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Vi heter numera NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne och menar att
namnbytet än tydligare talar om vem vi är och vad vi arbetar med. Vi
skiftade inte bara vårt namn under året, utan också verksamhetslokal från
Grönegatan till Ängelholmsgatan i Malmö. Antalet medlemmar i
NÄTVERKET fortsätter att öka; detta år med sju stycken. Därmed är vi nu
totalt 44 medlemsorganisationer, vilket är mycket glädjande. Detta visar
att det finns både behov av och intresse för det som vi tillsammans inom
NÄTVERKET gör och kan åstadkomma. Tillsammans gör vi skillnad.
Under året har vi reviderat överenskommelsen om samverkan mellan den idéburna sektorn och
Region Skåne. Jag kallar denna Överenskommelse 2.0. Överenskommelsen består av två dokument
varav det ena är den egentliga överenskommelsen och den andra en utvecklingsplan för åren 2015 –
2019. Utvecklingsplanen innehåller 5 utvecklingsområden som vi skall fokusera på under åren fram
till 2019. Vi både hoppas och förutsätter att vårt fortsatta överenskommelsearbete kommer innebära
att samverkan inom alla Region Skånes verksamheter och idéburen sektor fortsatt fördjupas och
utvecklas. Men vi hoppas också att även andra offentliga aktörer ansluter sig till vår
överenskommelse.
Förutom arbetet med överenskommelsen har vi också medverkat i processen kring framtagandet av
Skånes regionala utvecklingsstrategi: Det öppna Skåne 2030 och vi konstaterar att idéburen sektor
numera finns med som en aktör på ett sätt som aldrig tidigare. Vi har också från NÄTVERKET:s sida
anslutit oss till utvecklingsstrategins vision om det öppna Skåne och dess målbilder.
Vi har under året också bedrivit en förstudie inom Europeiska Socialfonden (ESF) om ett
”Samverkansråd”, där intressenter från offentlig och idéburen sektor medverkat. Vidare har vi
genomfört två framtidsdialoger för våra medlemsorganisationer, varav den första fokuserade på
aktuella frågor inför valrörelsen och den andra på revideringen av Överenskommelsen Skåne.
För projektet Nätverk – Aktivitet – Delaktighet (NAD) har det under året skapats nya möjligheter till
utveckling och spridning genom att vi erhållit en tvåårig finansiering från Region Skånes sociala
investeringsfond.
Tillsammans med det nationella KIM-projektet, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne
arrangerade vi två konferenser kring ”Idéburet Offentligt Medskapande” i Eslöv och Helsingborg.
Strax innan årsskiftet mötte vi utredare Dan Ericsson, utsedd av regeringen, för en dialog kring ”ett
stärkt och självständigt civilsamhälle”, där vi tillsammans fick möjlighet att framföra NÄTVERKET:s
synpunkter.
Min sammanfattande bild är att den idéburna sektorn alltmer lyfts fram som en viktig medspelare i
samhällsutvecklingen, både i olika styrdokument och på olika mötesplatser. Det känns mycket bra att
allt fler inser vår betydelse i arbetet med ”Det öppna Skåne”.
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I styrelsens namn vill jag tacka alla som på olika sätt har engagerat sig och medverkat i NÄTVERKET:s
arbete under 2014.
Margaretha Pettersson, ordförande

