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Idéburen sektor har 
värderingar närmast hjärtat 
och är i ständig förändring

När jag skriver detta förord till 2020 års verk-
samhetsberättelse står vi beredda att skriva 
under ett nytt IOP med Region Skåne. Det har 
tagit tid att arbeta fram ett gemensamt under-
lag. Att hitta rätt ord och formuleringar, som vi 
uppfattar fungerar och betyder samma sak, tar 
tid. Inte för att vi nödvändigtvis har stått långt 
ifrån varandra utan mer för att vi representerar 
två olika kulturer och har olika erfarenheter av 
sårbarhet, samarbete och i behov av 
finansiering och därmed maktstrukturer.

Jag gillar IOP. Visst det är trubbigt och har sina 
svagheter, men det ger oss, från den idéburna 
världen en fantastisk möjlighet till värdefulla 
samtal och diskussioner med ”det offentliga”. 
Vi lär känna och förstå varandra på ett sätt som 
vi annars med vanliga avtal och bidragssystem 
inte kommer tillnärmelsevis lika nära. Vägen är 
en del av målet, en väl använd fras, är en ömse-
sidig sanning för båda parter.

”2020 - ett mycket speciellt år” - har vi alla sagt 
många gånger. Den idéburna sektorn har fått 
ställa om sin verksamhet, så även NÄTVERKET. 
I en sektor vars styrka ligger i sociala och fysiska 
mötet har driften av verksamhet ställts på sin 
spets. 

Hur har vi kunnat praktisera det vi är bäst på - 
samhällsnytta och förmedla framtidshopp i en 
tid när vi måste arbeta med fysiskt avståndsta-
gande? NÄTVERKET, tillsammans med alla våra 
fantastiska medlemmar skapade nya förutsätt-
ningar för att utföra våra olika uppdrag. Detta 
är sektorns kritiska skärningspunkt, styrka och 
existensberättigande och det är vi bäst på! 

Under året har vi fortsatt att anpassa och skapa 
förutsättningar, utveckla och växa med blick-
arna fäst på våra medlemmars och deltagares 

behov. Historiskt har den idéburna sektorn 
lyckats ställa om verksamhet om och om igen 
utifrån yttre förutsättningar som sker bortom 
vår kontroll.

Vi ska vara rädda och medvetna om vår sektors 
positiva förmågor. Snabba beslutsvägar ger 
möjlighet till omställningar och förändring. 
Det är viktigt att vara trogen medlemmars och 
deltagares kort,- såväl som långsiktiga behov. 
Förmågan att snabbt ställa om och förändra har 
en baksida. Vi är mycket medvetna om detta. 
Vår finansiering är kortsiktig och skapar ganska 
ofta kortsiktighet när vi behöver långsiktighet. 
Ryckighet i verksamheten när vi behöver sta-
bilitet osv.  Vi vill och gör så gott vi kan, men 
det är svårt. Därför ber jag er medlemmar, sluta 
skäms över organisationens eventuella tillkor-
takommanden. Förbättra er ordning och reda 
efter bästa förmåga, men glöm aldrig att vara 
stolta och gläds över nyttan vi gör tillsammans 
för människor och i samhället.

NÄTVERKET är unikt för Skåne. Numera är det 
flera regioner som är intresserade av vårt sätt 
att arbeta. Det är vi, med all rätt, stolta över. 
Tack vare våra kompetenta medarbetare på 
NÄTVERKET:s kansli fortsätter vi sprida vårt sätt 
att arbeta och organisera oss. Vi delar gärna 
med oss av våra erfarenheter och kompetens.

Slutligen; detta är mitt första och sista förord 
jag skriver som ordförande i NÄTVERKET. Jag 
kommer inte bara lämna ordförandeposten 
utan även, efter fyra år, styrelsearbetet. Det har 
varit roliga och spännande år. Inte minst att 
vara med att skriva fram den nya IOP:n.  
Naturligtvis kommer jag sakna er, men nu vän-
tar nya utmaningar och äventyr. Lycka till! 

Birthe Wallin
Ordförande 



NÄTVERKET samlar en bredd av regionala 
idéburna aktörer, alltifrån humanitära  
organisationer och studieförbund till 
idrottsföreningar och sociala entreprenö-
rer. 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, aka-
demi 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 samver-
kan med idéburen sektor. Det under-
lättar även för den idéburna sektorn att 
vara en samordnad röst med resurser att 
driva förutsättningsfrågor.

Vad är NÄTVERKET?

Mattias Larsson, verksamhetschef med övergripande ansvar för NÄTVERKET:s personal och ar-
bete. 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.  

Anna Strömberg, verksamhetsutvecklare och kommunikatör med ansvar för medlemsarbetet 
samt med särskilt fokus på kulturfrågorna. 

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

Eddie Vega, kommunikationsassistent med ansvar för informationsteknisk utveckling, omvärlds-
bevakning 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.

