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NÄTVERKETS 
ÅRSBERÄTTELSE 2019

Med ny politisk styrgrupp i Överenskommel-
sen, ett nytt landskap nationellt och nya grepp 
i integrationsarbetet regionalt har 2019 varit ett 
år av omtag och nytänk. Den idéburna sektorn 
i Skåne fortsätter att växa och bidrar med stora 
mervärden till regionen. Redan när jag flytta-
de till Skåne för tre år sedan imponerades jag 
av Skånes välutvecklade sektorsövergripande 
samverkan. Denna samverkan mellan den idé-
burna sektorn och offentlig verksamhet tillför 
Skåne stora samhällsvärden inom alltifrån folk-
hälsa, bildning och välmående till integration 
och kultur. Jag hoppas att den nya politiska 
ledningen värnar om denna unika samverkan 
och så här långt är jag optimistisk. Vi har ett 
brett stöd över de politiska blockgränserna i 
Skåne. Det är viktigt att behålla för framtiden. 
Sen handlar det inte bara om att i ord stödja 
idén om samverkan. Det krävs också handling 
som skapar förutsättningar för den idéburna 
sektorn att verka och utvecklas. Där återstår en 
del för politiken att leva upp till.

Att Skåne ligger långt fram i arbetet med 
långsiktig idéburen-offentlig samverkan med 
väletablerade samverkansorgan märks inte 
minst på det stora intresse vårt arbete väcker 
nationellt. NÄTVERKET har under året fått ett 
ökat antal förfrågningar om att sprida kunskap 
kring överenskommelsearbete, regional sam-
verkan och finansieringsformer av idéburen 
verksamhet i olika delar av landet. Vi har också 
som enda regional organisation deltagit i refe-
rensgruppen för den statliga utredningen om 
idéburna välfärdsaktörer. 

Vårt fokus är givetvis den regionala nivån där 
prioritet ett för oss i NÄTVERKET just nu är 
att utveckla och stärka den samverkan Region 
Skåne, Länsstyrelsen Skåne och den idéburna 
sektorn byggt upp i Skåne över lång tid. Över-
enskommelsen Skåne fungerar som ett verktyg 
för att uppnå den regionala utvecklingsstrate-
gin och är beslutad med politisk enighet över 
blockgränserna. Vi samverkar där våra mål som 

idéburen sektor sammanfaller med politikens 
mål. Överenskommelsens utvecklingsplan 
gick in på sitt sista år 2019, och en stor del av 
året har handlat om att diskutera hur vi ska gå 
vidare och utveckla samverkan för att fortsatt 
bidra till en hållbar regional utveckling. Även 
på integrationsområdet har arbetet fått nya för-
utsättningar under året med nytt politiskt läge 
och interna omorganiseringar hos våra samver-
kanspartners. Genom Partnerskap Skåne bidrar 
vi tillsammans sedan tio år tillbaka med att 
skapa förutsättningar för personer som nyligen 
kommit till Sverige till en god etablering och 
hälsa. Här gör vi verklig nytta. Under året har 
vi fört diskussioner kring hur detta mångåriga 
samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen 
Skåne, Arbetsförmedlingen och den idéburna 
sektorn ska utformas i framtiden. 

Diskussioner om omtag, nytag och utveckling 
är ofta utmanande och 2019 har varit ett ar-
betsintensivt år. Det är stärkande att se att dis-
kussionerna ger resultat och att den idéburna 
sektorn värderas högt av Skånes politiker och 
myndigheter. Vi går ut från året med en ge-
mensam vilja och övertygelse om att vi i sam-
verkan kan möta framtidens utmaningar med 
kraft, innovation och medmänsklighet. 

Vi på NÄTVERKET vill tacka våra medlemsorga-
nisationer och våra samverkanspartners för ett 
utvecklande och inspirerande år. Själv vill jag 
också passa på att tacka för att under de se-
naste tre åren haft äran och förtroendet att vara 
NÄTVERKET:s ordförande. Vid årsmötet tar nya 
krafter över stafettpinnen. För mig personligen 
har uppdraget att få ingå i denna gemenskap 
varit utvecklande och lärorikt. Inför framtiden är 
det viktigt att vi tillvaratar det våra föregångare 
byggt upp under åren. Var rädd om 
NÄTVERKET. Det behövs för framtiden.  