Om NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne (NÄTVERKET)
NÄTVERKET är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för den idéburna sektorn i
Skåne. Genom kunskapsutveckling, omvärldsbevakning och strategiskt påverkansarbete skapar vi
förutsättningar för Skånes över 21 000 idéburna organisationer att tillsammans med den offentliga
sektorn, näringslivet, akademin och enskilda engagerade medborgare kunna verka för en ekonomisk,
kulturell, miljömässig, och inte minst social hållbar utveckling i regionen.
NÄTVERKET:s 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."
Våra uppgifter
NÄTVERKET skall arbeta strategiskt för att långsiktigt stärka, stödja och utveckla den idéburna sektorn
i Skåne
För att uppnå detta arbetar vi strategiskt med tre områden
 Kunskapsutveckling som stöd för medlemsorganisationerna och andra samhällsaktörer
 Omvärldsbevakning i relation till den idéburna sektorn
 Påverkansarbete till fördel för den idéburna sektorn
Vår strategi
NÄTVERKET är en regional intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne.
Verksamheterna som vi tar oss an ska ha ett samhällsutvecklingsperspektiv, ska vara angelägna för
ett flertal idéburna aktörer och ska vara stödjande och inte konkurrerande med medlemmars
verksamhet.
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Våra medlemmar
Vi har under 2014 fått 7 nya medlemsorganisationer: Spelberoendes förening Malmö, Skånes
Hembygdsförbund, Hållbar Utveckling Skåne (HUT), Skånes folkhögskolor i samverkan, Somaliska
Paraplyorganisationen i Skåne (SPS), RFSU Malmö och Sverok Södra Kulturdistrikt (SKuD).
Den 31/12-2014 var följande 44 organisationer medlemmar i NÄTVERKET:
ABF Malmö, ABF Skåne, Barnens Rätt I Samhället (BRIS), Coompanion Skåne, Folkuniversitetet Region syd, Friluftsfrämjandet Region Syd, Föreningen Emmaus Björkå, Föreningen Furuboda,
Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH), Glokala Folkbildningsföreningen,
Handikapporganisationernas Samarbetsorgan Skåne (HSO), Hassela Helpline, Hela Sverige ska leva Skåne, Hållbar Utveckling Skåne (HUT), Ideell Kulturallians (IKA) Skåne, Ideellt Resurs- och
Utvecklingscentrum (IRUC), Individuell Människohjälp (IM), Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
(IKF), KFUM SYD - Skåne-Blekinge regionen, Lions Distrikt 101-S, Lunds stift - Skåne och Blekinge,
Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP), Noaks Ark Syd - Skåne och Blekinge,
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Skåne (NBV), RFSL Rådgivningen Skåne, RFSU Malmö,
Rädda Barnen - Region Syd, Sensus studieförbund - Skåne och Blekinge, SISU Idrottsutbildarna Skåne,
Skånes folkhögskolor i samverkan, Skånes Föreningar, Skånes Idrottsförbund, Skånes
Hembygdsförbund, Skånes Nykterhetsförbund (SNF), Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne (SPS),
Spelberoendes Förening Malmö, Spiritus Mundi, Stiftelsen Credo, Stiftelsen Skåne Stadsmission,
Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge, Studieförbundet Bilda - Region Syd, Studieförbundet
Vuxenskolan – Skåneregionen, Svenska Röda Korset - Region Syd, Sverok Södra Kulturdistriktet (SKuD)
Styrelsen
På årsmötet den 6 mars valdes en ny styrelse, som består av representanter från den idéburna
sektorn, med följande ordinarie ledamöter: ordförande Margaretha Pettersson, vice ordförande
Daniél Tejera, Christina Merker-Siesjö, Stefan Hjelm, Olof Eriksson, Jeanette Skog och Lena
Strömberg Larsson samt ersättarna Nina Palm och Lars Antonsson.
Revisor och lekmannarevisor
Thomas Nerd har under året varit revisor. Verksamhetsrevisor har Gunvald Karlsson varit och som
revisorssuppleant har Vesna Petrovic Malmberg verkat.
Valberedningen har bestått av Jelica Ugricic sammankallande, Conny Pettersson och Kjell Jonsson.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 8 styrelsemöten inklusive ett planeringsinternat på Stiftsgården
Åkersberg/Höör den 9 – 10 april. Inför och mellan mötena har styrelseledamöter, ersättare och
medarbetare haft regelbunden kommunikation via mail och telefon.
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Representation i arbetsgrupper
Styrgruppen inom överenskommelsen med Region Skåne har från NÄTVERKETS sida utgjorts av
styrelsen och dess ersättare.
Margaretha Pettersson, Christina Merker-Siesjö, Daniél Tejera från NÄTVERKET:s styrelse, Mats
Werne samt Thomas Larsson från HSO Skåne var NÄTVERKETS ledamöter i den partsgemensamma
beredningsgruppen inom den regionala överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och
den idéburna sektorn i Skåne. Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne samt Maria Leiner och
Christoph Lukkerz som anställda hos NÄTVERKET adjungerades till beredningsgruppen.
Margaretha Pettersson representerade NÄTVERKET i referensgruppen ”Ett stärkt och självständigt
civilsamhälle”
Christina Merker-Siesjö och Henrik Nilsson (NÄTVERKET) representerade NÄTVERKET i Region Skånes
Integrationsråd.
Christoph Lukkerz representerade NÄTVERKET i Region Skånes Råd för jämlik hälsa under året.
Stefan Hjelm och Henrik Nilsson representerade NÄTVERKET i RÖK (Regionala överenskommelsen för
Skåne län om samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande flyktingar och andra
invandrare). RÖK syftar till att kraftsamla och samordna länets resurser för att stödja ett
inkluderande etableringsarbete för målgruppen nyanlända - ett stöd för samverkansarbetet på den
kommunala arenan och anpassad till de behov som finns på lokala nivån. Sedan 2012 är NÄTVERKET
adjungerat till den strategiska samverkansgruppen och beredningsgruppen inom ramen för RÖK1
Inom projektet NÄTVERK-AKTIVITET-DELAKTIGHET (NAD) har Stefan Hjelm medverkat i styrgruppen
och med Mats Werne som ersättare.
Våra anställda
Christoph Lukkerz och Maria Leiner är tillsvidareanställda. Henrik Nilsson har under året varit
projektanställd för genomförandet av projektet Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD).
Under ESF-förstudien ’Bildandet av ett Idéburet Offentligt Samverkansråd’ har Marianne
Östlihn(Emmaus Björkå) varit visstidsanställd som processledare 1/3-31/8. Anna Haraldson Jensen
var visstidsanställd som processledare 1/9-31/12.
Vårt kansli
Kansliet har flyttat från Grönegatan till Ängelholmsgatan (Coompanions lokaler) i Malmö vid
halvårsskiftet. Kansliets insatser under året har under året har varit av avgörande betydelse för den
stora medlems- och verksamhetsutveckling som skett under året.
Vår arbetsmiljö
Vi har under året fortsatt vårt arbete med att förbättra och utveckla vår fysiska och psykiska
arbetsmiljö genom än tydligare ansvars- organisationsstruktur och avgränsade verksamhetsområden.