NÄTVERKET:s kansli
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Pandemin ur ett idéburet pespektiv
Året 2020, blev ett unikt år. Här i vår årsberät-
telse brukar det finnas en text om vårt regio-
nala forum. Ett forum som vi på NÄTVERKET 
tycker är roligt att både planera och genom-
föra. Det ger oss chansen att träffa alla er som 
på något sätt är engagerade i och för den 
idéburna sektorn. Året 2020 blev det regionala 
forumet inställt. Istället kom året att präglas av 
en pandemi som starkt begränsade förutsätt-
ningarna för ett regionalt forum. Inför 2021 är vi 
bättre rustade och återkommer med en digital 
version… 

När vi, den idéburna sektorn, gick in i året hade 
vi ingen aning om vilka utmaningar vi skulle 
ställas inför. Nu, flera månader in i pandemin, 
kan vi konstatera att den idéburna sektorn åter-
igen har agerat snabbfotat i en kris och varit en 
central samhällsaktör för människors välbefin-
nande, inte minst för den psykiska och fysiska 
hälsan. 

Den idéburna sektorn bygger till stor del på 
möten. Inte bara styrelsemöten – utan möten 
för ATT mötas. Stramare och  allt mer begräns-
ande restriktioner för fysiska träffar har kommit 
under året. ”Ställ inte in, ställ om” har varit 
ledord för många. Det har resulterat i en rad 
kreativa lösningar. 

Verksamhet har flyttats till digitala plattformar, 
nya danser har växt fram där man inte behöver 
ha fysisk kontakt, nya studiecirklar har utveck-
lats, samlingslokalerna har blivit experter på att 
möblera med corona-avstånd, verksamheter 
har flyttat utomhus. Detta är bara några av den 
digra flora av kreativa lösningar som 2020 har 
tvingat fram. Det är så häftigt att se och få ta 
del av alla de här omställningarna. Det har inte 
alltid varit så enkelt men viljan att bidra och 
viljan att mötas är en fundamental kraft för den 
idéburna sektorn som har kämpat vidare och 
återigen visat ett starkt och orubbligt 
engagemang.
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Överenskommelsen Skåne - 
samverkan för ett hållbart Skåne
Vilka är Skånes framtidsutmaningar? Hur 
behöver vi samverka för att kunna nå håll-
barhet, såväl miljömässigt som ekonomiskt 
och socialt? Bredvid det ofrånkomliga arbe-
tet med effekterna av coronapandemin har 
fokus för Överenskommelsen Skåne i år varit 
på utvecklingsarbete och diskussioner kring 
hur framtida samverkan ska utformas.

När coronapandemin lamslog Skåne under vå-
ren var många idéburna organisationer snabba 
på att ställa om och agera för att stötta upp 
riskgrupper och vården. Detta uppmärksam-
mades av Överenskommelsen Skåne som i maj 
gjorde en snabb kartläggning av vilka initiativ 
som tagits av sektorn i Skåne, och vilka behov 
sektorn hade för att fortsatt kunna upprätthålla 
arbetet. Kartläggningen visade att den idébur-
na sektorn nådde personer och grupper som 
kan vara svåra för den offentliga sektorn att nå. 
Den visade också att sektorn hade ställt om 
snabbt för att kunna möta utsatta personers 
behov, exempelvis våldsutsatta kvinnor och 
barn med bristande stöd hemifrån, även när 
deras ordinarie verksamhet behövde pausas. 
Samtidigt var det tydligt att sektorn behövde 
ytterligare resurser för att överleva och kunna 
bidra på ett effektivt sätt i samhällskrisen. Efter 
diskussioner i Överenskommelsen utformade 
Region Skåne ett krisstöd till organisationer 
som behövde resurser för att kunna ställa om 
sin verksamhet. Stödet, som fokuserade på 
barns- och ungas psykiska hälsa, betalades 
bland annat ut till organisationer som behövde 
ytterligare material för att kunna bedriva verk-
samheten utomhus eller digitalt. 

Parallellt med det akuta arbetet med pande-
mins effekter har Överenskommelsen under 
året reviderat och tagit fram nya styrdokument 
för arbetet. I våras antog Region Skåne en 
reviderad version av den regionala utvecklings-
strategin Det öppna Skåne 2030. Den idéburna 
sektorns roll har varit tydlig i strategin sedan 
den antogs år 2014 och i den nya versionen 
stärktes skrivningarna om sektorn ytterligare. 
Ett tydligt budskap är att ett hållbart Skåne 
kräver samverkan över sektorsgränserna. 

Ett verktyg för att uppnå en sådan samverkan 
är Överenskommelsen Skåne. Under året har 
diskussioner förts kring hur Överenskommel-
sen på bästa sätt kan kopplas till den regionala 
utvecklingsstrategin, för att säkerställa att vi alla 
arbetar mot samma mål. Den utvecklingsplan 
som Överenskommelsen har följt de senaste 
åren löpte ut 2019. Planen förlängdes under 
2020 för att möjliggöra ett gediget arbete med 
att utforma en ny inriktning för arbetet som ska 
gälla de kommande åren. Kopplat till utveck-
lingsplanen finns också ett Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) mellan NÄTVERKET och 
Region Skåne. Även IOP:n löpte ut 2019, med 
förlängning över 2020, och behövde därmed 
diskuteras och förnyas under året. 

