
Årsberättelse 2017
Möten för Skåne





NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne 
Verksamhetsberättelse 2017

3

”En röst att räkna med när Skånes 
utveckling är på agendan.”

INNEHÅLL
 3   Ordförandens spalt
 5   Överenskommelsen Skåne
 7   Partnerskap Skåne, NAD och RÖK
10   Sju framsteg under året
12   Social Innovation Skåne

NÄTVERKETs årsberättelse 2017

Möten för Skåne

14   Resultat och balansräkning
15   Revisionsberättelse
16   Presentation av styrelsen
18   Styrelsen och kansliet

Intensivt, lärorikt och spännande. Så skulle jag sam-
manfatta mitt första år som ordförande i NÄTVER-
KET - Idéburen sektor Skåne. Som engagerad i 

idéburen sektor på nationell nivå var jag väl förtrogen 
med det stabila förtroende idéburen sektor skapat i 
Skåne. Det var därför med stolthet jag tog uppdraget. 
Samtidigt var jag väl medveten om den skepsis som 
givetvis kunde finnas när en ny ordförande med Stock-
holmsperspektiv ska landa i den skånska myllan. Efter 
ett år vill jag tacka alla som med tålamod och vänlighet 
slussat mig in i Skånes föreningsliv och öppnat dörrar in 
i den regionala politiken.

Jag har under året stärkts i min övertygelse att vi har 
kommit jämförelsevis långt i Skåne när det gäller att 
flytta fram den idéburna sektorns positioner. Vi är i dag 

en röst att räkna med i praktiskt taget alla sammanhang 
där Skånes utveckling är på agendan. NÄTVERKET är 
representerade i flera av de offentliga organ som är rele-
vanta för oss, vi har ett brett kontaktnät och vi har vun-
nit respekt hos politiker och tjänstepersoner. Det gäller 
såväl Region Skåne som statliga myndigheter som Läns-
styrelsen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. 
Överenskommelsen Skåne är och har varit en av fram-
gångsnycklarna i vår tvärsektoriella samverkan. Den har 
skapat stabilitet och struktur och öppnat nya dörrar mot 
de statliga myndigheterna. Att det från första början har 
funnits en stor och partiövergripande samsyn kring den 
idéburna sektorns betydelse har också varit avgörande. 
Det är viktigt för oss att värna och vårda denna enighet 
även framöver. För de nya förtroendevalda som kommer 
att väljas i höstens val ska det vara självklart att se idé-
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burna organisationers värde och roll i Skånes utveckling.

Den plattform för dialog som Överenskommelsen Skåne 
utgör idag behöver göras ännu mer relevant och konkret 
för våra medlemsorganisationer och hela den idéburna 
sektorn. Det handlar bland annat om att närma oss 
beslutfattare och tjänstepersoner förutom på den över-
gripande/strategiska nivån även inom de olika områden 
vi är verksamma. Ett exempel på detta är de kontaktnät 
vi nu bygger upp inom ramen för FAMNA SYD. Där 
kan vi i NÄTVERKET bidra till att öppna upp för nya 
samarbeten mellan våra medlemsorganisationer och 
med offentliga aktörer kring idéburen vård och social 
omsorg. Jag skulle gärna vilja se flera sådana tvärsektori-
ella samverkansytor exempelvis kring utbildning, folkhäl-
sa, arbete i socio-ekonomiskt utsatta områden, idéburen 
innovation, hållbar tillväxt och socialt företagande och 
många fler områden som våra medlemmar i dag är 
engagerade inom. 

Jag ser arbetet med vårt nya idéprogram som ett led i 
denna utveckling. Där lägger vi fast vår grundläggande 
syn på idéburen sektors roll i samhället och konkretiserar 
våra ståndpunkter. Viktigast tycker jag är att vi tydliggör 
behovet av en långsiktig finansiering av idéburens sektors 
verksamhet. Utan starka och livskraftiga organisationer 
med en stabil grundfinansiering finns ingen idéburen 

sektor att samverka med. Många av de komplexa sam-
hällsutmaningar vi står inför behöver nya lösningar. Där 
kan idéburen sektors innovationskraft och förankring 
bland invånarna spela en avgörande roll. 

