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Ett idéprogram 
för framtiden
NÄTVERKET:s roll och uppdrag i det idéburna Skåne 
och gentemot andra regionala utvecklingsaktörer har 
diskuterats många gånger under de gångna tio åren. 
Vad skiljer oss från andra liknande aktörer? På vilket 
sätt ska vi driva vår sektors frågor framåt? Vilket 
mandat har vi? Vilken medlemsnytta skapar vi? Varför 
bedriver kansliet vissa egna projekt och vad för slags 
förändring leder dem till?

I någon mening är uppdraget klart: NÄTVERKET är 
en intresseförening för den idéburna sektorn och en 
plattform för tvärsektoriella samtal. Partnerskap Skåne 
och Överenskommelsen Skåne är bara två av många 
exempel på resultatet av ett långsiktigt processinriktat 
arbete som sker i samverkan med samhällsbyggande 
aktörer från olika sektorer i Skåne. Sådana processer 
vindlar ofta lite fram och tillbaka och äger inte sällan 
rum i kulisserna – men de är aldrig slumpmässiga. 
NÄTVERKET har allt sedan starten 2006 tagit stra-
tegiskt sikte på målbilden: Idéburen sektor i Skåne är 
en kraftfull aktör och medskapare i ett hållbart samhälls-
bygge. Vi är övertygade om att våra gemensamma an-
strängningar kommer att fortsätta lämna viktiga bidrag 
till att förverkliga den målbilden.

Nu börjar dialogen kring ett idéprogram
Men hur ska vi arbeta framöver och vad behöver 
vi göra för att bli ännu tydligare i vår profil? Vi ska 
givetvis fortsätta att fokusera på kunskapsutveck-
ling, omvärldsanalys och påverkansarbete –  våra tre 
kärnuppgifter. Och såväl den övergripande inriktningen 
som det dagliga arbetet ska kännetecknas av långsik-
tighet, medlemsnytta, pionjäranda och samverkan. Men 
hur gör vi det på bästa sätt med de resurser vi har? 
Vilka nätverk, processer och sammanhang är viktigast 
för oss? Och vad är det vi ska säga till beslutsfattare 
och andra när vi vill påverka förutsättningarna för 
den idéburna utvecklingen i Skåne? Med start på vårt 
Framtidsforum som hålls i samband med årsmötet den 
23 mars ska vi – medlemsorganisationer, styrelse och 
kansli – tillsammans påbörja en process för att ta fram 
ett idéprogram för NÄTVERKET. Ett sådant program 
kan ge oss alla en värdefull vägledning i det fortsatta 
arbetet. 

Strategisk samverkan vår styrka
Låt mig än en gång påminna om styrkan vi har till-
sammans. NÄTVERKET är genom medlemsorgani-
sationers bredd den mest mångfacetterade samman-
slutningen som just nu finns – även utanför landets 
gränser. Lägger vi ihop åldern på alla organisationer 
får vi flera hundra års erfarenhet av idéburet arbete 
i Skåne! Om vi därtill summerar det totala antalet 
medlemmar och sedan betänker hur många kontakter 
alla dessa medlemmar tillsammans har… ja, det är en 
hisnande tanke. Och den understryker inte bara några 
av den idéburna sektorns styrkor – lokal förankring, 
delaktighet, ansvarstagande och förmåga att på demo-
kratisk väg förändra samhället – utan också poängen 
med att organisera sig tillsammans. Det är genom 
dialog och samverkan som de flesta lösningarna på 
samhällets olika utmaningar visar sig, inte på den egna 
kammaren.  Utmaningen för oss består i att inte bara 
prata med varandra om sådant vi redan vet utan också 
att samtala med de som berörs allra mest och som 
ofta har de bästa idéerna om vad som behöver göras.

Med tillförsikt ser jag fram emot de kommande tio 
åren med NÄTVERKET, men lite mer på distans nu 
eftersom jag i samband med årsmötet lämnar som 
ordförande. Mitt varmaste tack för alla goda möten, 
samtal och insatser som har gjorts i NÄTVERKET:s 
namn.

Daniél Tejera, ordförande
NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne
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Verksamhet 
2016
NÄTVERKETS verksamhet och aktiviteter ska känne-
tecknas av långsiktighet, medlemsnytta, pionäranda och 
samverkan. Nedan beskriver vi vår verksamhet under 
2016 utifrån dessa fyra känetecken.

Långsiktighet
NÄTVERKET:s mål är att arbeta strategiskt och 
långsiktigt för att uppnå förändringar som bidrar till 
en hållbar samhällsutveckling.  Arbetet handlar ofta om 
processer som kan ta lång tid, där målet är att hitta 
lösningar som håller i längden. För att uppnå önskat 
resultat krävs uthållighet och tålamod.