I början av året tillsattes en mindre politisk 
styrgrupp bestående av representanter från 
Region Skåne och från NÄTVERKET:s styrelse 
som under årets gång har tagit fram förslag på 
både utvecklingsplan och IOP, samt arbetat 
med förankring av dessa i Överenskommelsens 
styrgrupp, i den idéburna sektorn och inom 
regionen och Länsstyrelsen Skåne. 

Diskussionerna om ny utvecklingsplan och 
IOP tog sin utgångspunkt i den reviderade 
regionala utvecklingsstrategin. Den mindre 
styrgruppen utarbetade ett förslag på utveck-
lingsplan som utgår från målområdena i Det 
öppna Skåne 2030. Förslaget har diskuterats 
i Överenskommelsens styrgrupp och gått på 
remiss till Länsstyrelsen, inom Region Skåne 
och till NÄTVERKET:s medlemsorganisationer. 
Utifrån diskussionerna har Överenskommelsen 
styrgrupp landat i ett förslag som sätter ett 
antal mål och insatser som Överenskommelsen 
ska arbeta med inom ramen för den regionala 
utvecklingsstrategins målområden. För genom-
förandet av utvecklingsplanen kommer NÄT-
VERKET – Idéburen sektor Skåne och Region 
Skåne ingå ett förnyat partnerskap för åren 
2021-2024. IOP-texten har arbetats fram under 
året och detaljerar hur samverkan ska ske. En 
förhoppning är att fler regionala aktörer inom 
Överenskommelsen Skåne kommer att ansluta 
sig till partnerskapet. 



Förslag till utvecklingsplan
Det förslag på utvecklingsplan som utarbetats under året följer de sex målområdena i den regionala ut         
vecklingsstrategin. Under varje rubrik finns målsättningar och antal insatser som ska genomföras inom 
Överenskommelsen. 

• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet 
Ett Skåne med god folkhälsa där parterna gemensamt ger förutsättningar för den idéburna sektorn att 
fortsatt bidra till fysisk aktivitet, folkbildning, kultur, socialt sammanhang, demokrati, tillgänglighet och en 
meningsfull fritid.  
 
• Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor 
Ett Skåne med stark innovationskraft där parterna gemensamt skapar förutsättningar för den idéburna sek-
torn att fortsätta hitta nya lösningar på samhällsutmaningar som arbetslöshet, resurssvinn och utanförskap. 
Ett Skåne där den idéburna sektorn kan fortsätta sysselsätta många och fungera som en väg in för personer 
som stått långt ifrån arbetsmarknaden eller lever i olika former av utsatthet.  
 
• Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer 
Ett Skåne som erbjuder goda levnadsvillkor både i stad och på landsbygden, där parterna gemensamt ger 
förutsättningar för den idéburna sektorn att fortsatt verka i alla Skånes delar och bidra till en levande lands-
bygd.  
 
• Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning 
Ett Skåne som inte lever över sina tillgångar, där parterna gemensamt ger förutsättningar för den idéburna 
sektorn att fortsatt vara en stark röst i miljöfrågor som inspirerar och möjliggör för en grön omställning.  
 
• Skåne ska ställa om för att klara välfärden 
Ett Skåne med en välfungerande välfärd, där parterna gemensamt ger förutsättningar för den idéburna 
sektorn att fortsatt fungera som välfärdsaktör och utförare av välfärdstjänster. Ett Skåne där den idéburna 
sektorn bidrar både proaktivt och reaktivt i kris- och katastrofarbete.  
 
• Skåne ska vara globalt attraktivt 
Ett Skåne som är bra att bo och leva i och som många vill besöka, där parterna gemensamt ger förutsätt-
ningar för den idéburna sektorn att fortsatt bidra till ett välmående Skåne och en intressant vardag för skå-
ningarna. 
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NAD och Partnerskap Skåne
Året 2020 har varit ett annorlunda år på många 
olika sätt. När vi gick in i 2020 hade vi ett omfat-
tande utvecklingsarbete planerat för NAD. På 
grund av pandemin fick utvecklingsarbetet ta 
andra former. Covid 19 påverkade det operativa 
arbetet för NAD i grunden – idén med verksam-
heten är att underlätta för människor att mötas, 
vilket under större delen av året har varit näst-
intill omöjligt.  Men trots detta lyckades vi få till 
både meningsfulla aktiviteter och tagit nya steg 
för att utveckla metoden vidare 2021. 