Johnny Nilsson, ordförande

OMSTART OCH NYSTART 
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Vad är NÄTVERKET?

Mattias Larsson, verksamhetschef med övergripande ansvar för Nätverkets personal och arbete. 
Ingår i styrgrupper och samverkansinsatser kopplat till åtaganden inom Överenskommelsen Skå-
ne, Regional överenskommelse inom migrationsområdet och NAD.

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

Anna Strömberg, rekryterades till NÄTVERKET under våren som kommunikatör och verksamhets-
utvecklare 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. Margareta Johansson har varit timan-
ställd och bistått i planering och genomförande av Överenskommelsens Skånes regionala forum. 
Kristina Hambitzer är anställd av Hållbar utveckling Skåne och har hyrts in till NÄTVERKET för arbe-
te med grafisk design. Kaj Svensson som tidigare arbetat som NÄTVERKET:s kommunikatör avslu-
tade sin tjänst i mars.
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NÄTVERKET:s kansli

Nätverket samlar en bredd av regionala 
idéburna aktörer, alltifrån humanitära or-
ganisationer och studieförbund till idrotts-
föreningar och sociala entreprenörer. 
Syftet för organisationerna att samarbeta 
inom nätverket är bland annat att under-
lätta och stärka samverkan, både inom 
den egna sektorn och med andra sektorer, 
såsom offentlig sektor, akademi och nä-
ringsliv.

Att det finns en gemensam plattform för 
den idéburna sektorn i Skåne då erbjuder 
en neutral aktör som i frågor om samver-
kan kan företräda sektorn generellt utan 
att driva sakfrågor eller företräda specifika 
målgrupper. Nätverket fokuserar på gene-

rella förutsättningsfrågor som handlar 
om sektorns möjligheter att bidra i ar-
betet för ett hållbart samhällsbygge.

Nätverkets funktion kan liknas vid en 
brobyggare mellan den idéburna sek-
torn och de andra sektorerna. Det un-
derlättar även för andra sektorer att ha 
en tydlig samtalspart i frågor om sam-
verkan med idéburen sektor och det 
underlättar för den idéburna sektorn att 
ha en samordnad röst med resurser att 
driva förutsättningsfrågor.
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Året som gått

2019 har varit ett händelserikt år. Här presenteras ett urval 
av den verksamhet NÄTVERKET har erbjudit medlemmar och 
samverkansaktörer. 

ARBETET MED REGIONALA 

UTVECKLINGSSTRATEGIN

Den idéburna sektorn tog under året en aktiv 
roll i diskussionerna om Skånes regionala ut-
veckling i samband med revideringen av den re-
gionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 
2030. NÄTVERKET initierade diskussioner bland 
sina medlemsorganisationer redan i början på 
året och deltog kontinuerligt i diskussioner med 
Region Skåne om olika teman som är centrala 
för den idéburna sektorn. I samband med års-
mötet genomfördes ett medlemsforum som fo-
kuserade på den regionala utvecklingsstrategin 
och under hösten anordnades ett remissmöte 
där ett tjugotal medlemsorganisationer diskute-
rade remissversionen av strategin. NÄTVERKET 
är positiva till att den idéburna sektorn lyfts upp 
ännu tydligare än tidigare som en viktig utveck-
lingsaktör i strategin. Samtidigt behöver stra-
tegin behöver stärkas på vissa områden, bland 
annat fysisk aktivitet, jämställdhet och socialt 
företagande. 

AKADEMITRÄFFAR

Under 2019 arrangerade NÄTVERKET, i sam-
arbete med KC-Kompetenscenter, två träffar 
med akademin.  Det är en uppskattade föreläs-
ningsserie där olika forskare presenterar vad de 
arbetar med just nu i ett enkelt format över en 
frukost på Ledebursgatan. I april presenterade 
Gabriella Scaramuzzino och Håkan Johansson 
från Lunds universitet forskning kring hur idé-
burna organisationer påverkas av digitalisering 
i allmänhet och i synnerhet hur teknikutveck-
lingen påverkar medlemskap, engagemang och 
möjlighet till politisk påverkan. I det efterföljan-
de samtalet blev det tydligt att många idéburna 
organisationer känner igen sig i att digitalise-
ring och ökat fokus på sociala medier både har 

positiva och negativa konsekvenser för engage-
manget hos medlemmarna. 