Medlemsnytta
Alla aktiviteter och insatser som NÄTVERKET gör 
ska främja och förbättra förutsättningarna för våra 
medlemsorganisationer. Som en intresseorganisation 
för idéburna organisationer har NÄTVERKET möjlig-
het att vara en samlande kraft för det idéburna. Den 
idéburna sektorn börjar få en gemensam och därmed 
starkare röst. Det underlättar organisationernas möj-
ligheter att bli aktiva i samhällsutvecklingen.

Pionjäranda
NÄTVERKET:s verksamhet ska kännas inspirerande 
och präglas av nyskapande och nyfikenhet. Vi ska våga 
testa nya vägar, metoder och konstellationer för att 
förbättra möjligheterna för idéburen sektor att vara 
en viktig samhällsaktör.

Samverkan
Samverkan är en av de viktigaste grundpelarna i NÄT-
VERKET:s verksamhet och det regionala utvecklings-
samarbetet.  Vi har ställt oss bakom Skånes regionala 
utvecklingssrategi som har målbilden ”Det öppna 
Skåne”, där alla har lika värde och känner sig delaktiga 
och där vi gemensamt tar ansvar för den miljömässiga, 
sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen.

Rådet för strategisk upphandling
Ett av rådets möten hade fokus på den idéburna sek-
torn. Rådet lyfte särskilt fram betydelsen av NÄTVER-
KET:s arbete med att bredda samhällets välståndsmått 
från Bruttonationalprodukt och Bruttoregionalpro-
dukt till att inkludera alla värden som skapas genom 
idéburna verksamheter - socialt kapital, känsla av 
mening och sammanhang, glädje och fysisk och psykisk 
hälsa.

Strukturfondspartnerskapet Skåne- 
Blekinge
Under året fortsatte NÄTVERKET att bevaka den idé-
burna sektorns intressen i strukturfondspartnerskapet. 
En tendens i alla regioner är att allt färre idéburna 
organisationer lämnar in EU-projekt. En annan är att 
många offentliga aktörer driver EU-projekt i egen regi 
utan att involvera idéburna verksamheter.  Vi ser det 
som ett stort bekymmer för samhällsutvecklingen. Det 
tvärsektoriella samarbetets betydelse för att lösa da-
gens samhällsutmaningar beskrivs bland annat i Agenda 
2030 och i Skånes regionala utvecklingsstrategi.

FINSAM
Under året fördjupades kontakten och samverkan 
med FINSAM-förbunden i Skåne (FINSAM = finan-
siell samordning av rehabiliteringsinsatser) för att se 
vilka möjliga samarbeten mellan myndigheterna och 
idéburna verksamheter som kunde utvecklas. Effek-
ten av dessa inledande kontakter blev bland annat 
en vidareutveckling av RådRum Skånes verksamhet 
som samordnas av Hållbar utveckling Skåne, fördju-
pade samtal kring socialt företagande inom ramen för 
Social Innovation Skåne och för Coompanion Skånes 
verksamhet samt några insatser inom inom ramen för 
projektet NAD (se sidan 9).

STRATEGISK SAMVERKAN
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UPPHANDLING OCH PARTNERSKAP

Dialogbaserad upphandling och Idéburet 
Offentligt Partnerskap (IOP)
Under 2016 och 2017 ska Sverige implementera EU:s 
nya upphandlingsdirektiv vilket ger den idéburna sek-
torn tillfälle att leverera varor och tjänster. Istället för 
fokus på lägsta inköpspris ska hela livscykelkostnaden 
beaktas. NÄTVERKET har varit delaktigt i påverkans-
processer kring olika statliga utredningar på området. 
I den nya nationella upphandlingsstrategin inkluderas 
idag även Idéburet Offentligt Partnerskap som samver-
kansform som ett alternativ till upphandling.
  
Region Skåne har sedan flera år tillbaka arbetat för 
ett mer inkluderande, innovativt och dialogbaserat 
sätt för att underlätta för små företag och idéburna 
organisationer. För detta belönades Louise Strand, 
inköpsdirektör på Region Skåne, med Stora sociala 
företagsfrämjarpriset på Stora sociala företagsdagen i 
Göteborg i september.

Utbildning om lagen om offentlig 
upphandling (LOU)
Under hösten fick NÄTVERKET genom Överens-
kommelsen Skåne möjlighet att delta i en utbildning 
om Lagen om offentlig upphandling (LOU). Som enda 
idéburna aktör bland offentliga inköpare kunde vi lyfta 
in det viktiga idéburna perspektivet i diskussionerna. 
                                   