Den idéburna sektorn i Skåne är en kraft att räkna 
med och vi växer. Det visar inte minst den kartläggning 
NÄTVERKET nyligen genomfört. Vi är i dag minst 26 
800 idéburna organisationer i Skåne - en ökning med 
6000 eller 30 procent jämfört med för 10 år sedan. Över 
23 000 är anställda i vår sektor och vi omsätter totalt 17 
miljarder. Till det kommer alla hundratusentals ideellt 
engagerade medlemmar och förtroendevalda som lägger 
ner tid och kraft för att förverkliga gemensamma idéer. 
Ingen politiker borde ha råd att bortse från den kraften.

Johnny Nilsson
Ordförande i NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
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Under året har överenskom-
melsen Skåne för första 
gången sammanställt effek-

terna som aktiviteterna har gett 
på såväl struktur- som individnivå. 
Vidare har vi fångat in lärande och 
utveckling som Överenskommelsen 
Skåne har fört med sig sedan den 
antogs 2010.

Överenskommelsen Skåne kom till 
ur ett behov att synliggöra de idé-
burna organisationernas betydelse 
som samhällsbyggare och har blivit 
ett verktyg för att uppnå det öppna 
Skåne 2030. Den erbjuder en bestå-
ende och strukturerad dialogyta där 
samverkansprocesser får legitimitet 
och sammanhang. Som politiskt 
antaget dokument uttrycker Över-
enskommelsen Skåne ett erkännan-
de av idéburen sektor och en vilja 
till tvärsektoriell samverkan över 
tid som är oberoende av politisk 
majoritet. Förståelse för sektorernas 
olika logiker har ökat och verktyg 
för samhandling har skapats. Över-
enskommelsens sex principer utgör 
grundpelarna som alla insatser ska 
bygga på. Idag är den idéburna 
sektorn en mycket mer självklar 
aktör i regionala sammanhang än 
vid starten av den tvärsektoriella 
dialogen 2009. Under året har också 
de globala hållbarhetsmålen i Agen-
da 2030 och särskilt partnerskaps-
målet 17 om vikten av att lösa stora 
utmaningar i partnerskap blivit mer 
centrala i arbetet.

Vid sidan om verksamhetsbidrag 
har upphandlingsförfarandet 
förenklats och genom Idéburet 
Offentligt Partnerskap (IOP) ett nytt 
samverkans- och finansieringverk-
tyg etablerats i Region Skåne och i 
flera skånska kommuner. Det finns 
därmed ett behov av att strukturer, 
policys och konkreta stödfunktioner 
kring IOP tydliggörs och utvecklas. 
Mer transparens kring processer, 
ingångar och beslut har efterfrågats 
från idéburna organisationer och 
behöver därför öka.

Överenskommelsen Skåne
Genom NÄTVERKETs initiativ till dialog och påverkansarbete i olika 
strategiskt viktiga sammanhang har idéburen sektor i Skåne befäst 
sin position under året som samverkanspart med offentlig sektor.

NÄTVERKET har sedan 2016 
ett IOP med Region Skåne, som 
möjliggör bland annat kanslifunk-
tionen för Överenskommelsen 
Skåne med information, stöd och 
punktinsatser till idéburna och 
offentliga aktörer runtom i Skåne 
samt genomförandet av det årliga 
regionala forumet.
Årets forum under temat Mötesplat-
ser för Skåne – att skapa framtiden 
i partnerskap, hölls i en av Skånes 
största idéburna konferenslokaler; 
Folkets hus BioBorgen i Osby. Med 
utgångspunkt i överenskommelsen 
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och de globala hållbarhetsmålen möttes drygt 150 delta-
gare varav hälften kom från idéburen sektor och sociala 
företag. Den andra hälften kom från offentlig sektor; 14 
kommuner och Kommunförbundet Skåne, Region Skå-
ne, Länsstyrelsen Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan, Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen 
och Malmö högskola. Genom vårt samverkansprojekt 
Social Innovation Skåne nådde vi en större mångfald 
av deltagare, bl.a. fler sociala företag och samhällsentre-
prenörer. Och vi kunde ge exempel på konkreta skånska 
sociala och idéburna innovationer.