Akademiträffen i oktober hade temat migran-
ters hälsa och MILSA-forskning från Malmö 
universitet. Peter Gladoić Håkansson presen-
terade sin studie kring socialt kapital bland 
nyanlända ungdomar. Peter visade bland annat 
på kopplingen mellan ensamhet, socialt kapi-
tal och hälsa, att nyanlända ungdomar i större 
utsträckning är ensamma och att föreningsdel-
tagande tydligt motverkar ensamhet. Slobodan 
Zdravkovic presenterade resultat från den stora 
enkätstudie som genomförts inom MILSA för att 
kartlägga nyanländas hälsa i Skåne de senaste 
åren. 

OMVÄRLDSBEVAKNING
Idag är det viktigt för många idéburna organi-
sationer att nå ut bredare än till bara sin med-
lemsbas genom att använda flera olika kanaler 
för sin kommunikation. För att informera, inspi-
rera och stimulera dialog och samverkan har 
NÄTVERKET under året arbetat för att stärka sin 
omvärldsbevakning och kommunikation.
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NÄTVERKET:s målsättning, att i en jämn takt 
och politiskt obundet, sprida relevant informa-
tion till följare och medlemmar har under 2019 
utvecklats till en rutin. Information i form av län-
kar, nyhetsartiklar eller andra publiceringar gås 
igenom varje dag och publiceras på NÄTVER-
KET:s kanaler på sociala medier, vilket har re-
sulterat i att antalet följare växer varje år. Under 
2019 har NÄTVERKET:s följare ökat från cirka 
260 följare till nuvarande 350.

Det evenemang som nådde flest, 2 200 per-
soner var det Regionala Forumet som genom-
fördes i augusti. Främst nås människor i Skåne 
men också i övriga Sverige.

PARTNERSKAP, UPPHANDLING OCH 

SOCIALT FÖRETAGANDE

Intresset för att hitta nya sätt att samverka mel-
lan den offentliga och den idéburna sektorn 
ökar. Under året har ett särskilt fokus legat på 
hur Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) kan 
utformas och hur fler idéburna organisationer 
ska kunna delta i offentliga upphandlingar. 
Överernskommelsen Skånes styrgrupp har 
uppfattat en stor efterfrågan på kunskap kring 
IOP och upphandling, främst med fokus på de 
juridiska förutsättningarna.  och har därför un-
der året arbetat med kunskapsutveckling och 
kunskapsspridning på området. NÄTVERKET är 
del i projektet Ett hållbart Skåne genom socialt 
företagande tillsammans med Region Skåne, 
SoPact och Coompanion Skåne. Projektet är 
finansierat av Tillväxtverket och drivs av Region 
Skåne. NÄTVERKET:s del av projektet fokuserar 
på att stärka arbetet med upphandling av so-
ciala företag och andra idéburna aktörer samt 
på IOP. NÄTVERKET har arbetat för att bygga 
upp en kunskapsbas och fungera som bollplank 
för både idéburna och offentliga aktörer som är 
intresserade av frågorna. Som en del av en be-
hovsanalys genomfördes en enkätundersökning 
till idéburna aktörer, främst sociala företag, om 
deras erfarenheter av IOP och upphandling. En-
käten visade på ett stort intresse men att upp-
handling upplevs som utmanande för många 



idéburna aktörer. Det var betydligt fler som sva-
rade att de var intresserade av att delta i upp-
handlingar än de som faktiskt hade deltagit. 