Partnerskap för en inkluderande 
arbetsmarknad
NÄTVERKET har tillsammans med Länsstyrelsen 
Skåne och Region Skånes koncerninköp deltagit i den 

socialfondsfinansierade nationella förstudien: ”Part-
nerskap för en inkluderande arbetsmarknad genom 
civilsamhälle/social ekonomi” (PIACS) där fler än 50 
organisationer och myndigheter varit delaktiga. Fokus 
får vår medverkan har främst legat på integration/eta-
blering, upphandling, IOP och socialt företagande. Ett 
antal rekommendationer finns i rapporten ”Ge arbets-
lösa chansen genom civilsamhälle och social ekonomi.”

Ett Skåne där fler människor hittar smarta kreativa 
lösningar på våra samhällsutmaningar och därigenom 
skapar innovativ hållbar utveckling är målet för sam-
verkansinitiativet Social Innovation Skåne (SIS). Tillsam-
mans med Coompanion Skåne, Centrum för Publikt 
Entreprenörskap och Mötesplats Social Innovation 
driver NÄTVERKET olika processer och genomför 
insatser på såväl gräsrots- som systemnivå. 

Under året har vi bland annat samarrangerat forum 
för sociala företag och samhällsentreprenörer, haft ett 
frukostmöte med skånska riksdagsledamöter, påver-
kat några statliga utredningar och synliggjort sociala 
idéburna innovationer i historien och idag. 

I en idéburen tankesmedja utvecklades idén om för-
stärkt samverkan med akademin. Under våren 2017 
kommer vi därför att att testa Sveriges första Pop-up 
science shop – där forskare möter idéburna praktiker 
för att gemensamt identifiera samhällsutmaningar och 
lösningar. Social Innovation Skåne medfinansieras av 
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

SAMVERKAN FÖR SOCIALA 
INNOVATIONER

Foto: Öyvind Sviland
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Regionala och lokala dialogprocesser
NÄTVERKET:s kontinuerliga arbete för tvärsektoriella 
dialoger, Överenskommelsen Skånes förebildfunktion 
och en växande medvetenhet hos offentliga aktörer 
om idéburna sektorns betydelse för samhället har 
bidragit till att det nu har kommit igång dialog- och 
överenskommelseprocesser i flera skånska kommuner 
och i våra grannregioner. 

Sedan tidigare har Trelleborg en lokal överenskom-
melse, Kristianstad antog sin under året och det 
har påbörjats olika dialoger i bland annat Malmö, 
Helsingborg, elva kommuner i familjen Helsingborg, 
Lund, Kävlinge och Bromölla. Kansliet uppmuntrar 
och inspirerar medlemsorganisationerna att delta i de 
lokala dialogerna.

Blekinge
Flera av NÄTVERKET:s medlemsorganisationer har 
en uppbyggnad som sträcker sig bortom Skåne. Under 
året har vi köpt data från SCB för både Skåne och Ble-
kinge för att skaffa oss en bättre bild av det idéburna 
engagemanget i båda länen.  Det finns intresse hos 
flera idéburna organisationer i Blekinge att bilda ett 
nätverk och att inleda en dialog med Region Blekinge 
som är öppen för samverkan.

Kronoberg
I slutet av året träffade ordförandeberedningen för 
Överenskommelsen Skåne politiska och idéburna 
representanter i Kronoberg i syfte att diskutera möj-
ligheter för idéburna verksamheter att organisera sig 
i ett nätverk, sektorsövergripande samverkan genom 
en överenskommelse samt möjligheter kring Idéburet 
Offentligt Partnerskap.

Medskapande ledarskap
Överenskommelsen Skåne är en viljeyttring om 
samverkan mellan idéburen och offentlig sektor och 
svarar mot att samhället idag står inför en mängd 
komplexa utmaningar. Dessa kan inte lösas av någon 
enskild aktör utan kräver sektorsövergripande 
samverkan där vi tillsammans och enskilt utvecklar 
och prövar nya insatser och metoder.  Att leda en 
organisation när samhället runt omkring förändras 
ställer nya krav på ledarskap och lärande. Under året 
har NÄTVERKET tagit initiativ till och deltagit i flera 

processer för att samla och dela kunskap om framti-
dens ledarskap. Detta har skett såväl i Skåne som vid 
nationella sammankomster. 

Idéburet och offentligt erfarenhets-
utbyte om flyktingsituationen 
När den akuta situationen för människor på flykt 
klingade av efter årsskiftet önskade Överenskommel-
sens styrgrupp ett erfarenhetsutbyte med offentliga 
och idéburna parter som var aktiva i mottagandet av 
nyanlända. Mötet poängterade vikten av att ta tillva-
ra den idéburna sektorns erfarenheter för att skapa 
bättre förutsättningar för mottagandet. 