På grund av Konkurrensverkets pågående granskning-
ar blev Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) ett av de 
stora ämnena även på regionala forumet. Upphandling-
sjuristen Mathias Sylvan var en av talarna i Osby och 
presenterade en juridisk position som skulle kunna ge 
starkt stöd till IOP, men som är kontroversiell i Sverige. 
Han menar att genom skatter solidariskt finansierade 
välfärdstjänster i Sverige är att anses som vad EU kallar 

för ’icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse’ och 
borde därför inte omfattas av EU-direktiven om offentlig 
upphandling.

” Precis som inom offentlig sektor 
måste också den idéburna sektorn 
verka med ett ännu större mått av 
kreativitet och kraft för att samverka 
på ett bra sätt över samhällssekto-
rerna. Vi inom politiken kan hjälpa 
till att möjliggöra den samverkan i 
större utsträckning.”
Anders Åkesson (Mp), regionråd, ledamot i Regionfullmäktige 
och Regionstyrelsens förste vice ordförande.
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Under 2017 breddade och utvecklade vi arbetet 
med att förbättra samverkan mellan sektorerna 
på integrationsområdet. Förutom arbetet i Nät-

verk-Aktivitet-Delaktivitet (NAD), där NÄTVERKET 
är projektägare, har vi även bidragit med att bygga upp 
nya insatser och processer som syftar till att förbättra 
mottagandet av nyanlända genom vår delaktighet i 
Partnerskap Skåne.   

2014–2016 drevs projektet NAD med medel från Regi-
on Skånes sociala investeringsfond. 2017 startade vi 
en ny finansiering av metoden; Partnerskap Skåne och 
Arbetsförmedlingen finansierade hälften var. Arbetsför-
medlingens finansiella stöd har gjort det möjligt att skala 
upp och stärka metoden ytterligare i partnerskap mellan 
flera olika offentliga aktörer och den idéburna sektorn. 

Under 2017 ökade NAD-samordnarnas tjänstegrad från 
tidigare 50 procent till 100 procent och vi har därige-
nom kunnat bredda verksamheten. Vi arbetar med tre 
verksamhetsområden som på olika sätt stärker nyanlän-
das möjligheter att engagera sig i idéburen verksamhet. 
I NAD-etablering forstätter vi utveckla vårt samarbete 
med Arbetsförmedlingen och arrangerar aktiviteter i 
idéburna organisationer som läggs in i etableringspla-
nerna. Under arbetsnamnet NAD-info riktad till nyan-
lända har vi inlett samarbete med kommunerna för att 
på olika sätt få till god information om vad föreningsliv/
idéburen sektor är. Vi ger även stöd/kompetenshöjande 
insatser till föreningar och samverkansparter som vill 
jobba med insatser för nyanlända i samverkan.

 NAD har lyckats väl med att nå målen för projektet 
under 2017. Inom NAD-etablering lyckas vi starta fler 
aktiviteter än något av de tidigare åren – och även fler 
än målsättningen på 570 aktiviteter. Under 2017 arrang-
erade vi 89 NAD-aktiviteter för totalt 607 personer.
Detta beror dels på att vi fick mer tid för samordnar-

nas tjänster, dels för att metoden har etablerats i hela 
Skåne och att samarbetet mellan parterna fungerar 
bättre. Kontaktpersonerna på Arbetsförmedlingen och 
NAD-samordnarna har nu erfarenhet av att arbeta med 
metoden och fler av handläggarna i Skåne ser värdet av 
NAD och gör fler matchningar. 