NÄTVERKET har anordnat utbildningstillfällen 
om IOP och upphandling, både för idéburna 
och offentliga organisationer i Skåne och vid 
ett par tillfällen för organisationer i andra delar 
av Sverige. För att öka kunskapen om juridiken 
kring IOP var NÄTVERKET också regional sam-
verkanspart till en IOP-juridikutbildning som ti-
digare getts i Stockholm och som i oktober an-
ordnades i Malmö med ett tjugotal deltagare. 
Arbetet inom projektet kommer att pågå även 
under 2020. Den stödfunktion som har etable-
rats innebär att NÄTVERKET idag är en av de 
organisationer i Sverige med mest kunskap och 
kompetens i dessa frågor

UPPHANDLING AV IDÉBURNA

 LOKALER

Arbetet med att tillgängliggöra idéburna loka-
ler i Skåne har fortskridit under året. Under 2018 
gjordes en inventering av demokratiska och 
icke kommersiella mötesplatser i Skåne. Kart-
läggningen har varit ett bra underlag  inför Re-
gion Skånes upphandling av konferenslokaler. 
Efter diskussioner mellan NÄTVERKET och Re-
gion Skåne inkluderade regionen ett krav på att 
den konferensförmedlare som vann upphand-
lingen skulle inkludera idéburna lokaler i sitt 
utbud. Svenska Möten la det vinnande anbudet 
och i avtalet framgår att de ska samverka med 
den idéburna sektorn genom att även erbjuda 
idéburna möteslokaler. 

För att få så bra samverkan som möjligt mellan 
idéburen sektor, Region Skåne och Svenska Mö-
ten har diskussioner förts kontinuerligt och en 

plan har tagits fram för hur samarbetet ska ge-
nomföras. Fördjupad dialog med de idéburna 
organisationer som är intresserade av att hyra ut 
möteslokaler påbörjas under 2020. 

NATIONELLT UPPDRAG- LOKALA OCH 
REGIONALA ÖVERENSKOMMELSER

I oktober startades ett interregionalt överens-
kommelsenätverk med representanter från 
idéburna parter i regionala överenskommelser 
mellan idéburen och offentlig sektor runt om i 
Sverige. Det interregionala nätverket startades 
på initiativ av NÄTVERKET och Social Ekonomi 
Övre Norrland (SEÖN), som ett resultat av ett 
årslångt projekt för att kartlägga behovet av 
stöd till idéburna parter i lokala och regionala 
överenskommelser. Tidigare hade den nationel-
la Överenskommelsen (numera NOD) i uppdrag 
att stötta lokala och regionala överenskom-
melser, men efter en omorganisation i början 
på 2018 upphörde det uppdraget. Stödet till 
offentliga parter i lokala och regionala överens-
kommelser har övertagits av Sveriges Kommu-
ner och Regioner (SKR), men stödet till 

den idéburna sektorn i dessa överenskommel-
ser föll mellan stolarna. För att säkra en fortsatt 
stark samverkan på lokal och regional nivå gav 
NOD i uppdrag till NÄTVERKET och SEÖN att 
kartlägga behovet och föreslå nya former för 
stödet. Under 2018 och 2019 genomfördes en 
kartläggning med ett stort antal kontakter och 
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intervjuer med lokala, regionala och nationella 
aktörer både på den idéburna och den offentli-
ga sidan. Resultatet var en klar behovsbild, och 
en idé om att stödet till idéburna parter i lokala 
och regionala överenskommelser bäst skulle 
utföras av de regionala överenskommelserna 
själva. Därför startades det interregionala över-
enskommelsenätverket, som i uppstarten hade 
deltagare från runt sju regionala överenskom-
melser. Det nystartade nätverket har ännu ingen 
finansiering, men diskussioner kring framtida 
möjligheter pågår.

TRENDSPANING MED 

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE

NÄTVERKET och Länsstyrelsen Skåne har provat 
en ny metodik för att sprida idéburna erfaren-
heter och kunskaper utifrån olika teman. Syftet 
är att öka medvetenheten om vad sektorn bi-
drar med, vilka utmaningar och lösningar som 
sektorn ser och initiera samtal om samverkan 
för hur idéburen sektor ska kunna bidra till en 
mer hållbar utveckling inom olika sakområden. 

