare, snarare än att
skapa strategisk samverkan på organisationsnivå.
Vi ser behov av mer forskning om civilsamhällets
bidrag och mervärden i samhällsutvecklingen, inte
minst kopplat till den form av organisation som
finns uppbyggd med Nätverket och Överenskommelsen Skåne. Det finns vidare stora potentialer
att succesivt bygga upp en ökad förståelse om
sektorn där kunskap om civilsamhället kan ingå
som ett moment i fler grundutbildningar.

SKÅNEBASERAD UPPDRAGSUTBILDNING- CIVILA SAMHÄLLET I SAMVERKAN
Under år 2020 påbörjades ett samarbete mellan olika
medlemsorganisationer, kommuner och lärosäten för
att formera en uppdragsutbildning via Ersta Sköndal
Bräcke Högskola (ESH) med målsättningen om att
den skulle kunna erbjudas i Skåne och där skånska
erfarenheter av samverkan och överenskommelser
tas till vara. Under 2021 genomfördes den första omgången av utbildningen ”Det civila samhälle i samverkan”. Kursen är upplagd i tre utbildningsmoduler
á två dagar i april, augusti och oktober. ESH ansvarar
för utbildningen och genomförs i samverkan med
Nätverket. Utbildningen kan erbjudas till en subventionerad kostnad från Region Skåne och SISAM, Studieförbund i samverkan Skåne. Mycket glädjande var
intresset stort och ett överintag av deltagare gjordes.
Deltagarna kom från olika delar av Skåne men också
från andra delar av Sverige, med en nästan 50/50
fördelning mellan idéburna och offentliga aktörer precis som önskats. Utvärderingarna speglar känslan
under kursen, att den varit uppskattad och bidragit
till nya kunskaper och perspektiv.
Under 2022 erbjuds kursen igen, med samma förutsättningar och subventionerade pris via Region Skåne och SISAM.
RE-CLIME: RENEGOTIATION GLOBALIZATION FOR
CLIMATE CHANGE MITIGATION AND
EQUALITY
Forskningsfinansiären MISTRA utlyste i juni 2020
projektmedel under rubriken samhällstransformation
med fokus på klimat. Utlysningen fokuserade på fyra
delar. 1) Forskning kring hur samhället kan möta vår

tids klimatutmaningar, 2) att dessa ska lösas hand i
hand med ökad demokratisering och minskad ojämlikhet samt 3) stärkt digitalisering och slutligen 4) att
civilsamhället utgör en central aktör i arbetet för att
nå en hållbar utveckling.
I januari lämnades en ansökan med bas i Malmö universitet och i samarbete med Roskilde universitet.
NÄTVERKET var en nära samarbetspart i ansökan
och utgjorde civilsamhällets representant. Ansökan
omfattade 40 miljoner kronor för fyra år och innebar
samverkan med flera internationella lärosäten och
där avsikten var att ett stort antal av NÄTVERKET:s
medlemsorganisationer skulle beredas möjlighet till
medverkan i forskningsstudien. Under våren kom
dock beskedet att ansökan inte hade prioriterats. Tyvärr har inte de många möten eller kontakter som
byggts upp under processen tillvaratagits eller renderat i andra ansökningar.

RAPPORT OM IDÉBUREN SEKTORS
SAMVERKAN MED MALMÖ UNIVERSITET
Inom ramen för er det Vinnovafinansierade projektet
Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent
Samverkan (SPETS ) gjorde Malmö universitet en studie kring den idéburna sektorns samverkan med universitetet. NÄTVERKET ingår i studien tillsammans
med ett tiotal andra idéburna organisationer med
erfarenhet av samverkan med universitetet.
Rapporten publicerades i juli och har presenterats
och diskuterats via konferenser och seminarier på initiativ från såväl sektorn själv som från Malmö universitet. Som en effekt av rapporten tog NÄTVERKET
initiativ till en skrivelse till universitetsledningen med
förslag om dialog för att bygga en fördjupad, långsiktig och framför allt mer strukturell samverkan.

LÄNK TILL
RAPPORTEN
HITTAR NI
HÄR
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AKADEMITRÄFF 2021
NÄTVERKET:s uppskattade Akademiträffar har pausats under pandemin. Det har inte känts motiverat
att erbjuda ytterligare ett digitalt forum för våra
medlemmar och samverkanspartners. I november,
när pandemin ansågs vara vilande kunde vi slutligen bjuda in till ett morgonseminarium. Seminariet
erbjöds både digitalt och fysiskt. Mikael Stigendal,
professor i sociologi vid Malmö universitet var inbjuden föreläsare under temat Den nya framtiden - om
ojämlikhet, rikedomar, klimatet och en ny samhällsintegration. Föreläsningen och det samtal som fördes
renderade i en önskan om fördjupad dialog kring hur
reformeringen av Arbetsförmedlingen påverkar idéburna aktörer som driver arbetsmarknadsverksamhet
utan vinstintresse.
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SAMVERKAN MED AKADEMIN INOM
PARTNERSKAP SKÅNE
Inom ramen för Partnerskap Skåne deltog Nätverket
under 2021 i utvecklingsarbetet, operativa piloter
och samverkan i Regions for Migrants and Refugees Integration (REGIN). I november publicerades en
rapport författad av forskare på Malmö universitet
som fokuserade på policyanalys, bland annat vad
gäller tvärsektoriell samverkan. En utvärdering kring
arbetet med stödjande miljö och psykisk ohälsa
publicerades även i slutet av året.
Vidare fortsatte samverkan med akademin inom MILSA samt projektet NIEM. Under våren 2021 kommer
slutrapport och spridning av lärdomar från projektet,
som bland annat följt ett antal NAD-aktiviteter och
undersökt nyanländas upplevelse av deltagande i civilsamhället generellt.