1

För mer information: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/manniska-och-samhalle/integration/mottagning-ochetablering-av-nyanlanda/rok/Pages/index.aspx

5

Våra uppdragstagare
Under året har NÄTVERKET uppdragit åt Christina Tindberg att sköta ekonomin, samt åt Mats Werne
att vara kansliet behjälplig med olika arbetsinsatser.
Några av våra viktiga händelser under året
Vårt årsmöte 2014
Ordinarie årsmöte hölls 6 mars 2014 på Naturum i Kristianstad. Innan själva årsmötet arrangerade
NÄTVERKET tillsammans med Region Skåne ett dialogforum kring Skånes regionala
utvecklingsstrategi 2030. Det engagerade deltagande av ett fyrtiotal representanter från våra
medlemsorganisationer visar att den idéburna sektorn är och vill vara en aktiv aktör för Skånes
hållbara utveckling.
Vid efterföljande årsmötet beslutades bl. a. om nya stadgar för NÄTVERKET och att vi som
organisation skulle byta namn från Nätverk Social Ekonomi Skåne till NÄTVERKET –
Idéburen sektor Skåne. Under året har en ny logotype tagits fram, en ny domän
www.natverket.org köpts, IT-systemet bytts och en ny hemsida konstruerats som släpps
i februari 2015.
Vår nya logotype

Vårt framtidsforum – kring den idéburna sektorns framtid
Under 2014 genomförde vi två stycken Framtidsforum. Den 30 januari
samlades ett 20-tal representanter från våra medlemsorganisationer i
Coompanions lokaler för att diskutera ett Valmanifest inför valrörelsen,
Skånes regionala utvecklingsstrategi samt remissversionen av den
reviderade Överenskommelsen Skåne. Genom Café-metoden fick vi
värdefulla input som kunde användas direkt som inspel till de olika
strategiska dokumenten.
Den 14 oktober var vi på Folkets hus i Höör för att gå igenom den antagna
Överenskommelsen Skåne samt för att diskutera hur den kan användas.
Vidare fördes en dialog kring organiseringen av den regionala
överenskommelsen och de demokratiska formerna för att utse
representanter i berednings- och styrgruppen. Slutligen presenterades den
Europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutprocessen.

6

Vår ESF-förstudie ”Idéburet Offentligt Samverkansråd”
ESF-förstudie för bildandet av ett Idéburet Offentligt Samverkansråd, som har pågått under hela året
var sprunget ur ett direkt behov bland idéburna medlemsorganisationer i NÄTVERKET, som upplevde
strukturella hinder exempelvis avseende medfinansiering i ett flertal projekt i samverkan med
offentliga aktörer. Tanken kring ett Idéburet Offentligt Samverkansråd väcktes med tesen att fysiska
möten på strategisk nivå med representanter från idéburna och offentliga aktörer ger möjlighet att
snabbare kunna identifiera, kommunicera och möta strukturella utmaningar samt eventuella vidare
problem. På så sätt förbättras förutsättningar i samarbetet för gemensamma målgruppers bästa och
resurserna används och nyttjas mer ändamålsenligt och effektivt.
Under förstudien har två större workshops (25/4 och 6/11) arrangerats, med deltagare från
NÄTVERKET - Idéburen sektor Skånes medlemsorganisationer, idéburna aktörer som driver ett ESFprojekt eller en förstudie med minst en offentlig samverkanspart samt andra offentliga aktörer.