 Processen med NAD-info har utgått från att implemen-
tera metoden ”Integration i förening” lokalt i Skånes 
kommuner samt hitta andra metoder för att informera 
nyanlända om idéburen sektor. Integration i förening, 
som tidigare tagits fram av Malmö Ideella föreningars 
Paraplyorganisation (MIP) och Malmö Idrottsförening-
ars Samorganisation (MISO), utgår från ett material 
på enkel svenska om vad föreningslivet är och hur man 
hittar dit som nyanländ. Implementeringen görs genom 
dialog med kommuner och lokala idéburna organisatio-
ner med förhoppningen att hitta lokal organisering och 
på sikt även finansiering. NAD-samordnarna arbetar 
med att lyfta frågan kring samverkan med idéburen sek-
tor, genomföra piloter samt utbilda lokala aktörer som 
sedan kan hålla i informationsträffarna. Målsättningen 

Partnerskap Skåne, NAD och RÖK 
under året  
Intresset för Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD), en metod som bidrar 
till nyanländas inkludering genom föreningslivet, ökar stadigt. Under 
året har metoden spritts lokalt, regionalt och nationellt, bland annat i 
form av en nyproducerad metodbok.
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är att nå samtliga nyanlända med fördjupad information 
om föreningsliv och idéburen sektor. Cirka 1 800 delta-
gare från 12 olika kommuner har tagit del av Integration 
i förening under året. I flera kommuner har vi lyckats 
med en lokal implementering av metoden eller en plan 
för implementering under 2018.  

NAD-samordnarna har även varit ansvariga för fören-
ingsdagarna i projektet ”Välkommen till Skåne” som 
Länsstyrelsen driver i samverkan med Region Skåne, 
NÄTVERKET och några kommuner där nyanlända får 
information om och studiebesök hos olika samhällsare-
nor. Exempel på arenor är föreningsliv, bibliotek, musé-
er, näringsliv/arbetsgivare. ”Välkommen till Skåne” har 
prövats i Helsingborg, Landskrona och Malmö och cirka 
260 personer deltagit under året. 
 
Projektet NAD har presenterats och spridits på flera 
olika seminarier och konferenser - i Skåne, nationellt 
och internationellt. Det har varit ett år där intresset för 
vårt arbete i Skåne har varit större än någonsin tidiga-
re. Bland annat på grund av detta påbörjade vi under 
hösten ett arbete med en metodbok som ger fördjupad 
kunskap om hur NAD-metoden är uppbyggd och om 
hur vi arbetar. Förutom dessa processer som vi själva 

leder så har NAD deltagit i och varit stöd till en rad 
andra angränsande processer. Under 2017 utvecklades 
en fördjupad samverkan med Länsstyrelsen och andra 
idéburna organisationer kring asylsökande inom ramen 
för Tidiga Insatser för Asylsökande (TIA). Med stöd från 
NÄTVERKET utvecklade Länsstyrelsen en modell där 
man likt NAD-samordnarna anställde TIA-samordnare 
i idéburna organisationer under hösten, ett upplägg som 
är unikt i Sverige. NÄTVERKET var också delaktig i att 
starta en regional samordningsgrupp för TIA-uppdra-
get.  Representanter från idéburna organisationer kan 
därigenom bidra med sektorns perspektiv och kunskap 
som skapar en ökad medvetenhet om den mångfald av 
insatser som redan görs och hur systemet kan utvecklas 
för att underlätta tiden för asylsökande och senare för 
nyanlända i etablering.

Det arbete vi gör i Partnerskap Skåne, NAD och TIA är 
kopplat till NÄTVERKETS deltagande i RÖK - Regi-
onal överenskommelse i Skåne län för att underlätta 
asylsökandes och nyanländas etablering. Under perioden 
2016–2019 är utveckling av samverkan med idéburen 
sektor ett av fem prioriterade områden för RÖK. NÄT-
VERKET deltar i både beredningsgruppen och i den 
strategiska gruppen.  

”Etableringen är en process och 
man ser till de mjuka värdena 
och hela individens vardag och 
liv. NAD öppnar upp för ett större 
helhetstänk på vägen mot ett jobb.”
Erika Åberg, handläggare Arbetsförmedlingen Kristianstad 
och kontaktperson i NAD Nordöst.



NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne 
Verksamhetsberättelse 2017

9

”Integration handlar om relationer, tillit och gemenskap.
Förutsättningar för detta behöver finnas med från starten
i mottagande- och etableringsprocessen. Det är det Partner-
skap Skåne handlar om. Vi har i partnerskap med NÄTVERKET
och genom NAD arbetat fram metoder för att stödja nyanlän-
das möjligheter till sammanhang, nätverk och hälsa. Detta
spelar stor roll också för ingångar på arbetsmarknaden!”
Katarina Carlzén, Utvecklingsansvarig Partnerskap Skåne, Länsstyrelsen Skåne.
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IDÈBUREN SEKTOR VÄXER
När NÄTVERKET var nystartat 
gjordes en kartläggning av idébu-
ren sektor i Skåne. Nu, tio år efter 
den första kartläggningen, gjorde 
NÄTVERKET en uppföljning kring 
läget för idéburen sektor som sam-
manställdes i en rapport i slutet av 
året. Glädjande nog har idéburen 
sektor i Skåne vuxit med nästan 
30% det senaste decenniet, och 
består nu av 26 800 organisationer. 

EN AGENDA FÖR NÄTVERKET
Vad ska NÄTVERKET tycka? Vilka 
frågor ska NÄTVERKET:s repre-
sentanter driva? För att besvara frå-
gor som dessa initierades år 2016 en 
process med att ta fram ett idépro-
gram för NÄTVERKET. Under 
2017 satte arbetet igång med att 
diskutera, lyfta på stenar och tänka 
i nya banor för att hitta medlemsor-
ganisationernas minsta gemen-
samma nämnare i frågor gällande 
idéburen sektor och sektorsövergri-
pande samverkan. En arbetsgrupp 
har i diskussion med medlemsorga-
nisationerna tagit fram ett förslag på 
idéprogram som antogs av styrelsen 
i december. Om årsmötet 2018 väl-
jer att anta förslaget till idéprogram 
kommer den sätta NÄTVERKET:s 
agenda i påverkansarbetet framöver.

REDO FÖR VAL 2018
För att sätta idéburen sektor på 
agendan för valet 2018, har NÄT-
VERKET tagit fram en valkampanj 

under hösten 2017. Tre centrala 
frågor kring hållbar finansiering, 
partnerskap och sociala innovatio-
ner, har formulerats och förankrats 
med medlemsorganisationer och en 
påverkansplan fram till valet 2018 
har tagits fram. 

VAD ÄR IDÈBUREN SEKTOR?
Under över tio års tid har NÄT-
VERKET utvecklat kunskap och 
erfarenhet kring idéburen sektor och 
samverkan. Kunskapen efterfrågas i 
olika sammanhang, både från idé-
burna organisationer och från aktö-
rer i andra samhällssektorer. Under 
2017 har NÄTVERKET samman-
ställt i ett utbildningsmaterial som 
täcker grundläggande kunskap om 
idéburen sektor, fördjupad kunskap 
om samverkansfrågor och en diskus-
sionsdel anpassad efter målgruppen. 
Utbildningen har använts några 
gånger under hösten 2017, och är 
tänkt att användas i olika samman-
hang under kommande år. 

FAMNA SYD
Den idéburna sektorns andel av 
välfärdsutbudet uppgår i Sverige till 
knappt 3 procent, där en stor del 
finns inom hälso- och sjukvården. 
Genom Överenskommelsen Skåne 
har NÄTVERKET i samverkan 
med Skånes stadsmission påbörjat 
en process för att idéburen sektor 
ska bli en starkare påverkans- och 
samtalspart gentemot offentliga 
företrädare för hälso- och sjuk-

vården på lokal och regional nivå. 
Initiativet har resulterat i bildandet 
av nätverket Famna Syd. Famna, 
riksorganisationen för idéburen vård 
och social omsorg, stödjer initiati-
vet. Målsättningen är att idéburen 
vård och social omsorg i Skåne ska 
växa och därmed utöka sin andel av 
det totala välfärdsutbudet med 1% 
årligen fram till 2030. 