REVISIONSBERÄTTELSER

NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
Verksamhetsberättelse 2021

NÄTVERKET:S STYRELSE

Anders Åkesson – Rädda Barnen Skåne
Anders var verksam i Region Skåne som regionråd under åren 2006–2018. Medverkade till Överenskommelsens undertecknande år 2010. Sedan 2018 ledamot i Rädda Barnens region syd. Styrelseledamot
sedan 2020.
Jenny Anderberg - Furuboda Folkhögskola
Jenny har arbetat i över 20 år inom internationellt utvecklingssamarbete för flera idéburna
verksamheter. I Skåne har hon bland annat arbetat för Hassela Helpline och Ensamkommandes Förbund.
Styrelseledamot sedan 2017.
Fanny Pelin – Ensamkommades förbund
Med ett särskilt fokus på social hållbarhet, kultur och migration har Fanny haft uppdrag på PeaceWorks,
Rädda Barnen, IM Malmö, Rosengård Folkets Hus och senast på Ensamkommandes Förbund. I styrelsen
sedan 2021.
Olof Eriksson - Coompanion Skåne
Olof Eriksson är VD/företagsutvecklare på Coompanion Skåne sedan 2008 och har sedan 1998 arbetat
kooperativ utveckling och sitter i Nätverkets styrelse sedan 2012. Olof driver eget företag och brinner för
att skapa hållbara lösningar, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Åse Webeklint - ABF Skåne
Åses yrkesliv har sedan 1984 präglats av folkbildning och kultur inom ABF:s olika verksamheter i Skåne.
Åse är ordförande för Studieförbund i samverkan (SISAM) och har varit styrelseledamot sedan 2018, valdes
till ny ordförande 2021.
Lina Cronzell – Ideell Kulturallians Skåne
Lina blev invald som styrelseledamot 2019. Hon har arbetat inom folkbildningen sedan 2008 och har sitt
främsta fokus på kultur och kommunikation. Sedan 2021 arbetar hon på ABF Skåne.
Patrik Karlsson – RF SISU Skåne
Patrik valdes in i styrelsen 2019 och valdes till vice ordförande under 2021har sin arbetslivserfarenhet
kopplad till idrottsrörelsen
sedan 2002. Patrik företräder också den ideella sektorn i Sydöstra Skånes leaderområde.
Kristoffer Tingbacke - Start Intro AB (Intro)
Kristoffer är en genus- och statsvetare med rötterna i den ideella jourrörelsen. Idag verksam som dels
utvecklingssamordnare på Start Intro AB, dels projektledare på Vasalunds kunskapsförening. Kristoffer har
suttit i NÄTVERKET:s styrelse sedan 2020.
Filippa Morfiadakis – New Republic
Filippa arbetar med samhällsfrågor i tvärsnittet mellan privat, idéburen och offentlig sektor och har i entreprenöriell anda byggt upp och drivit Boost by FC Rosengård. Hon arbetar nu som rådgivare på byrån New
Republic. Styrelseledamot sedan 2020.
Valberedning
Valberedningen består av sammankallande Magdalena Hasselquist, Folketes Hus och Parker, Margareta
Clarén, Studiefrämjandet Skåne och August Nilsson, Glokala Folkhögskolan.
Revisorer
Ann-Katrin Lettewall Löfstedt, AKT ekonomi har under året varit revisor med Maria Pålsson,
Winnet Malmö, som personlig ersättare. Verksamhetsrevisor har varit Jörgen Wiberg,
Spelberoendes Förening, och Thomas Andersson, Bygdegårdarnas Riksförbund, som personlig ersättare.

NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
Verksamhetsberättelse 2021

NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
Verksamhetsberättelse 2021

Det finns ca 31 000 ideburna organisationer i Skåne
varav
18 000 är ideella föreningar
1300 är ekonomiska föreningar
3500 är stiftelser
3300 är samfälligheter
240 är registrerade samfund
med totalt 24 000 anställda
Källa: SCB:s företagsregister
https://www.foretagsregistret.scb.se/
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