Sammanlagt har 30 idéburna organisationer (varav 21 medlemmar i NÄTVERKET) varit delaktiga i
förstudien samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Svenska ESF-rådet, Kommunförbundet
Skåne, Region Skåne, Malmö stad och Trelleborgs kommun. Båda workshop tillsammans engagerade
69 individuella deltagare varav 46 idéburna och 23 offentliga.
Kombinationen av det Idéburna Offentliga Samverkansrådet som strategisk plattform som utgår från
NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne och en operativ plattform med sektorsöverskridande fysiska
dialogmöten och stort utrymme för samtal och utveckling av idéer, har varit framgångsrik. För
deltagarna vid workshoparna fanns en naturlig koppling till den strategiska nivån, till vilken man direkt
kan uttrycka behov eller utmaningar. Förstudien gav väldigt goda resultat och NÄTVERKET har för avsikt
att tillsammans med de offentliga representanterna i Samverkansrådet lämna in en ansökan för ett
genomförandeprojekt inom Europeiska Socialfonden Programområde 1 till sommaren 2015.
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ESF-förstudie ”Sektorsöverskridande samverkan för social hållbarhet”
Under året har NÄTVERKET varit med i en ESF-förstudie som byggt en kunskapsallians bestående av
Malmö Högskola, PWC, Region Skåne, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Hållbar Utveckling
Skåne, Rädda Barnen Region Syd, Länsstyrelsen i Skåne, Malmö Stad och NÄTVERKET.
Förstudiens syfte har varit att identifiera och skapa sektorsöverskridande samverkan för att adressera
bakomliggande strukturella orsaker till individers arbetslöshet.
Förstudien har drivit tre utvecklingsprocesser;
TESTBÄDD AV PENTAHELIX – En utvecklingsgrupp som operativt samlat en kunskapsallians utifrån en
Pentahelixmodell. Målet har varit att testa samverkansmodeller och infrastruktur för samverkan
mellan personer från olika sektorer för att möjliggöra synförmågan av strukturer och pågående
projekt.
KUNSKAPSRESA – Ett sektorsöverskridande lärande genom en gemensam lärprocess som skett i form
av kompetensutveckling för att öka kunskap och förståelse mellan sektorer, men också lärande om
nya lösningar. Målet har varit att möjliggöra olika former av kunskapsallianser samt att individer ser
sig själva som gränsövergångare mellan sektorer.
CIVILSAMHÄLLET 3.0 – Genom modellen Tankesmedja analysera hur civilsamhällets aktörer och
idéburen sektor kan fungera som en samhällsbyggare och jämbördig partner i bekämpandet av
utanförskap och medskapare av ett hållbart samhälle.
NÄTVERKET har varit delaktig i alla tre processerna genom såväl
kansliets anställda verksamhetsutvecklare som genom
medlemsorganisationernas aktiva medverkande.
Processen Civilsamhället 3.0 och dess Tankesmedja har drivits och
arrangerats av NÄTVERKET.
Tankesmedjan 1 den 3 juni samlade 15 personer från 10 idéburna
organisationer i Skåne som efter en impuls från forskarvärlden
samtalade kring det önskade läget för civilsamhället och idéburen
sektor.
Tankesmedjan 2 den 12 september samlade 28 personer från 21
idéburna organisationer i Skåne och byggde vidare på samtalet från
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tankesmedjan 3 juni kring civilsamhället, idéburen sektor och dess kontext. Samtalen fokuserade på:
- Vill vi något tillsammans som idéburen sektor? - Hur ser den gemensamma agendan ut för
framtiden utifrån den samhällsförändring som nu sker?”
Under 2015 kommer NÄTVERKET att vidareutveckla den Idéburna Tankesmedjan Skåne.
Remissdialog med Region Skåne kring Skånes regionala utvecklingsstrategi
Ett fyrtiotal representanter från regionala idéburna organisationer mötte regionråden Birgitta
Södertun (kd) och Rikard Larsson (s) på Naturum i Kristianstad den 6 mars, för att diskutera förslaget
till den regionala utvecklingsstrategin: Det öppna Skåne 2030. Det engagerade deltagande visar att
den idéburna sektorn är och vill vara en aktiv aktör för Skånes hållbara utveckling. Många efterlyste
tydligare skrivningar om den idéburna sektorn och centrala begrepp som socialt kapital, delaktighet
och demokratiutveckling, sociala innovationer, socialt företagande och entreprenörskap m.fl. i
utvecklingsstrategin.
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NÄTVERKET:s remissyttrande fick stort genomslag i Skånes regionala utvecklingsstrategi