Palett för ett stärkt civilsamhälle
I februari presenterade regeringens särskilda utredare 
Dan Ericsson sina slutsatser och rekommendationer 
för hur civilsamhället kan stärkas. Överenskommelsen 
Skåne har utgjort underlag för utredningens rekom-
mendationer. NÄTVERKET lämnade ett eget remiss-
svar där vi i huvudsak ställer oss bakom utredningen. 

Dialog för att bredda Överenskom-
melsen Skåne
Vi har påbörjat en process i syfte att få fler regionala 
aktörer att ansluta sig till Överenskommelsen Skåne. 
Det resulterade i att Länsstyrelsen Skåne under våren 
befäste vår långvariga samverkan genom att ansluta 
sig till Överenskommelsen. Samtal har också förts 
med Kommunförbundet Skåne, skånska lärosäten och 
Sydsvenska handelskammaren. 

Ny hemsida och filmer om Överens-
kommelsen Skåne
Under 2016 har Överenskommelsen Skånes hemsida 
genomgått en uppdatering. Fem filmer har tagits fram 
som beskriver överenskommelsens tillkomst, samver-
kan, arbetssätt, resultat och framtid. Allt material finns 
samlat på den nya hemsidan www.overenskommel-
senskane.se. Kortfilmerna finns även på Youtube.

Riksorganisationen Famna och 
Överenskommelsen Skåne
Famna är en riksorganisation för idéburna vård- och 
omsorgsgivare. I juni bjöd Famna och Överenskom-
melsen Skåne in till ett samtal för att diskutera hur 
idéburna organisationer i Skåne kan bli en mer aktiv 
part inom vård- och omsorgssektorn, både regionalt 
och lokalt. 

ÖVERENSKOMMELSEN
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På plats i Almedalen
Tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne, Spelbe-
roendes förbund, Spelhobbyförbundet Sverok och 
statens särskilda utredare för ett stärkt civilsamhälle, 
Dan Ericsson, arrangerade vi seminariet ”Den egna 
erfarenhetens engagemang - tar vi tillvara på ideel-
la verksamheters samhällsnytta?”. Tillsammans med 
Nationella Överenskommelsen genomfördes ett 
seminarium med fokus på erfarenheter om idéburen 
och offentlig samverkan. Vi deltog också i en workshop 
inom ramen för Social Innovation Skåne om hur vi 
tillsammans kan skapa fler sociala innovationer. 

Under Almedalsveckan bjöd Region Gotland och 
gotländska idéburna organisationer till ett möte för 
att diskutera samverkan och möjligheter kring en 
överenskommelseprocess där NÄTVERKET och Läns-
styrelsen Skåne delade med sig av sina erfarenheter.

IOP-Konferens i Göteborg
I mars arrangerade Överenskommelserna i Västra 
Götaland, Överenskommelsen Skåne och Nationella 
Överenskommelsen en konferens om Idéburet Offent-
ligt Partnerskap (IOP) i Göteborg med 260 deltagare 
från olika sektorer. Intresset för IOP har ökat och 
modellen för samverkan mellan offentlig och idéburen 
sektor prövas nu runt om i Sverige som ett alternativ 
till traditionella upphandlingsprocesser.

Nationell konferens om jämlik hälsa
I maj bjöd Malmö stad och Nationella kommittén för 
jämlik hälsa in till ett seminarium på temat jämlik hälsa. 

NÄTVERKET lyfte fram de idéburna verksamheternas 
potential som möjlig arbetsgivare och vikten av att 
sociala insatser ses som en långsiktig investering.

Regionalt forum i Helsingborg
Överenskommelsen Skånes regionala forum arrange-
rades i år som nationell konferens för 120 deltagare 
på temat Samverkan som gör skillnad tillsammans med 
den Nationella Överenskommelsen, Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Överenskom-
melsen Västra Götaland. På konferensen lanserades 
också Överenskommelsen Skånes nya hemsida: www.
overenskommelsenskane.se med en rad kortfilmer 
och annan matnyttig information.

Hela staden
I samband med tioårsjubileumet av Clinical Rese-
arch Center i Malmö deltog vi en paneldebatt och 
workshop för att identifiera möjligheter för Hela 
Staden med fokus på jämlikhet och jämställdhet. 

Mötesplats Skåne
Under årets upplaga av Mötesplats Skåne medskapade 
vi ett seminarium med fokus på samverkan och insat-
ser för en god hälsa för alla.  Med Social Innovation 
Skåne som utgångspunkt identifierade vi framgångar 
för det Öppna Skåne 2030. 

Utbildningsdag för Malmö stads Kul-
tur-, fritid- och folkhälsoberedning
Under en utbildningsdag med fokus på folkhälsa disku-
terades frågor om hur idéburen sektor kan bidra till 
en jämlik hälsa. Insatsen har lett till fördjupade samtal 
med den politiska beredningen när det gäller överens-
kommelseprocessen som pågår i Malmö stad. 