Efter sommaren genomfördes en spaning om 
hur nyanlända löser sitt boende. Flera olika 
Idéburna organisationer inom fältet beskrev 
sitt arbete för och med målgruppen samt de 
utmaningar och behov som finns. Länsstyrelsen 
Skåne och forskare från Malmö och Lunds uni-
versitet bidrog med sakkunskap och forskning. 
Länsstyrelsen Skåne har använt slutsatserna från 
mötet i rapporten Läget i länet för nyanlända 
hösten 2019 - fördjupning kring nyanländas 
boendesituation och boendelösningar. Arbetet 
fördjupades vid ett dialogmöte om diskrimine-
ring på hyresmarknaden som Diskriminerings-
ombudsmannen (DO) bjöd in till tillsammans 

med NÄTVERKET och Malmö Ideella. Målsätt-
ningen är att temaområdet i samverkan med 
myndigheter och kommuner kommer att fördju-
pas under 2020. 
En likande spaning gjordes inom det förebyg-
gande arbetet med alkohol, narkotika, tobak, 
droger samt spel (ANDTS). Ett antal av NÄT-
VERKET:s medlemsorganisationer som arbetar 
inom området deltog i ett gemensamt möte 
med Länsstyrelsen Skånes ANTDS-samordnare 
samt Centralförbundet mot alkohol och narko-
tika (CAN). Under mötet beslutades att CAN:s 
regionala ombud från Länsstyrelsen Skåne kom-
pletteras med ett idéburet ombud från NBV, 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet. Även 
i detta fall önskas fortsatta och fördjupande träf-
far mellan parterna utifrån olika teman. 

IDÉBURNA AKTÖRER I VÄLFÄRDEN

Idéburen sektor har många olika roller och 
funktioner. Sektorn fungerar som en viktig röst-
bärare, som driver politisk påverkan och stärker 
demokratin. Den idéburna sektorn fungerar 
också som innovatör som hittar nya lösningar 
på samhällsutmaningar och som utförare av 
välfärdstjänster, där sektorn fungerar som kom-
plement till den offentliga och privata sektorn. 

NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
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NYA MEDLEMMAR
Vi välkomnar Share Music & performing art och 
Hyresgästföreningen region södra Skåne.

Ungefär sex procent av alla organisationer som 
arbetar med vård, skola och omsorg i Skåne 
är idéburna. Under året har intresset för dessa 
utförarorganisationer, hur de jobbar och vilka 
förutsättningar de får varit stort. Genom en stat-
lig offentlig utredning om idéburna aktörer i väl-
färden har frågan aktualiserats och diskuterats 
både i Skåne och i resten av Sverige. NÄTVER-
KET har suttit med i en referensgrupp till utred-
ningen och gett ett regionalt perspektiv på frå-
gorna. Även en stor del av NÄTVERKET:s övriga 
arbete har under året rört sig kring den idébur-
na sektorns olika roller som utförare, röstbärare 

och innovatör. Bland annat har ett kunskapsma-
terial kring sektorns olika roller publicerats och 
en kartläggning av idéburna välfärdsaktörer i 
Skåne inleddes i slutet av året. Ett viktigt fokus i 
arbetet har varit att se bredden av den idéburna 
sektorns insatser i välfärden, där de flesta orga-
nisationerna NÄTVERKET varit i kontakt med ser 
sig som viktiga välfärdsaktörer trots att verksam-
heterna ser mycket olika ut och inte alltid finns 
inom det traditionella välfärdsområdet vård, 
skola och omsorg.
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Överenskommelsen Skåne
- fokus på forskning och lärande

Den långsiktiga samverkan och det innovati-
va arbetet som NÄTVERKET har tillsammans 
med Region Skåne och andra myndigheter är 
unikt och väcker nyfikenhet inom forskningen. 
Genom åren har NÄTVERKET deltagit i flera 
projekt och projektansökningar tillsammans 
med olika lärosäten. Ofta har fokus varit på att 
studera Överenskommelsens strukturella effek-
ter. Under 2019 har samtal förts med Malmö 
universitet om förutsättningarna för att bättre 
inkludera kunskap om idéburen sektors logik, 
roller och bidrag i samhällsutvecklingen i utbild-
ningsverksamheten. Liknande diskussioner har 
också förts med Högskolan Kristianstads Folk-
hälsovetenskapliga program, vilket resulterat i 
att NÄTVERKET nu ingår i utbildningens pro-
gramråd. Under året initierades vidare ett sam-
arbete med Högskolan Kristianstad kopplat till 
välfärdsinnovation via lokala överenskommelser. 
Sedan ett par år tillbaka har NÄTVERKET en 
pågående samverkan med ett forskningsprojekt 
om Civilsamhälleseliter som drivs av Socialhög-
skolan vid Lunds universitet. NÄTVERKET har 
under året deltagit i löpande diskussioner med 
forskargruppen och hjälpt till med kontaktvägar 
in till civilsamhället på regional nivå. På samma 
tema, eliter i civilsamhället, deltog NÄTVERKET 
under hösten i en nationell konferens arrange-
rad av Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor. På konferensen representerade 
NÄTVERKET civilsamhällets röst i ett panelsam-
tal kring elitism och förändrat civilsamhällesen-
gagemang.  