Kristianstadsbladet var på plats 6/3.
Sydsvenskan uppmärksammade mötet
Den 22/6 antog regionfullmäktige Skånes regionala utvecklingsstrategi: Det öppna Skåne 2030
(www.skane2030.se). I slutversionen har många synpunkter från NÄTVERKET:s remissyttrande tagits
med och texten har märkbart förbättrats. Även om det finns en bit kvar i påverkansarbetet så känns
det som en stor seger. I tidigare utvecklingsstrategier (2006 och 2010) fick NÄTVERKET enbart med
ett litet stycke i bilagan! Genom en ordskanning av strategitexten kunde avsaknaden av för vår sektor
central begrepp synliggöras och likaså positiva förändringar i slutversionen.
Vår förhoppning är att Skånes regionala
utvecklingsstrategi kommer att användas som
inspiration, stöd samt upp- och utmaning i alla
idéburna verksamheter, i
sektorsöverskridande samverkan och
påverkansarbete.
Referensgrupp kring Europeiska Socialfondens regionala handlingsplan
NÄTVERKET har under året varit involverat i framtagandet av den regionala handlingsplanen för
Europeiska Socialfonden 2014-2020. Tydliga kopplingar finns här till Skånes regionala
utvecklingsstrategi. Även input från ESF-förstudien ”Idéburnet Offentliga Samverkansråd” och
Överenskommelsen Skåne kom med. Inte minst prioritering av det sektorsöverskridande samarbetet i
ESF-projekt.
10

Dialogmöten kring utredningen om ett stärkt och självständigt civilsamhälle
Dan Ericsson, särskild utredare, ska undersöka möjligheterna att underlätta för det civila samhällets
organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati,
välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning. Utredaren ska identifiera omotiverade
hinder i regelverk och tillämpning och lämna förslag på hur dessa kan minskas eller helt tas bort. Läs
mer om utredningen här: www.sou.gov.se/civilsamhalle. Uppdraget ska redovisas till regeringen den
29 februari 2016.
NÄTVERKET och Överenskommelsen Skåne har under hösten bjudit in till flera dialogtillfällen med
utredaren Dan Ericsson och utredningens sekreterare Maria Graner och Karolina Larfors.
Kulturparlamentet med Rantafej 2014
Den 27 november deltog NÄTVERKET i ett panelsamtal på Kulturparlamentet
och Rantafej som Region Skånes kulturförvaltning arrangerade i Kristianstad.
Vi lyfte fram de ideella kulturföreningars och studieförbundens verksamhet,
samt delaktighets- och demokratiaspekten. Kulturparlamentet är en arena för
inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik med fokus på att spegla och
följa upp aktuella kulturpolitiska utmaningar. Det är en gemensam mötesplats
för kulturpolitiker och kulturaktörer i Skåne som på olika sätt är engagerade i
Regional kulturplan för Skåne 2013-2015. Mötesplatsen omfattar även
kulturliv och civilsamhälle. Mötesplatsen var också kick-off för arbetet med
den kommande kulturplanen som avser åren 2016-2019.