Under 2019 ändrades Arbetsförmedlingens 
uppdrag och den följande omorganisering-
en gjorde att formerna för hur vi matchar till 
NAD-aktiviteter behövde utvecklas. I januari 
och februari 2020 arbetade vi fram en plan till-
sammans med Arbetsförmedlingen som i korta 
drag gick ut på att Arbetsförmedlingens hand-
läggare skulle lägga mindre tid på matchnings-
arbetet och andra aktörer, såsom kommuner, 
Samhälls- och Hälsokommunikatörer och idé-
burna organisationer. De skulle stå för kartlägg-
ning och identifiering av behov hos deltagarna. 
Arbetsförmedlingens roll i detta upplägg är att 
kvalitetssäkra tillsammans med NAD-samordna-
re och se till att aktiviteten läggs in i plan. Detta 
sätt att matcha satte vi igång under kvartal 1 
men på grund av resursbrist hos Arbetsför-
medlingen under pandemin och restriktionerna 
kring sammankomster så påverkades utfallet. 
Trots detta startades 36 NAD-aktiviteter för 275 
deltagare. Vi planerade innehåll för aktiviteter-

na i linje med rådande restriktioner – fokus på 
utomhusaktiviteter och i vissa fall online-aktivi-
teter. 

I vårt arbete med Integration i Förening fokuse-
rade vi på att anpassa verksamheten så att den 
skulle matcha folkhälsomyndighetens rådande 
restriktioner. Integration i Förening är en metod 
där vi arbetar med att ge information och in-
spiration kring föreningsengagemang till nyan-
lända i grupp. Under senvåren bestämde vi oss 
att utveckla en digital version av vårt material i 
form av en film. Tanken är att filmen ska kunna 
användas av SFI och andra verksamheter, både 
fritt och med handledning från NAD-samord-
nare. Filmen färdigställdes under hösten och vi 
arbetar nu med att sprida den. 

Vidare påbörjade vi under året ett mer omfat-
tande utvecklingsarbete. Materialet och upp-
lägget för Integration i Förening genomgick en 
stor omarbetning för att synka och harmonisera 
med läroplanen för SFI. Vi tog hjälp av en ti-
digare SFI-lärare som gjorde en behovsanalys 
och tillsammans med NAD-samordnare gjorde 
en plan för 2021. Det vi ser som mycket positivt 
är att det finns gott om stöd för att arbeta med 
kunskap om föreningsliv i läroplanen för SFI och 
även att många SFI-lärare själva ser synergief-
fekter med det vi gör och den språkträning de 
arbetar för. 

NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
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Under hösten 2020 arbetade och planerade vi 
för en sammanslagning av NAD- och TIA-sam-
ordningen.  Tillsammans med vår styrgrupp 
och samordnarorganisationerna kom vi fram 
till en struktur som vi är väldigt glada för. Inom 
den nya strukturen kommer en ny typ av tjänst 
att skapas: TIA och NAD- samordnare, som 
är anställda av sex idéburna organisationer 
(Bilda, Sensus, RF-SISU Skåne, Rädda Barnen, 
Folkuniversitetet och Malmö Ideella). Regional 
processledning kommer att ske i NÄTVERKET:s 
regi. Verksamheten kommer fortsätta finansie-
ras av Partnerskap Skåne, som är ett samarbete 
mellan Region Skåne och Länsstyrelsen, och 
Arbetsförmedlingen. I den nya strukturen kom-
mer vi under 2021 att arbeta fram en modell för 
att på sikt implementera NAD-metoden. 
Genom att intresserade idéburna organisatio-
ner utbildas och certifieras för att sedan själv 
kunna använda metoden som del i samverkans-
projekt eller IOP:er med Arbetsförmedling eller 
kommuner. 

NAD har fortsatt varit aktiva i utvecklingsarbetet 
inom Partnerskap Skåne. Under året har en stor 
del av detta skett inom Regions for Migrants 
and Refugees Integration (REGIN), ett EU-pro-
jekt där nya metoder för att stötta nyanlända 

personer med psykisk ohälsa, inom ramen för 
samhällsorienteringen. I denna process har 
personal i NAD varit behjälpliga med kunskap 
samt med att informera och matcha till engage-
mang i den idéburna sektorn. Två piloter ge-
nomfördes, en i Malmö och en i Eslöv, där den 
senare fick avslutas i förtid på grund av stramare 
covid-restriktioner.  I detta samarbete är vi 
glada att tre av NÄTVERKET:s medlemsorga-
nisationer är med som projektpartners och 
drivande i metodutvecklingen. Organisatio-
nerna är Rädda Barnen, Sensus och Individuell 
Människohjälp (IM). Sensus har utvecklat studie-
cirkelmaterialet som används som del av sam-
hällsorienteringen för att bearbeta trauma och 
förbättra den psykiska ohälsan hos deltagarna. 
IM och Rädda barnen deltar genom att bland 
annat applicera sina metoder 
RådRum och Min Väg. 

Året har som sagt varit ett annorlunda år, ett 
stort utvecklingsarbete som ingång och en 
pandemi som utgång. Trots detta är vi oerhört 
glada över alla de nya och gamla samarbeten 
som bildats och omstrukturerats. Vi ser fram 
emot ett 2021 med allt vad det innebär inom 
TIA och NAD- samordningen. Stort tack till er 
alla som varit delaktiga. 

NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
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Samverkan över sektorsgränserna kan ske 
med många olika metoder. Några av de 
metoder som fått mer uppmärksamhet de 
senaste åren, som IOP och upphandling, kan 
vara utmanande för organisationer som sak-
nar kunskap om verktygen. NÄTVERKET har 
under året haft ett omfattande arbete med 
att utveckla och förmedla kunskap kring 
dessa metoder. 