FORUM OCH MÖTEN
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Under året som gick lyckades vi väl med att uppnå 
de kvantitativa målen för projektet och såg även hur 
metoden utvecklades enligt projektplanen. Under 
året deltog 448 nyanlända i NAD-aktiviteter runtom 
i Skåne. Sammanlagt under projektperioden har 636 
personer deltagit i 120 olika NAD-aktiviteter i 78 
idéburna organisationer.

Den positiva utvecklingen beror till stor del på att 
arbetet i de regionala och lokala arbetsgrupperna 
börjar ge effekt. Projektets parter har hunnit lära 
känna varandra, rutiner finns på plats, goda exempel 
på individnivå sprids och vissa administrativa hinder är 
undanröjda. 

I december arrangerade vi en fullsatt spridningskonfe-
rens där vi presenterade projektresultat, en utvärde-
ring, presentation av NAD-aktiviteter och deltagare 
samt workshops. En sammanfattande film med röster 
från konferensen finns att se på NAD-bloggen på 
NÄTVERKETS hemsida natverket.org.

Roberto Scaramuzzino vid Lunds universitet presente-
rade utvärderingen ”Samverkan mellan stat region och 
civilsamhälle för nyanländas etablering”. Utvärderingen 
visade bland annat att NAD som metod är en fram-
komlig väg för att kombinera värden i idéburen sektor 
med Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Rappor-
ten finns att läsa i på vår hemsida.

Under året har NAD-metoden spridits runtom i lan-
det. I Östergötland, Stockholm, Sundsvall och Eskilstu-
na drivs nu projekt inspirerade av NAD i Skåne. 

Under hösten drog Sofie Hartnor, praktikant från 
Lunds Universitet, igång NAD-bloggen med intres-
santa deltagarporträtt, intervjuer och reportage från 
verksamheten. Bloggen har blivit ett bra verktyg för 
att visa vad föreningsaktiviteter ger nyanlända i etable-
ringen.  

FAKTA/Nätverk-Aktivitet-Delaktighet
Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD) är ett metodut-
vecklingsprojekt för att hitta former där idéburen sek-
tor kan ta en aktiv del i etableringsfasen av nyanlända. 
NAD, som har utvecklats i Skåne, har blivit uppmärk-
sammat på nationell nivå och flera andra regioner har 
visat intresse för att börja jobba enligt NAD-metoden. 
Idag används metoden även i Västra Götaland.  

Inom ramen för NAD kan de nyanlända, som en del 
i sin etableringsplan, delta exempelvis i språkträning 
eller idrotts- och kulturaktiviteter inom studieförbun-
den eller föreningar. Tanken är att nyanlända, genom 
att komma ut i föreningslivet, kan stärka sina sociala 
nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa. 

Organisering 
Verksamheten i NAD sker i samverkan mellan 
NÄTVERKET, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, 
kommuner, Arbetsförmedlingen och lokala idéburna 
organisationer.  

NÄTVERKET har en regional processledare som 
arbetar övergripande med frågan om hur tvärsekto-
riell samverkan kan skapas inom etableringssystemet. I 
syfte att underlätta föreningsaktiviteter för nyanlända 
i etableringsplanerna samarbetar fem delregionala 
föreningssamordnare med processledaren och fem 
handläggare från Arbetsförmedlingen från respektive 
delregion.

PA RT N E R S K A P  S K Å N E  O C H 
N Ä T V E R K - A K T I V I T E T-
D E L A K T I G H E T ( N A D )
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’Beskriv den sociala ekonomins betydelse för sam-
hället!’ stod det i annonsen för en projektledartjänst, 
våren 2006. Jag erkänner idag att jag fick söka be-
greppet på nätet: s o c i a l  e k o n o m i. Men som 
föreningsmänniska sedan barnsben kände jag väl igen 
mig i sökresultaten.

En brokig skara av idéburna (det ordet fanns inte då) 
organisationer i Skåne ville ordna en dialogturné inom 
ramen för ett socialfondsprojekt. En precis genomförd 
kartläggning av den sociala ekonomins omfattning hade 
varit en enorm ögonöppnare. Drygt 21 000 organi-
sationer, runt 5 000 arbetsplatser och 90 miljoner 
ideella timmar per år i Skåne måste ha betydelse för 
samhället. Och kring detta skulle en dialog föras med 
ett tiotal kommuner i länet.