NÄTVERKET med i SCB:s referensgrupp för statistik om det civila samhället
Statistiska Centralbyrån (SCB) har sedan några år tillbaka uppdraget från regeringen att ta fram
statistik om det civila samhället, i första hand uppgifter om organisationer som ingår i den
ekonomiska statistiken. SCB ska även ta fram befolkningens deltagande och relationen mellan
offentlig sektor och det civila samhället. SCB hoppas kunna utveckla området ytterligare genom
kunskapsutbyte med experter och personer i referensgruppen inom det civila samhället. NÄTVERKET
- Idéburen sektor Skåne är nu en representant i denna nationella referensgrupp.
Konferens Integration och mångfald i lokalsamhälle - Limhamn - 20/11
Den 20 november arrangerade den nationella överenskommelsen inom integrationsområdet en
konferens på temat Integration och mångfald i lokalsamhället, på Folkets hus i Limhamn.
Konferensen var tänkt som uppföljning efter den första konferensen gällande Överenskommelsen
inom integrationsområdet, som hölls i november 2012, och som ett forum för sektorövergripande
möten och dialoger. NÄTVERKET deltog i panelsamtalet tillsammans med Hela Sverige ska leva,
Region Skåne och Malmö stad.
Våra utvecklingsinsatser och områden
Vi har inom överenskommelsen med Region Skåne initierat behovet av en styrgrupp för
överenskommelsen och under året så formaliserades densamma, vilket vi är mycket tillfreds med.
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Vi har också förutom arbetet med framtagandet av den Regionala Utvecklingsstrategin(RUS) även
varit med i arbetet vad gäller förslaget till framtida strukturfonder inom EU.
Nätverk-Aktivitet –Delaktighet
Under åren har det inom Partnerskap Skåne förstärkts ett nära samarbete mellan Länsstyrelsen och
NÄTVERKET vilket har resulterat i en fortsättning av samarbetsprojekt: ”Nätverk – Aktivitet –
Delaktighet” (NAD). NAD har som övergripande mål att utveckla och stärka samverkan mellan
sektorer vad gäller etableringen av nyanlända flyktingar.
Under perioden juni 2013-juni 2014 så utvecklades denna samverkan och metoden testades på lokal
operativ nivå samtidigt som påverkansarbete och strategidiskussioner fortsatte. Med medel från
Europeiska flyktingfonden och med medfinansiering från Länsstyrelsen, Region Skåne och
Arbetsförmedlingen så startades två tvärsektoriella arbetsgrupper upp, i Nordöstra och Nordvästra
Skåne. Två delregionala föreningssamordnare anställdes och tillsammans med våra kontaktpersoner
på Arbetsförmedlingen arbetade de med att testa nya sätt att engagera idéburna organisationer
inom etableringen av nyanlända flyktingar. Konkret verkade det för att få igång individanpassade
aktiviteter i etableringsplaner för nyanlända flyktingar.
Under våren 2014 utvärderades detta arbete, dels genom en studie där masterstudent Anne-Maria
Ikkonen genomförde 29 djupintervjuer med deltagare som varit ute i olika typer av NAD-aktiviteter.
Det som var tydligt från intervjuerna var att deltagarna själva såg stor nytta med aktiviteterna vad
gällde språkinlärning och sociala kontaktnät, samt att det var viktigt hur matchningen gjordes; att rätt
deltagare hamnade på rätt aktivitet, att det var aktiviteter som matchade deras intressen. Resultaten
finns att lösa på Nätverkets hemsida.
Förutom deltagarutvärderingen så beställde projektets styrgrupp en systemutvärdering från Ramböll
management. Den utvärderingen visade på en rad förutsättningar som måste uppfyllas för att NADmetoden ska fungera; bland annat vikten av att idéburna organisationer är med på såväl operativ,
samordnings- och strategisk nivå samt att medel finns för att täcka kostnader för
föreningar/organisationer som anordnar NAD-aktiviteter. De båda utvärderingarna presenterades på
EU-projektets slutkonferens i Maj 2014 samt på två nationella konferenser (MUCF och
Arbetsmarknadsdepartementet) samt på ett möte i juni där 30 myndighetschefer träffades genom
regeringskansliet. De finns nu att läsa på Nätverkets hemsida.
Med utgångspunkt i kunskapen och synpunkter från föreningarna, arbetsförmedlingens handläggare
och de båda utvärderingarna så började vi jobba på att skala upp och fortsätta processen. Med
hänvisning till de goda resultaten beslutade styrgruppen ett beslut om att en fortsättning var viktig,
så projektledare och arbetsledare på Nätverket jobbade vidare med Region Skåne och Länsstyrelsen
för att hitta finansiering.
En ansökan till Region Skånes sociala investeringsfond lämnades in under hösten och i november
beslutade Regionfullmäktige om att finansiera ”nya NAD” under två år. Det nya projektet bygger på
de metoder som Nätverket och partners utvecklat under flera år och innebär en uppskalning. I
projektet finns medel för fyra delregionala föreningssamordnare (från olika idéburna organisationer)
som kommer att jobba tillsammans med 4 ansvariga handläggare på Arbetsförmedlingen och den
regionala processledare under 2 år i hela Skåne.
Förutom det operativa arbetet i de fyra knutpunkterna kommer projektet vara med i en rad
angränsande processer som jobbar med att utveckla samverkan inom etableringen, på lokal, regional
och nationell nivå.
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Projektets styrgrupp består av representanter från Nätverket, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne,
Kommunförbundet Skåne och Arbetsförmedlingen.

NAD Spridningskonferens 14 maj 2014

Kommunikation
Under 2014 har vi fortsatt vara synliga på nätet och samtidigt fortsatt att ge ut vårt nyhetsbrev.
Nyhetsbrevet hade drygt 350 abonnenter. Vi har även som tidigare nämnts tagit fram en
ny logotype, en ny domän www.natverket.org har köpts och en ny hemsida konstruerats som släpps
i februari 2015.