Nationellt har NÄTVERKET under året också en-
gagerats i utbildningen Civilsamhället i samhäl-
let, som genomförs av Ersta Sköndal Högskola 
på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor. NÄTVERKET:s del i utbild-
ningen var att presentera verksamheten och vår 
samverkan med Region Skåne och andra myn-
digheter via Överenskommelsen Skåne. Ersta 
Sköndals Högskola har även tagit initiativ till en 
dialog om förutsättningarna för att starta en re-
gionaliserad form av utbildningen Civilsamhäl-
let i samhället. Den region som från nationellt 
håll bedömts ha bäst förutsättningar för en så-
dan utbildning är Skåne utifrån den strukturella 
samverkan som finns etablerad mellan den idé-
burna och offentliga sektorn i regionen.

 

NY STYRGRUPP FÖR 

ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE

Överenskommelsen Skånes formella strukturer 
har under året präglats av Region Skånes nya 
majoritet. En ny politisk representation har for-
merats i styrgruppen, med Anna Mannfalk (M) 
som ny ordförande. Arbetet har fokuserat på 
att hitta nya strukturer i samverkan samt att lära 
känna olika delar av den idéburna sektorns rol-
ler och uppdrag. En annan del av styrgruppens 
arbete har varit att säkra den fortsatta verksam-
heten inom Överenskommelsen samt NÄTVER-
KET:s finansiering för 2020. 

Intresset för idéburen-offentlig samverkan kopplat till aka-
demi och forskning har stärkts under åren med Överenskom-
melsen. Under 2019 var samverkan med akademin särskilt 
fokus för Överenskommelsen, och när året summeras har 
NÄTVERKET etablerat nya former av samverkan med totalt 
fyra lärosäten samt ingår i följeforskning med ett femte.
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REGIONALT FORUM 2019

Även Överenskommelsen Skånes årliga 
regionala forum lyfte frågorna om samverkan 
med akademi och arrangerades i år i samverkan 
med Högskolan Kristianstad i slutet av somma-
ren. Årets forum hade temat Frihet, jämlikhet 
och partnerskap och fokuserade på hur idébu-
ren sektor och idéburen-offentlig samverkan 
kan bidra till att Skåne uppfyller målsättningar-
na i Agenda 2030. Forumet lockade 150 besö-
kare med en relativt jämn fördelning mellan idé-
burna och offentliga deltagare. Glädjande är ett 
ökat intresse från regionala och lokala politiker. 
Forumet inleddes med ett politiskt panelsamtal 

som följde upp den regionala politiken kring 
idéburen samverkan. Under dagen erbjöds 
totalt tio olika valbara seminarier om alltifrån 
välfärdsinnovation och nya former för engage-
mang till stadsplanering och sektorsövergripan-
de partnerskap. I en plenumpresentation berät-
tade Folkets Hus och Parker om en folkrörelses 
framväxt. Sveriges första folketshusförening 
bildades i just Kristianstad år 1890 i samma syfte 
som idag, för möten, studieverksamhet och kul-
turella evenemang. 

NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
Verksamhetsberättelse 2019
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Under året deltog 551 personer i NAD-aktivitet, 
ca 2260 i Integration i Förening och ca 425 i Väl-
kommen till Skåne. Detta innebär att NAD når 
cirka 3200 nyanlända i hela Skåne, vilket är en 
markant ökning mot tidigare års verksamhet. I 
jämförelse med 2018 var motsvarande siffror: 
574 NAD-aktivitet, 455 personer Välkommen till 
Skåne, 1249 Integration i Förening. För första 
gången har vi under året haft möjlighet att få 
statistik över könsfördelningen och ser att över 
70 procent av deltagarna i en NAD-aktivitet var 
kvinnor. 