EN NY PARTNERSKAPSMODELL
Under flera år har NÄTVERKET 
deltagit i uppbyggandet av Part-
nerskap Skåne, där nya former för 
samverkan med offentliga aktörer 
inom integrationsområdet har 
prövats. Länsstyrelsen fick 2017 ett 
nytt uppdrag kring tidiga insatser 
för asylsökande (TIA), som ska 
genomföras i samverkan med idé-
buren sektor. Med inspiration från 
Partnerskap Skåne har ett nytt sätt 
att arbeta med partnerskapsanställ-
ningar tagits fram för samordningen 
av TIA. NÄTVERKET har varit 
involverade i processen och fungerat 
som stöd till både Länsstyrelsen och 
till berörda idéburna organisationer. 

SAMVERKAN MED AKADEMIN
Hur kan idéburen sektors erfaren-
heter användas i forskning? Och 
hur kan idéburen sektor hitta stöd 
för sitt arbete i forskningen? För 
första gången i Sverige genomförde 
NÄTVERKET tillsammans med 
sina samverkanspartners i Social 
Innovation Skåne, science shops 

Sju framsteg under året
2017 var på många sätt ett framgångsrikt år i utvecklingen 
av idéburen sektor, samverkan och partnerskap i Skåne. 
Här är sju exempel på framgångar.
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under våren 2017 där idéburna 
organisationer och forskare träffades 
för att diskutera samhällsutmaning-
ar vid tre tillfällen. Mellan träffarna 
genomförde Social Innovation 
Skåne en matchning där forskare 
och organisationer med liknande 
intressen identifierades. Testet med 

metoden ”pop-up science shops” 
utmynnade i fyra konkreta forsk-
ningsidéer och en ökad förståelse 
för varandras förutsättningar som 
förhoppningsvis kan leda till tätare 
samverkan framöver. 
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Projektet Social Innovation Skåne passerade under 
våren 2017 halvtid. Det är ett omfattande sam-
verkansprojekt med fyra ansvariga projektorga-

nisationer; Coompanion Skåne, Centrum för Publikt 
Entreprenörskap, Mötesplats Social Innovation och 
NÄTVERKET som stödjs av Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden och bl.a. Region Skåne, Malmö 
Stad och Kristianstads kommun. Inom projektet sker 
en mångfald av aktiviteter, allt från att stödja enskilda 
samhällsentreprenörer till att utveckla en hållbar inn-
ovationsinfrastruktur och fler stödfunktioner som ska 
underlätta nästa generations sociala innovationer och ett 
hållbart socialt företagande. Under 2017 har NÄTVER-
KET särskilt fokuserat på utveckling av samverkan med 
akademin, bland annat i Sveriges första pop-up science 
shop, samt stärkt det idéburna ledarskapet genom olika 
mötesforum och en ny grundutbildning kring idéburen 
sektor. Genom analysen av statistik kring idéburen sektor 
och en påbörjad inventering av idéburna konferenslo-
kaler höjer vi kunskapen om den idéburna sektorn och 
dess innovationskraft.

De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, beskriver 
de komplexa och svåröverblickbara samhällsutmaningar 
som världen, Europa och Skåne med dess lokalsam-
hällen idag står inför. Det finns en medvetenhet om att 
dessa utmaningar inte kan hanteras av en enskild aktör 
eller sektor – de måste lösas av en mångfald aktörer som 
bidrar med små, men tillsammans avgörande insatser. 

Samtidigt har många idéburna organisationer svårt att 
identifiera sig som en aktör som bidrar till innovativa 
lösningar. Det finns också ett stort behov av att de tra-
ditionella innovationsaktörerna förstår och respekterar 
den idéburna sektorns potential och unika förutsättning-
ar för att bidra i detta arbete.
 
Majoriteten av de innovationsfrämjare som finns i Sve-
rige är nästan uteslutande inriktade på kommersialise-

ring, uppskalning och patent av produkter och tjänster 
inom näringslivet. Den idéburna logiken har en annan 
inriktning. Fokus ligger på sektorns demokratiska organi-
sering, icke vinstdrivna motiv, det ideella engagemanget 
och småskaligheten. Inte minst är förankringen i lokal-
samhället och att verksamheten genomförs i delaktighet 
med berörda deltagare/grupper oavsett bakgrund. Det 
skapar förutsättningar för att insatser och verksamheter 
blir värdeskapande för såväl individ som organisation 
och samhälle.
 