Vårt överenskommelsearbete med Region Skåne

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Som första region i Sverige undertecknade vi - den idéburna sektorn i Skåne och Region Skåne – 2010
en unik överenskommelse om samverkan.
Överenskommelsen utgår från den nationella överenskommelsen på sociala området som träffats
mellan regeringen, SKL och de idéburna organisationerna men vi har i Skåne valt en betydligt bredare
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ansats och vår överenskommelse omfattar alla Region Skånes verksamhetsområden och alla idéburna
organisationer.
Under året har vi genomfört och godkänt en revidering av
överenskommelsen.
Revideringen innebär en utveckling av överenskommelseprocessen
och dess policydokument:

Visionen med överenskommelsen är att bidra till att nå den
regionala utvecklingsstrategins målbild ”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.

Målet med vår unika överenskommelse är, att genom
utvecklad samverkan och samarbete inom och mellan oss samt med
andra samhällsaktörer, bidra till att uppnå visionen ”det öppna
Skåne”. Det ska ske inom våra fem utvecklingsområden(se nedan).





Fokus på värdegrunden – 6 principer för samverkan;
Självständighet och oberoende, Dialog, Kvalitet, Långsiktighet, Öppenhet och insyn, Mångfald.
5 utvecklingsområden; Samverkan, Delaktighet och inflytande, Idéburet entreprenörskap,
Idéburen sektor och Ideellt engagemang, Lärande och Forskning
3 dokument; Överenskommelsen (ej tidsatt), Utvecklingsplanen 2015-2019 och
Handlingsplanen 2015 (årlig plan)

Överenskommelsen Skåne är en systemförändrande social innovation som syftar till att förändra
värderingar, kulturer, strukturer, strategier och politik. Den regionala överenskommelsen innebär
ett nytt tanke- och handlingssätt och möjliggör nyskapande sektorsövergripande samverkan såväl
regionalt som lokalt. Den stora förändringen sedan antagandet av överenskommelsen är att det
nu finns en plattform för dialog och för att tillsammans utveckla samverkansmodeller för ett
förstärkt samspel och tidigt samråd.
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Några framsteg:
Idéburen sektor, sociala hänsyn och lokal utveckling genom offentlig upphandling
Utvecklingen av IOP har fortsatt under året och det finns nu åtta regionala IOP och en lokal IOP i
Skåne
Socialt företagande och samhällsentreprenörskap
YallaTrappans modell för arbetsintegrerande sociala företag har
spridits runt om i Skåne.

Upphandlingsdialog
har inletts med Region Skånes koncerninköp kring hur upphandling
och andra avtalsmodeller bättre kan användas som verktyg för lokal och regional utveckling samt hur
samverkan med den idéburna sektorn kan förstärkas.
Regionala dialoger
NÄTVERKET har medverkat som månadens gäst under en medarbetardag för koncerninköpets
samtliga medarbetare. Ett fyrtiotal representanter från Region Skåne lyssnade på ett
inspirationsföredrag kring Idéburen sektor, sociala hänsyn och
lokal utveckling. Resultatet blev en ytterligare förfrågan att
medverka på Sveriges Offentliga Inköpares (SOI) rikskonferens i
april i Helsingborg där c:a 700 inköpare förväntas delta. Vidare
har första samtalen inletts inför upphandlingsprocesserna
under 2015 där Region Skåne bl.a. ska upphandla
konferensanläggningar och catering. Allt detta är en direkt
effekt av vårt påverkansarbete inom ramen för
Överenskommelsen Skåne.
Lokala dialoger
I samverkan mellan idéburna organisationer och offentlig sektor har det utvecklats former för att
stödja kommunerna och den idéburna sektorn på lokal nivå vad gäller sektorsöverskridande dialoger
och överenskommelser. Det finns en lokal överenskommelse i Trelleborg och det pågår en
dialogprocess i Malmö och i Kristianstad. Det finns initiativ till dialoger på ytterligare ett antal platser i
Skåne bland annat Sjöbo och Höör.
Integration
Utvecklingsprocesser utifrån Partnerskap Skåne.
Partnerskap Skåne är en samverkansmodell för ett inkluderande mottagande av nyanlända och
asylsökande och där idéburna sektorn utgör en part på såväl strategisk som operativ nivå.
där ex.vis delprojektet NAD, Nätverk Aktivitet Delaktighet återfinns.
Kommunalt Ideellt Medskapande – Idéburet Offentligt Medskapande
Under året har Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, nationella KIM-projektet och
NÄTVERKET samverkat och arrangerat två konferenser på temat.
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Regionalt forum 11 mars 2014
Konferensen i Eslöv samlade 130 deltagare från lokal och regional idéburen och offentlig sektor.
Arrangörer var Överenskommelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, NÄTVERKET –
Idéburen sektor Skåne och det nationella KIM-projektet som drivs av SKL och FORUM. Syftet var att
inspirera till lokal utveckling genom samverkan. På konferensen lyftes tre viktiga
samverkansområden: Barn och ungas skola och utbildning – Integration - Utanförskap
Mervärde av konferensen: Fördjupade nationella kontakter med FORUM och SKL genom samarbete
med KIM-projektet.