Det tillväxtverksfinansierade projektet Ett håll-
bart Skåne genom socialt företagande som 
NÄTVERKET drivit tillsammans med Coompa-
nion Skåne, SoPact och Region Skåne gick in i 
sitt sista år 2020. NÄTVERKET:s fokus i projek-
tet har varit på Idéburet Offentligt Partnerskap 
(IOP) och upphandling av idéburen verksamhet. 
Under projektets gång har NÄTVERKET utveck-
lat juridisk kompetens om IOP och upphandling 
och haft en löpande stödverksamhet till både 
idéburna och offentliga organisationer som på 
olika sätt vill jobba mer med IOP och upphand-
ling. 

I början av projektet identifierade NÄTVERKET 
att många idéburna organisationer efterlyste 
mer lättillgänglig information om juridiken runt 
IOP. NÄTVERKET har därför arbetat med att ta 

fram kunskapsunderlag om de viktigaste juridis-
ka frågorna om IOP, anpassat efter en idéburen 
målgrupp. Intresset för denna typ av kunskap 
har varit stort även från offentliga aktörer, och 
NÄTVERKET har under året haft enskilda stöd-
kontakter med en handfull offentliga aktörer 
och ungefär dubbelt så många idéburna orga-
nisationer. En del av stödet till offentlig sektor 
har varit som bollplank för deras remissvar till 
en statlig offentlig utredning om IOP som ut-
kom i slutet av 2019. Under våren hade NÄT-
VERKET täta kontakter med tre myndigheter i 
Skåne om deras remissvar för att bidra med ett 
idéburet perspektiv.

Under våren planerades en utbildning om IOP 
och upphandling men som fick ställas in på 
grund av pandemiläget. Istället tog NÄTVER-
KET fram en skriftlig handledning om IOP och 
en filmad föreläsning där IOP och de juridiska 
förutsättningarna för IOP förklaras. Både filmen 
och handledningen har blivit uppskattade och 
har använts vid flera tillfällen sedan de publicer-
ades i oktober. 

Projektet Ett hållbart Skåne genom socialt före-
tagande avslutades i oktober och slutredovisa-
des i november. 

Ett hållbart Skåne genom 
socialt företagande
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Vad betyder den idéburna sektorn 
för välfärden i Skåne?

Året inleddes med en konferensdag kring idé-
buren välfärd i Skåne. Den 22 januari samlades 
över hundra personer från idéburen och offent-
lig sektor samt från akademin för att diskutera 
vilken betydelse den idéburna sektorn har för 
välfärden i Skåne. Konferensdagen arrangera-
des av NÄTVERKET och Region Skåne inom 
ramen för det tillväxtverksfinansierade projektet 
Ett hållbart Skåne genom socialt företagande. 

Utgångpunkten för dagen var en rapport som 
NÄTVERKET publicerade i början på året där 
betydelsen av, och förutsättningarna för den 
idéburna välfärden i regionen undersökts. I 
december 2019 släpptes den statliga offentliga 
utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56) 
som handlar om förutsättningarna för idéburna 
organisationer fungera som utförare i välfärden. 

NÄTVERKET tog parallellt med utredningen 
fram en egen rapport om idéburen välfärd i 
Skåne, för att ge ett regionalt perspektiv på det 
som lyftes i den offentliga utredningen. Bland 
annat lyftes vikten av mindre organisationers 
välfärdsarbete fram, och även bredden på det 
välfärdsarbete som utförs i alltifrån stiftelser 
som fokuserar på vård, till idrottsföreningar 
eller kulturorganisationer.
 
Under konferensdagen presenterades rappor-
ten, och några idéburna organisationer fick ge 
exempel på hur deras verksamhet bidrar till 
välfärden i Skåne. Deltagarna fick också höra på 
utredaren Samuel Engblom presentera slutsat-
serna från utredningen Idéburen välfärd och 
en representant från EU-kommissionen som 
pratade om IOP och upphandling av idéburen 
verksamhet från ett EU-perspektiv. 

Här hittar ni rapporten.
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Året som gått
REMISSVAR

NÄTVERKET fungerar i många fall som remiss-
instans när offentliga organisationer tar fram 
nya strategier eller styrdokument. Ofta skick-
as remissen ut till medlemsorganisationerna, 
men ibland svarar NÄTVERKET också själva på 
remisser eller skickar ett samlat svar från flera 
medlemsorganisationer. Fokus är då att lyfta 
fram det idéburna perspektivet på strategin el-
ler dokumentet. Under våren tog Region Skåne 
fram en ny kulturplan och en reviderad version 
av den Regionala utvecklingsstrategin. Till 
båda dessa skickade NÄTVERKET in samlade 
remissvar som förankrats hos medlemsorgani-
sationerna. I den regionala utvecklingsstrategin 
var en viktig fråga att den idéburna sektorn 
inte bara skulle finnas med i ett särskilt avsnitt 
av strategin utan ses som en utvecklingsaktör 
som är viktig i strategins alla delar. Den slut-
giltiga strategin som antogs av Region Skåne 
strax innan sommaren har starka skrivningar 
kring sektorns värde och betydelse som i hög 
grad speglar det NÄTVERKET lyft fram i sina 
remissvar. Under hösten har det också lämnats 
remissvar på den reviderade versionen av den 
regionala jämställdhetsstrategin och på det 
nya EU-programmet för Interreg i Öresund för 
2021-2027. Här kan ni hitta remissvaren. 