Omorganiseringarna av arbetsförmedlingens 
verksamhet hade effekter även på den opera-
tiva verksamheten, där kontaktpersoner under 
perioder saknades. Trots detta genomfördes 
89 olika NAD-aktiviteter i 57 föreningar – något 
som visar på styrkan i samverkan och i meto-
den, trots utmaningar i systemet. Arbetet till-
sammans med kommunerna kring integration i 
förening tog samtidigt ett kliv framåt under året 

NAD och Partnerskap Skåne

NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
Verksamhetsberättelse 2019

Den strukturella och långsiktiga sektorsövergri-
pande samverkan som byggts upp inom Part-
nerskap Skåne har varit en grundförutsättning 
för uppbyggnaden av NAD. I och med den 
stora omstrukturering Arbetsförmedlingen ge-
nomgick under året har mycket fokus legat på 
att hitta former för fortsatt samarbete. Arbets-
förmedlingen har gjort stora ansträngningar för 
att vårda den upparbetade samarbetsstrukturen 
som NAD är beroende av och tillsammans har 
NÄTVERKET, Region Skåne och Länsstyrelsen 
Skåne lyckats säkra verksamheten under 2020.

NAD består idag av flera olika verktyg och me-
toder som syftar till att stärka nyanländas eta-
blering genom deltagande i idéburna organisa-
tioner. NAD erbjuder till exempel behovs- och 
individanpassade aktiviteter och matchar delta-
gare inom ramen för etableringsprogrammen. 
Vidare informeras och inspireras deltagare med 
hjälp av Integration i förening, Välkommen till 
Skåne, den flerspråkiga broschyren Bli medlem 
och föreningsmässor eller annan lokalt anpas-
sad samverkan.

Under året fortsatte arbetet med att utveckla Nätverk- Akti-
vitet- Delaktighet (NAD) med ambitionen att nå fler personer 
med matchning och information om föreningslivet. Samtidigt 
har det varit ett utmanande år med stora omstruktureringar i 
arbetet hos de myndigheter NÄTVERKET samverkar med på 
integrations och etableringsområdet. 
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Samverkansformer och kommunikationskanaler 
med kommunerna har stärkts, och samverkan 
med externa aktörer sås som folkhögskolorna 
har utvecklats. Även samverkan med Skånes 
samhälls- och hälsokommunikatörer har stärkts 
och projektet Välkommen till Skåne har fortlöpt 
enligt plan. 

Hösten 2019 undersökte vi nya former för utvär-
dering, uppföljning och målgruppsdialog. En 
arbetsgrupp inom NAD tog fram förslag på 
hur NAD-aktiviteter kan följas upp på individ-
nivå med hjälp av sms-enkäter till deltagarna. 
Arbetsgruppen har också undersökt olika meto-
der för att samla in nyanländas egna berättelser 
om deras behov. Målet är att lära oss vad det är 
som gör att deltagare väljer att fortsätta i idé-
burna organisationer efter avslutat aktivitet. Un-
der 2020 kommer vi börja använda dessa nya 
metoder för uppföljning av verksamheten.  Un-
der hösten 2019 blev det även klart att en fors-
kare och forskarassistent kommer att följa NAD 
under 2020, som en del av ett internationellt 
forskningsprojekt.  

Utvecklingsarbetet inom Partnerskap Skåne och 
kopplat till TIA (Tidiga insatser för asylsökan-
de) har fortsatt under 2019. NAD, TIA och SHK 
har under hösten startat en process som syftar 

till mer samverkan, erfarenhetsutbyte och kun-
skapsöverföring mellan verksamheterna vad 
gäller målgruppen och civilsamhället. Denna 
process kommer att fortsätta under 2020.  