Regionalt forum 4 december 2014
En uppföljande och fördjupande konferens i Helsingborg samlade 130 deltagare från lokal och
regional idéburen och offentlig sektor samlades kring frågor som; Långsiktig partnerskap mellan
idéburen och offentlig sektor - Strukturer och samråd för samskapande - Metoder och modeller för
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samverkan.
Mervärde av konferensen: Genom arrangörssamarbetet har två utvecklingsprocesser startats upp.
- Kartläggning av idéburna lokaler i Skåne med början hos Folkets hus och parker och Skånes
Hembygdsförbund.
- Information och utbildningsinsats kring Överenskommelse- och dialogprocesser och Idéburet och
offentligt medskapande.
Överenskommelsen Skåne i Almedalen
Överenskommelsen Skåne representerades på Almedalen av Eva Hall från Röda Korset och Ulf Kyrling
från Region Skåne. Eventet ”Vad händer när det offentliga och det ideella ingår partnerskap?”
arrangerades i samverkan med FORUM i Ideella trädgården.
Överenskommelsen Skånes organisering 2014
Under året utvecklades och formaliserades den idéburna organiseringen kring Överenskommelsen
Skåne. Idéburna representeras i styrgruppen av NÄTVERKET:s styrelse. Valet av idéburna
representanter i styrgruppen görs genom en demokratisk process. Alla idéburna organisationer som
antagit den regionala överenskommelsen kan nominera kandidat till beredningsgruppen och
NÄTVERKET:s styrelse utser sedan representanter utifrån att de ska kunna representera idéburen
sektor i stort och att det ska vara en mångfald av olika idéburna organisationer..
Birgitta Södertun har under 2014 varit ordförande i styrgruppen. Förutom styrgruppen finns också en
beredningsgrupp som förutom representanter från respektive organisation (fem idéburna och fyra
från regionen) även adjungerat företrädare för Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne.
För att kunna fördjupa sig i specifika frågeställningar eller göra diverse utredningar kan även tillfälliga
gemensamma arbetsgrupper bildas.
Bägge arbetsgrupperna har till funktion och uppgift att kommunicera och förankra arbetet i sina
respektive organisationer och sektorer.
Styrgrupp
Region Skåne
Birgitta Södertun (KD), ordf. folkhälsoberedningen, Daniel Hedén (S), vice ordförande
folkhälsoberedningen, Carl-Johan Sonesson (M), ordf. hälso- och sjukvårdsnämnden, Anders Åkesson
(MP), 1:a vice ordf. hälso- och sjukvårdsnämnden, Pontus Lindberg (M), ordf. regionala
tillväxtnämnden, Christine Axelsson (S), 2:a vice ordförande regionala tillväxtnämnden, Yngve
Pettersson (MP), ordf. kulturnämnden
Idéburen sektor
Margaretha Pettersson, Christina Merker-Siesjö, Stefan Hjelm, Daniél Tejera , Olof Eriksson, Jeanette
Skog, Lena Strömberg Larsson, Nina Palm och Lars Antonsson.
Till styrgruppen har adjungerats tjänstemän från Region Skåne och NÄTVERKET.
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Beredningsgrupp
Region Skåne
Ulf Kyrling (Näringsliv)
Ann Lundborg (Kultur)
Ann-Christine Lundqvist (Regional utveckling)
Vakant (Hälso - och sjukvård)
Idéburen sektor
Margaretha Pettersson (NÄTVERKET)
Christina Merker-Siesjö (NÄTVERKET)
Magdalena Hasselquist (IKA Skåne)
Olle Möller (Skånes föreningar)
Mats Werne (NÄTVERKET)
adjungerade
Katarina Carlzén (Länsstyrelsen Skåne)
Peter Nilsson/Annika Eklund (Kommunförbundet Skåne)
Maria Leiner (NÄTVERKET)

Malmö, 2015-02-23

Styrelsen för NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

Margaretha Pettersson, ordförande

Daniél Tejera, vice ordförande

Christina Merker-Siesjö

Jeanette Skog

Lena Strömberg Larsson

Olof Eriksson

Stefan Hjelm

Nina Palm

Lars Antonsson
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Anställda hos NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

Christoph Lukkerz

Maria Leiner

Henrik Nilsson

Mats Werne
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