DIGITAL OMVÄRLDSBEVAKNING

Enligt internetstiftelsen anger 95 procent av 
Sveriges befolkning att de använder internet, 
nästan 60 procent tycker att nyhetsappar är 
väl använd tid. I jämförelse är motsvarande 
siffra för mobilspel cirka 12 procent. För att nå 
igenom mediabruset är det viktigt att arbeta 
med digital omvärldsbevakning och att sprida 
nyheter om idéburen sektor. Med hjälp av såväl 
dynamiska sökmotorer som egna motorer letar 
NÄTVERKET varje dag efter relevant informa-
tion att sprida till våra följare och besökare. 
Under året har NÄTVERKET:s omvärldsbe-
vakning fortsatt att utvecklas och framförallt 
systematiserats. Det har vi gjort genom att 
eftersträva ett mer gemensamt språkbruk i 
kommunikationen och att vidareutveckla vår 
digitala informationsplattform. Genom den-
na plattform knyter vi oss till etablerade och 
kartlägger nya digitala initiativ. När vi tittar på 
antalet besökare och följare så får vi löpande 
feedback på att vi presenterar relevant och 
aktuell information.

IDÉBURNA SAMLINGSLOKALER

De idéburna samlingslokalerna utgör en oer-
hört stor del av den kulturella och idrottsrelate-
rade infrastrukturen i Skåne. Under pandemin 
har samlingslokalerna drabbats extra hårt då 
deras verksamhet till stor del står för infrastruk-
turen, dvs att hyra ut lokaler till olika sorters 
möten eller arrangemang. NÄTVERKET initie-
rade under våren ett möte med representanter 
från Skånes Bygdegårdsdistrikt, Folkets Hus 
och Parker, SISAM (Studieförbund i samverkan) 
och RF-SISU Skåne. Under mötet beslutades att 
göra en skrivelse till Region Skåne med hu-
vudsyfte att lyfta problematiken som de idé-
burna lokalhållarna står inför under pandemin 
och bjuda in till en dialog med Region Skåne. 
Skrivelsen ”Pandemins konsekvenser för den 
kulturella och idrottsrelaterade infrastrukturens 
samlingslokaler” resulterade i ett möte med 
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representanter från de politiska partierna M, L, 
KD S, V och MP. Fokus låg på vad som händer 
om lokalerna försvinner och vad som behövs 
för att de ska finnas kvar. Ärendet togs upp 
i Regionala utvecklingsnämnden (RUN) som 
beslutade att en utredning skulle genomföras 
för att få en ekonomisk helhetsbild av hur läget 
ser ut för de idéburna lokalerna. Dialogen med 
Region Skåne kommer att fortsätta under 2021.

STÖD TILL LOKAL VERKSAMHET

En del av NÄTVERKET:s uppdrag är att ge stöd 
till idéburen-offentlig samverkan på lokal nivå i 
Skåne. På grund av pandemin har mycket sam-
verkan fått ställa om eller pausas, och därmed 
har även NÄTVERKET:s stöd fått se annorlunda 
ut. I huvudsak genom distansmöten har NÄT-
VERKET hållit kontakten med de lokala över-
enskommelserna som finns i sex kommuner i 
Skåne. NÄTVERKET har fungerat som bollplank 
i diskussioner kring hur samverkan på bästa sätt 
kan läggas upp och utvecklas i olika kommuner 
i Skåne.  Bland annat har NÄTVERKET pratat 
om samverkan och överenskommelsearbete 
med styrgruppen för den nystartade Överens-
kommelsen i Helsingborg, vilket följdes upp 
med mer fördjupad information kring IOP till 
kommunen och deras idéburna samverkanspar-
ter.

DIGITALA PLATTFORMAR

Nätverket lagrar och bearbetar tillgänglig digi-
tal information och statistik om den idéburna 
sektorn. Genom att samla informationen på 
plattformen Idépedia skapas ny kunskap och 
förståelse för sektorns utveckling och förutsätt-
ningar. 

Genom denna process kan NÄTVERKET idag 
tillgängliggöra den statistik och data som ska-
pas.  Vi kan även tillgängliggöra information 
som tidigare var oåtkomlig om den inte speci-
fikt beställdes och bearbetades. 
Plattformen idépedia är fortfarande i ett utveck-
lingsarbete, men ambitionen är att framöver 
kunna tillgängliggöra den för den breda all-
mänheten.  