Min precis avslutade generalistutbildning i projektled-
ning – och organisationernas expertkompetens på sak-
områdena, skulle passa som hand i handske. Men mitt 
självförtroende var i botten efter fem år i Sverige med 
enbart ströjobb som städare, tentamensvakt, timvikari-
at och ännu en utbildning. Kvällen innan ansökningsslut 
och efter påtryckning från min man skickade jag iväg 
mailet. Och fick tjänsten! En otrolig resa började och 
som skulle bli lika utvecklande och utmanande för mig 
personligen som för ’Nätverket för den sociala eko-
nomin i Skåne’ som namnet var då. Det var ett halvår 
innan föreningen bildades den 18 december 2006.

”Lika barn leka bäst – olika barn ska-
par nya lekar”
Detta motto lånade jag från min projektledarutbild-
ning. För det stämmer så väl överens med NÄT-
VERKET:s unika sammansättning. Det är genom 
medlemsorganisationernas olikhet och mångfald som 
vi hittar nya infallsvinklar, insikter och idéer. Att se 
varandras åtskilliga perspektiv och tillvägagångssätt 
som tillgång och komplement. Men det krävs också en 
vilja att lyssna på och förstå varandra samt ömsesidigt 
respekt. 

Det var ett tiotal personer från olika delar av den idé-
burna sektorn, som sedan början på 2000-talet hade 
träffats i en beredningsgrupp för Europeiska Social-
fonden. I fysiska möten hade de upptäckt att det fanns 
mycket som förenade deras verksamheter, samtidigt 

som alla hade sin särart:  Vad har idrott och körsång 
gemensamt? Vilka kopplingar finns mellan byalag och 
jämställdhet? Kan HBTQ och kooperativt företagande 
gå ihop? Är folkbildning, spel och bistånd förenliga? 
Kan religiösa samfund, funktionsvariationsrörelsen och 
etniska organisationer samverka?

Utifrån ses den idéburna sektorn många gånger som 
spretig och ibland beskriver vi oss själva så. Det finns 
samhällsaktörer i den offentliga sektorn som gärna 
skulle vilja klumpa ihop oss för att underlätta samar-
betet – åtminstone för dem. Men vi ska vara mån om 
den mångfald som vår sektor utgör för att undvika en-
faldighet i tänkandet. De komplexa samhällsutmaningar 
vi står mitt i kräver kreativa samverkanskombinationer, 
innovativa lösningar och allas engagemang.

En dialog, tack!
Som tysk, med ett löst nätverk som styrgrupp, med 
Coompanion som arbetsgivare och med kontoret och 
e-post hos Skåneidrotten var det inte det lättaste att 
boka tid med kommunledningarna. Vem ringer du ifrån, 
sa du? Social ekonomi? Dialogturné? Vill ni ha pengar? 
– Det som nästan ses som självklart idag, upplevdes 
för 10 år sedan som lite skumt.  Att den ’tredje sek-

NÄTVERKET 10 år - sicken resa!
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torn’ bjuder in sig själv för ett tvärsektoriellt samtal 
kring lokal och regional utveckling – utan att ha blivit 
kallad!

Dialogturnén skedde mitt i en valrörelse och ett val 
som förändrade den politiska kartan rejält på kommu-
nal, regional och nationell nivå.  Vi hamnade i ingen-
mansland.  Helt avgörande var dock att vi fick kontakt 
även med Region Skåne – som inte ens var tänkt som 
målgrupp. I en dialog våren 2007 lades grunden för 
Sveriges första regionala överenskommelseprocess 
som dock lät vänta på sig ytterligare två år.

Ingen har sagt att det är lätt 
Ronny Hallberg, en av NÄTVERKET:s initiativtagare, 
blev en stor förebild och kär arbetskamrat för mig. 
Under fyra års tid fick jag jobba bredvid och följa med 
Ronnys generositet och ta del av hans aldrig sinande 
positiva sinne och inspiration. När jag - många gånger - 
var frustrerad, sa han alltid med ett skratt: ’Christoph, 
ingen har sagt att det är lätt. Men tänk vad du kommer 
att lära dig på vägen!’
När vi i NÄTVERKET stod handfallna inför hans plöts-
liga död, var det som att bli slängd i det djupa, kalla 
vattnet. Till min egna stora förvåning drunknade jag 
inte utan började simma, med minnen av Ronny som 
räddningsplanka.

Partnerskap, RUS och ÖS i Skåne
Länsstyrelsen i Skåne blev vår första samarbetspartner. 
Partnerskap Skåne för ett inkluderande mottagande 
av nyanlända bildades 2008 och NÄTVERKET var 
från första början med för att utveckla modeller och 

öppna upp för tvärsektoriell samverkan på området. 
Då som ett mer udda inslag bland myndigheter och 
regleringsbrev är idéburna organisationer idag inte 
möjliga att tänka bort som part, inte minst efter 2015 
års flyktingkris.