Vi märker av ett ökat intresse för idéburna aktörers 
medverkan kopplat till innovativa insatser för att möta 
vår tids samhällsutmaningar. Det är därför vi deltar i 
projektet Social Innovation Skåne. Det handlar om att 
de stödstrukturer, modeller och resurser som erbjuds för 
att uppmuntra idéburna innovationer och innovations-
processer inte är anpassade efter sektorns villkor och 
förutsättningar. Det finns ibland en förväntan om att 
sektorn ska anpassa sig efter en marknadslogik. Om det-
ta händer förlorar sektorn också betydande mervärden. 
Det vi efterfrågar inom projektet är istället mångfalden 
av olika arbetssätt och att stödstrukturer ska verka jämsi-
des. Social Innovation Skåne bidrar på detta sätt till det 
regionala utvecklingsarbetet. 

Genom att ta sin utgångspunkt i lokalsamhället - där 
människor lever och verkar – bidrar vi till att tillvarata 
hela Skånes potential, inte minst i de delar där offentliga 
service är begränsad. Men nyttan uppstår inte spontant. 
Lokal förankring behöver kombineras med ett strategiskt 
helhetsgrepp. NÄTVERKET kan utveckla förutsätt-
ningar för sektorn att verka och medvetandegöra regi-
onala aktörer om hur de kan bidra till att stödja sociala 
och hållbara innovationer.  

Betraktelser över projektet 
Social Innovation Skåne
Intresset för hur idéburen sektor kan bidra till innovativa lösningar på 
komplexa samhällsutmaningar ökar. Bland medlemsorganisationer-
na finns en mångfald av idéer, initiativ och erfarenheter.
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Stefan Hjelm
Stefan är anställd på Sensus Studieförbund och job-
bar där som teamledare. Han har suttit i styrelsen för 
NÄTVERKET sedan 2008. Han har lång erfarenhet av 
idéburen sektor som anställd inom bland annat folkbild-
ning och idrott. Stefan har även erfarenhet som förtro-
endevald i organisationer inom sektorn. 

    
Jenny Anderberg
Jenny Anderberg är rektor och verksamhetschef  för Fur-
uboda Folkhögskola. Jenny har arbetat i över 20 år inom 
internationellt utvecklingssamarbete bland annat för 
Afrikagrupperna i Namibia, IM Individuell Människo-
hjälp och Svenska Afghanistankommittén. I Malmö har 
hon bland annat arbetat för Hassela Helplines, Ensam-
kommandes Förbund och Mötesplats Otto.

Johnny Nilsson
Johnny valdes som ny ordförande i styrelsen 2017. Han 
har en bakgrund som förbundschef  på Studiefrämjandet 
och har också varit vice ordförande i Ideell Kultur Alli-
ans nationella styrelse.  Johnny flyttade till Skåne förra 
våren, är aktiv som ledare i Friluftsfrämjandet och arbe-
tar nu som rektor på Munka Folkhögskola i Ängelholm.

Birthe Wallin 
Birthe Wallin arbetar som direktor på Skåne Stadsmissi-
on sedan 1994 och innan dess i Svenska Kyrkan i Mal-
mö. Hon har tidigare varit ledamot i styrelser för olika 
branschorganisationer som riksorganisationen Famna 
och Forum – idéburna organisationer med social inrikt-
ning. 

Thomas Ericsson
Thomas arbetar på Individuell Människohjälp, som 
Fair Trade-samordnare. Han har arbetat idéburet sedan 
2000, tidigare som verksamhetschef  för sociala företag 
på Skåne Stadsmission och innan det som ansvarig för 
IMs Fair Trade-butiker. Förutom sitt uppdrag i NÄT-
VERKETs styrelse, som han har suttit i sedan 2015, 
ingår han även i styrgruppen för Malmö Fairtrade City.

Alexandra Fritzson
Alexandra har sin ideella och professionella bakgrund i 
idéburen sektor, bland annat hos Individuell Människo-
hjälp, Studieförbundet Bilda och Rädda Barnen. Idag 
arbetar hon för Rädda Barnen som programansvarig 
för organisationens arbete med samhällsetablering. 
Till styrelsen bidrar hon med sin kunskap om idéburen 
sektor, samverkan och tematisk kunskap om asyl och 
integration. 