SPANINGSSEMINARIUM MED 
LÄNSSTYRELSEN

NÄTVERKET:s spaningsseminarier tillsammans 
med Länsstyrelsen har kommit för att stanna. 
Syftet är att öka medvetenheten om vad sek-
torn 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 ut-
veckling. 

Under året har det anordnats två digitala träffar 
inom ANDTS-området (Alkohol-Narkotika-Do-
ping- Tobak-Spel). Under detta år har fokus 
legat på att hålla igång nätverket och lyssna in 
oss i vad som händer i våra medlemsorganisa-
tioner. 

Nytt för i år är att NÄTVERKET och Länsstyrel-
sen har haft ett spaningsseminarie med fokus 
på miljöfrågor. Länsstyrelsen håller på att ta 
fram ett nytt åtgärdsprogram för deras strate-
giska arbete inom miljöområdet och vill ha mer 
samverkan med den idéburna sektorn både 
under framtagandet av programmet och i deras 
arbete för att nå de uppsatta miljömålen.
Seminariet skedde digitalt och fyra utvalda 
organisationer fick möjlighet att göra nedslag i 
deras arbete inom miljöfrågor. Det fanns även 

NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
Verksamhetsberättelse 2020



möjlighet att delta i olika workshops. Miljöfrå-
gor är något som engagerar många idéburna 
aktörer, men ett så brett område som hållbar-
het och miljö gör det svårhanterligt för den 
metodiken vi arbetat med tidigare.  NÄTVER-
KET 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. 

NATIONELLT ARBETE

NÄTVERKET fortsätter att stärka sin relevans i 
ett nationellt sammanhang. Detta utifrån vårt 
arbete med IOP och idéburen upphandling, 
NAD samt idéburen-offentlig samverkan gene-
rellt via överenskommelser. 2019 var NÄTVER-
KET med och bildade ett interregionalt  nät-
verk. Initiativ kom tillsammans med en handfull 
liknande organisationer. Syftet var att kunna ge 
stöd och utbyta erfarenheter i överenskommel-
seprocesser. År 2020 har inte gett möjlighet till 
fysiska träffar, men digitala avstämningar och 
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stöd har gjorts gentemot överenskommelsepro-
cesser i Växjö, Kronoberg, region Kalmar, Hal-
land, Västra Götaland, Norrbotten och Väster-
botten. 

PARTSGEMENSAMT FORUM

Under 2020-2021 deltar NÄTVERKET i Partsge-
mensamt Forum (PGF) en dialogstruktur med 
representanter från regeringen och civilsam-
hället. Syftet är att stärka det civila samhällets 
organisationer och dess samverkan med offent-
lig sektor. PGF träffades en gång fysiskt i början 
av februari, mötet därefter ställdes in till följd av 
pandemin medan tre träffar kunde genomföras 
digitalt. NÄTVERKET har deltagit i en arbets-
grupp som fördjupade sig i frågeställningen om 
Demokrati och nya former för engagemang och 
mötesplatser. NÄTVERKET har fokuserat på att 
lyfta fram förutsättningar för mindre idéburna 
verksamheter i ett regionalt och lokalt perspek-
tiv, vi fyller därmed ett tomrum då majoriteten 
av deltagarna företräder nationella organisatio-
ner.



Samverkan med Akademin
NÄTVERKET bygger succesivt en allt tätare samverkan med akademin. Det gäller främst de 
skånska lärosätena, men även andra. Här presenterar vi några exempel. 

Skånebaserad uppdragsutbildning - Civila 
samhället i samverkan
På initiativ av Ersta Sköndal Bräcke Högskola 
och i samverkan med Region Skåne, Malmö 
Stad, Eslövs kommun, Malmö- och Lunds uni-
versitet samt ett flertal medlemsorganisationer 
har vi under 2020 mejslat fram en akademisk 
uppdragsutbildning om 5hp. Utbildningen tar 
sin utgångspunkt i den senaste forskningen 
kring det civila samhället och dess organisa-
tioner samt praktiska exempel på samverkan 
mellan offentliga organisationer och civilsam-
hällesorganisationer. En viktig utgångspunkt är 
att tillvarata de erfarenheter av sektorsövergri-
pande samverkan som finns från Skåne. Utbild-
ningen är utannonserad och planerad kursstart 
är mitten av april 2021. 

Allians för social innovation och förändring – 
ASIF 
Under åren 2019-2020 genomförde Malmö 
universitet ett projekt med syfte att bygga en 
stödstruktur för aktörer som vill främja social 
innovation och socialt företagande.NÄTVER-
KET har deltagit i styrgruppen samt varit en 
nära samarbetspart i planering och genom-
förande. Utöver styrgruppsrepresentanter från 
såväl kommun och näringsliv, har ett 10-tal 
organsiationer anslutit sig till alliansen, och 
de kommer uteslutande från idéburen sektor. 
En av ASIF:s slutsatser och rekommenderar är 
därför att universitetet bör fortsätta och för-
djupa såväl samverkan som forskning kopplat 
till civilsamhället. Projektet genomfördes med 
finansiering från Vinnova För att läsa mer om 
ASIF, se www.asif.mau.se

Påbörjad ansökan till Stiftelsen för miljöstra-
tegisk forskning (MISTRA)
Forskningsfinansiären MISTRA gjorde i juni 
en utlysning under rubriken samhällstrans-
formation med fokus på klimat. Utlysningen 
fokuserar 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 civil-
samhället utgör en central aktör i arbetet för att 
nå en hållbar utveckling. En ansökan görs nu 
med bas i Malmö universitet och i samarbete 
med Roskilde universitet. NÄTVERKET har varit 
en nära samarbetspart sedan start och utgör ci-
vilsamhällets representant. Om ansökan beviljas 
kommer många av NÄTVERKET:s medlemsor-
ganisationer beredas möjlighet till medverkan i 
forskningsstudien, som ska pågå i minst fyra år.