Efter en lite drygt ett år lång dialogprocess antogs 
Överenskommelsen Skåne (ÖS) – ett ramverk med 
sex grundläggande principer för samverkan mellan 
Region Skåne och idéburen sektor – i juni 2010 av 
regionfullmäktige och många idéburna organisationer. 
Överenskommelsen har under åren skapat ett klimat 
av öppenhet och tillit och möjliggjort många nya och 
tvärsektoriella initiativ. Idéburna Offentliga Partner-
skap som helt ny samverkansform, dialogbaserad 
upphandling, Social Innovation Skåne och Överens-
kommelsen med Folkbildningen är några stora effekter 
av det långsiktiga samarbete som påbörjades för tio år 
sedan. Överenskommelsen Skåne reviderades år 2014 
och kopplades då direkt till Skånes regionala utveck-
lingsstrategi (RUS).

Det öppna Skåne 2030
NÄTVERKET:s långsiktiga samarbete och påverkans-
arbete gjorde det möjligt för idéburna organisationer 
att bli aktiva dialogpartners under framtagandet av 
Skånes regionala utvecklingsstrategi. Region Skåne som 
ansvarig lyckades inkludera samtliga samhällsaktörer 
– eller det vi kallar för Penta-helix: Offentlig, privat 
och idéburen sektor, akademi och enskilda engagerade 
samhällsentreprenörer/invånare. Till stor skillnad från 
2006 och 2010 där NÄTVERKET la mycket arbete på 
remisskrivningar utan nämnvärd effekt på dåvarande 
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tillväxtstrategier, andades 2014 års framtagandepro-
cess en helt annan öppenhet och vilja till dialog och 
samförstånd.

Skånes regionala utvecklingsstrategi har som målbild 
”Det öppna Skåne 2030”. Den antogs av regionfull-
mäktiges alla partier och utan reservation! Inte minst 
som invandrare men också som representant för den 
idéburna sektorn, känner jag mig stolt över Skånes 
målbild. Situationen och klimatet har starkt föränd-
rats sedan 2014. NÄTVERKET har anslutit sig till och 
stöder utvecklingsstrategin fullt ut och Överenskom-
melsen Skåne är ett verktyg för att närma oss målen 
om det öppna Skåne.

NÄTVERKET:s DNA 
Medlemsorganisationerna är NÄTVERKET:s DNA och 
helt avgörande för den positiva utvecklingen mot ett 
öppet Skåne. Det är enbart i de konkreta verksamhe-
terna som skillnaden görs. Utan organisationernas en-
gagemang är NÄTVERKET ingenting. Mitt och kansli-
ets uppdrag är att lyfta fram de goda initiativen, öppna 
upp för nya samverkansmöjligheter, vara ett forum för 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt en resurs i att 
påverka strukturerna. Genom att under 2017 utveckla 
vårt medlemsstöd vill vi förstärka kopplingen mellan 
den lokala verksamheten och samhällssystemet.

Christoph Lukkerz 
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Om NÄTVERKET

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne är en regional 
intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne. 
Vårt uppdrag är att arbeta strategiskt för att långsik-
tigt stärka, stödja och utveckla den idéburna sektorn 
i Skåne. NÄTVERKET är partipolitiskt och religiöst 
obunden. 
 
NÄTVERKET:s verksamhet ska ha ett samhällsut-
vecklingsperspektiv och vara angelägen för ett flertal 
idéburna aktörer. Vi vill skapa bättre förutsättningar 
för Skånes cirka 21 000 idéburna organisationer att få 
en aktiv roll i samhällsbygget. 

Tillsammans med offentlig sektor, näringsliv, akademin 
och enskilda engagerade medborgare ska idéburen 
sektor kunna verka för en hållbar utveckling i Skåne.

NÄTVERKET utgörs av regionalt verksamma idéburna 
organisationer som är engagerade i samhällsutveck-
lingen. Medlemmarna representerar många olika delar 
av den idéburna sektorn, såsom idrottsorganisationer, 
humanitära organisationer, folkbildning, kooperativt 
företagande, samhällsentreprenörskap, handikappor-
ganisationer, landsbygdsorganisationer, kulturorgani-
sationer, intresseorganisationer, etniska organisatio-
ner, barn- och ungdomsorganisationer och religiösa 
samfund. 

Under 2016 fick NÄTVERKET två nya medlemmar.  
Vid årets utgång hade vi därmed 50 medlemmar.

NYA MEDLEMMAR

Open Skåne
Open Skåne är en politiskt och 
religiöst oberoende organisation, 
som initierar och tar ansvar för 
dialoger, möten och mötesplatser 
för formella och informella ledare 
från olika delar av samhället, med 
syftet att stärka den sociala sam-
manhållningen i Skåne. 