Både metodutveckling och arbetet med utvär-
dering och forskning har gjorts med hjälp av de 
nya resultaten från MILSA-studierna som publ-
icerades under hösten. MILSA, som också är en 
del av Partnerskap Skåne, är en kunskapsplatt-
form där forskning tas fram kring nyanländas 
situation och behov, i syfte att underbygga me-
todutveckling.  Materialet rymmer många lär-
domar kring civilsamhällets roll i etableringen, 
men är fortfarande under bearbetning och ana-
lys. MILSA arrangerade en konferens i slutet av 
2019 där NAD deltog i en panel och förde fram 
vikten av att bygga hållbar samverkan mellan 
sektorerna. På konferensen presenterades nya 
forskningsrapporter från MILSA, bland att Pe-
ter Gladoic Håkanssons studie kring socialt ka-
pital och ensamhet bland nyanlända ungdomar, 
utvärdering av Välkommen till Skåne och en 
kvantitativ kartläggning av nyanländas hälsa i 
Skåne. Dessa och andra rapporter finns att läsa 
på www.partnerskapskane.se 

       
       

NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
Verksamhetsberättelse 2019
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NAD presenterades även under 2019 som gott 
exempel på ett par olika nationella konferen-
ser och seminarium, bland annat på Folkhäl-
somyndighetens seminarium på Järvaveckan, 
på en nationell konferens som Nordiska minis-
terrådet anordnade och på Sveriges Kommuner 
och Regioners konferens ”Agenda för Integra-
tion”. Under Almedalsveckan arrangerade Nät-
verket ett seminarium i Ideella trädgården där vi 
tillsammans med FAMNA, NAD i Väst och FO-
RUM diskuterade hur civilsamhället påverkas 
av de stora och hastigt genomförda förändring-
arna i asyl- och etableringssystemet.  
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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. 

Johnny Nilsson – Folkhögskolor i förening
Han har en bakgrund som förbundschef på 
Studiefrämjandet. I Skåne har han varit verksam 
som rektor på Munka Folkhögskola i Ängel-
holm. Förtroendeuppdrag inom Ideell Kultu-
rallians nationella styrelse. Styrelseordförande 
sedan 2017. 

Birthe Wallin – Studieförbundet Sensus Skå-
ne-Blekinge
Birthe var direktor på Skåne Stadsmission 1994-
2019. Hon har tidigare varit ledamot i styrelser 
som riksorganisationen Famna och Forum – 
idéburna organisationer med social inriktning. 
Styrelseledamot i NÄTVERKET sedan 2017, vice 
ordförande 2019.  

Thomas Ericsson - Individuell Människohjälp
Thomas arbetar som projektledare för Fair Tra-
de, folkbildning/Påverkan på IM, tidigare butiks-
ansvarig. Representant i Malmö stads styrgrupp 
för Fairtrade City. Han har tidigare arbetat som 
verksamhetschef för sociala företag på Skåne 
Stadsmission. Styrelseledamot sedan 2015.

Alexandra Fritzson – Rädda Barnen
Alexandra har sin bakgrund hos Individuell 
Människohjälp, Studieförbundet Bilda och ar-
betar idag som programansvarig för Rädda Bar-
nens arbete med samhällsetablering. Styrelsele-
damot sedan 2017.

Olof Eriksson - Coompanion Skåne 
Olof har tidigare arbetat på HSB Malmö med 
utvecklingsfrågor och sitter i NÄTVERKET:s sty-
relse sedan 2012. 

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.

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 ar-
betslivserfarenhet kopplad till idrottsrörelsen 
sedan 2002. Patrik företräder också den ideella 
sektorn i Sydöstra Skånes leaderområde.

NÄTVERKET:s styrelse

NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
Verksamhetsberättelse 2019

NÄTVERKET:s övriga förtroendevalda

Valberedning
Valberedningen har bestått av Reino Fridh, Sensus studieförbund (sammankallande), Magdalena 
Hasselquist, Folkets Hus och Parker samt Nina Palm, Hassela Helpline. 

Revisorer
Ann-Katrin Lettewall Löfstedt, AKT ekonomi har under året varit revisor med Maria Pålsson, Jäm-
ställd utveckling som personlig ersättare. Verksamhetsrevisor har varit Jörgen Wiberg, Spelbero-
endes Förening med Thomas Andersson, Bygdegårdarnas Riksförbund, som personlig ersättare. 
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Från vänster:Patrik Karlsson, Jenny Anderberg, Johnny Nilsson, Olof Eriksson, Åse Webeklint, Thomas 
Ericsson, Birthe Wallin, Lina Cronzell. Saknas: Alexandra Fritzon
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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
3200 är samfälligheter
240 är registrerade samfund

med totalt 24 000 anställda
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