Strategiska Partnerskap för Effektiv och 
Transparent Samverkan (SPETS )
Malmö universitet deltar i ett Vinnofinansierat 
projekt tillsammans med 15 andra lärosäten. I 
projektet undersöks förutsättningarna för läro-
säten att ingå strategiskt viktig och långsiktig 
samverkan med omgivande samhälle. Malmö 
universitet har, i motsats till övriga lärosäten, 
visat stor medvetenhet om att den idéburna 
sektorn är en viktig aktör i en sådan samverkan. 
Därför har bland annat NÄTVERKET bjudits in 
att delta i workshops och samtal kopplat till 
projektets syften. 
Malmö universitet kommer under våren 2021 
presentera en rapport av slutsatser om hur de 
kan tillvarata och vidareutveckla samverkan 
med bland annat idéburen sektor. 

Akademiträff 2020
Under tidig vår genomförde NÄTVERKET en 
akademiträff som visade sig bli ett av våra sista 
offentliga fysiska arrangemang. Den frågeställ-
ning vi fördjupade oss i var hur mycket mång-
fald som ryms i välfärdsstatens valfrihetssystem.  
En valfrihet som historien visar har gynnat 
privata alternativ men missgynnat idéburna dito  
som oftare drivs utifrån värdegrund, ideologi 
eller tro. Våra inbjudna föreläsare var Stig Linde 
och Roberto Scaramuzzino från Socialhögsko-
lan i Lund samt Martha Middlemiss Lé Mon från 
Uppsala universitet.
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Åse Webeklint - ABF Skåne
Åses yrkesliv har sedan 1984 präglats av folk-
bildning och kultur inom ABF:s olika verk-
samheter i Skåne. Åse är ordförande för Stu-
dieförbund i samverkan (SISAM) och har varit 
styrelseledamot sedan 2018, vice ordförande 
sedan 2020.

Lina Cronzell – Ideell Kulturallians Skåne
Lina blev invald som styrelseledamot 2019. I 
över tio har hon varit verksam inom folkbild-
ningen och sedan 2017 på Folkhögskolan 
Hvilan.
 
Patrik Karlsson – RF SISU Skåne
Patrik valdes in i styrelsen 2019 och har sin 
arbetslivserfarenhet kopplad till idrottsrörelsen
sedan 2002. Patrik företräder också den ideella 
sektorn i Sydöstra Skånes leaderområde.
 
Kristoffer Tingbacke - Kvinnojouren Öresund 
och Ungdomsjouren Öresund (KÖUÖ)
Kristoffer är utbildad genusvetare som varit 
ledamot i KUÖU:s styrelse sedan 2017, 
ordförande 2019-2020 och är idag anställd som 
verksamhetsutvecklare i föreningen. Styrelsele-
damot 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. 

NÄTVERKET:s styrelse
Anders Åkesson – Rädda Barnen Skåne
Anders var verksam i Region Skåne som regi-
onråd 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 internatio-
nellt utvecklingssamarbete för flera idéburna
verksamheter. I Skåne har hon bland annat ar-
betat för Hassela Helpline och Ensamkomman-
des Förbund. Styrelseledamot sedan 2017.
 
Birthe Wallin – Studieförbundet 
Sensus Skåne-Blekinge
Birthe var direktor på Skåne Stadsmission 
1994–2019. Hon har tidigare varit ledamot i sty-
relser som riksorganisationen Famna och Forum 
– idéburna organisationer med social inriktning. 
Styrelseledamot i NÄTVERKET sedan 2017, vice 
ordförande 2019 och ordförande 2020.
 
Olof Eriksson - Coompanion Skåne
Olof Eriksson har sedan 1998 arbetat med koo-
perativ utveckling och är sedan 2008 
VD/företagsutvecklare på Coompanion Skåne. 
Sitter i NÄTVERKET:s styrelse sedan 2012. Olof 
driver eget företag och brinner för att skapa 
hållbara lösningar, ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt.

NÄTVERKET:s övriga förtroendevalda

Valberedning
Valberedningen består av sammankallande Magdalena Hasselquist, Folketes Hus och Parker, Mar-
gareta 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, Spelberoen-
des Förening, och Thomas Andersson, Bygdegårdarnas Riksförbund, som personlig ersättare. 
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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/

https://www.foretagsregistret.scb.se/