– I NÄTVERKET finns decennier 
av erfarenhet och relationer som 
intresserar oss. Medlemskapet 
ger oss möjlighet att knyta kon-
takter och lära oss mer. Samtidigt 
kan vi bidra till att civilsamhällets 
aktörer utvecklar samarbetet 
med exempelvis näringslivet och 
de religiösa gemenskaperna, säger 
Aldo Iskra, generalsekreterare för 
Open Skåne. 

Verdandi Skåne
Verdandi arbetar för social rättvisa och ett samhälle 
fritt från alkoholskador och missbruk, och för gemen-
skap och solidaritet mellan människor. Verdandi är 
partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verk-
samhet fokuserar på opinionsbildning, kamratstöd och 
nätverksarbete och organisering av utsatta grupper för 
att främja bättre livsvillkor.

I Verdandis människosyn ingår tron på att människan 
har resurser för att både ta ansvar för sitt liv och 
förändra sina livsbetingelser. Människan har också 
personliga förutsättningar att ta aktiv del i en föränd-
ring av samhället och sin sociala verklighet tillsammans 
med andra människor.

VÅRT UPPDRAG

VÅRA MEDLEMMAR
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STYRELSE
På NÄTVERKET:s årsmöte den 17 mars valdes ny 
styrelse, revisorer och valberedning. Daniél Tejera 
omvaldes som ordförande på ett år. Nya i styrelsen är 
Alexandra Fritzson från Rädda Barnen som valdes till 
ledamot på två år och Hamza Ibrahim från Ensamkom-
mandes förbund som valdes till suppleant på ett år.

Ordförande: Daniél Tejera. 
Vice ordförande: Jeanette Skog. 
Ledamöter: Lars Antonsson, Olof Eriksson, Alexandra 
Fritzson, Stefan Hjelm och Helene Rahm.  
Suppleanter: Thomas Ericsson och Hamza Ibrahim.

Styrelsen har under året haft sex styrelsemöten. 

VALBEREDNING
Valberedningen har bestått av Reino Fridh, Sensus 
studieförbund (sammankallande), Nina Palm, Hassela 
Helpline och Ellen Follin, Röda Korset.

REVISORER
Ann-Katrin Lettevall Löfstedt, AKL ekonomi, har under 
året varit revisor med Anna Maris, Studiefrämjandet, 
som personlig ersättare.  Verksamhetsrevisor har Kim 
Grahn, Spelberoendes förbund, varit med Viia Delveus, 
Hela Sverige ska leva, som personlig ersättare.

REPRESENTATION
Styrelsen har varit ledamöter i styrgruppen för Över-
enskommelsen Skåne.  

Mattias Larsson och Henrik Nilsson representerade 
NÄTVERKET i Regionala överenskommelsen för 
Skåne län om samverkan kring utveckling av etablering 
för asylsökande flyktingar och andra invandrare samt i 
styrgruppen för projektet Nätverk-Aktivitet-Delaktig-
het (NAD).  

Christoph Lukkerz har ingått i Strukturfondspartner-
skapet för Skåne och Blekinge och i Rådet för strate-
gisk upphandling.

Patrik Karlsson från Skåneidrotten representerar 
NÄTVERKET och idéburen sektor i ”Samverkan mot 
droger” där Länsstyrelsen är sammankallande.

KANSLI
Kansliet består av Maria Lagneby (tjänstledig från 
1/12), Mattias Larsson, Christoph Lukkerz, Henrik 
Nilsson, Kaj Svensson och Christina Tindberg.  
Kaj är NÄTVERKET:s nya kommunikatör.

IN MEMORIAM
I december lämnade Jörgen Lennartsson (1950-2016) 
oss i stor saknad efter en tids sjukdom. Han var direk-
tor för Föreningen Furuboda 1989-2006 och i denna 
egenskap en av initiativtagarna till och inspiratörer i 
NÄTVERKET.

Från vänster: Olof Eriksson, Thomas Ericsson, Helene Rahm, Stefan Hjelm, Jeanette Skog, Lars Antonsson och Daniél Tejera.
Saknas: Alexandra Fritzson och Hamza Ibrahim

VÅR ORGANISATION
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NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne är en intresseorganisation för 
den idéburna sektorn i Skåne. Genom kunskapsutveckling, om-

världsanalys och påverkansarbete skapar vi förutsättningar för idé-
burna organisationer att tillsammans med offentlig sektor, närings-

liv, akademi och enskilda engagerade medborgare ta ansvar för 
den miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen i 

regionen.

Definition av idéburen sektor
Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som 
bygger på demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- eller 

medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från 
den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, 

kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar.

Ängelholmsgatan 1 A
214 22 Malmö

www.natverket.org
info@natverket.org 

Följ oss på Facebook
och twitter