Det här är NÄTVERKETs styrelse
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Olof  Eriksson
Olof  Eriksson är VD/företagsutvecklare på Coompa-
nion Skåne sedan 2008. Han har tidigare arbetat på 
HSB Malmö med utvecklingsfrågor och sitter i NÄT-
VERKETs styrelse sedan 2012. Olof  driver eget företag 
och brinner för att skapa hållbara lösningar, både ur ett 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. 

Hamza Ibrahim
Hamza Ibrahim studerar Politices kandidatprogram på 
Lunds universitet och har länge arbetat för unga ensam-
kommandes rättigheter. Ibrahim sitter i styrelsen för 
Ensamkommandes förbund, där han tidigare också har 
varit ordförande. 

Charlotte Palmstierna
Charlotte är rättssociolog och har arbetat med barns 
rättigheter i över 20 år, inom barnrättsorganisationer, 
Nätverket för barnkonventionen och Barnombudsman-
nen. Sedan 2008 arbetar hon på Socialdepartementet 
med barns rättigheter. 2016 började hon arbeta på Skå-
nes Ridsportförbund med integrationsfrågor vid sidan 
om att hon fortsatt bistår Socialdepartementet med 
fokus på frågan om att göra Barnkonventionen till lag.
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STYRELSEN
På årsmötet den 23 mars 2017 valdes ny styrelse, reviso-
rer och valberedning. Johnny Nilsson valdes som ordfö-
rande på ett år. Nya i styrelsen är Jenny Andersberg från 
Föreningen Furuboda och Birthe Wallin från Skånes 
Stadsmission. Styrelsen har under året haft fem styrelse-
möten. 

Ordförande: Johnny Nilsson
Vice ordförande: Alexandra Fritzson
Ledamöter: Jenny Anderberg, Stefan Hjelm, 
Thomas Ericsson, Olof  Eriksson och Birthe Wallin
Suppleanter: Hamza Ibrahim och Charlotte Palmsti-
erna

VALBEREDNING
Valberedningen har bestått av Reino Fridh, Sensus Stu-
dieförbund (sammankallande),  Jane Andersson, Skånes 
idrottsförbund och Nina Palm, Hassela Helpline.

REVISORER
Ann-Katrin Lettewall Löfstedt, AKL ekonomi, har 
under året varit revisor med Maria Pålsson, Winnet 
Malmö, som personlig ersättare. Verksamhetsrevisor 
har Kim Grahn, Spelberoendes Förening varit, med 
Thomas Andersson, Bygdegårdarnas Riksförbund, som 
personlig ersättare.

KANSLI
Kansliet består av Mattias Larsson, Christoph Lukkerz, 
Henrik Nilsson, Tora Törnquist, Kaj Svensson, Christi-
na Tindberg och Eddie Vega. Maria Lagneby, som var 
tjänstledig under året, slutade sin tjänst i december.

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne är en partipo-
litiskt och religiöst obunden intresse- och medlemsor-
ganisation för den idéburna sektorn i Skåne. Genom 
kunskapsutveckling, omvärldsanalys och påverkansar-
bete arbetar vi strategiskt för att långsiktigt stärka och 
utveckla idéburen sektor i Skåne.  Sedan 2006 arbetar 
NÄTVERKET med att bygga nätverk, påverka politiska 
beslut och skapa forum för dialog som möjliggör positiv 
förändring av samhällsstrukturerna. 

NÄTVERKET utgörs av regionalt verksamma idéburna 
organisationer som är engagerade i och driver på sam-
hällsutvecklingen. Medlemmarna representerar många 
olika delar av den idéburna sektorn, såsom idrottsor-
ganisationer, humanitära organisationer, folkbildning, 

kooperativt företagande, samhällsentreprenörskap, 
handikapporganisationer, landsbygdsorganisationer, kul-
turorganisationer, intresseorganisationer, etniska organi-
sationer, barn- och ungdomsorganisationer och religiösa 
samfund. NÄTVERKET skapar forum och nätverk som 
tar vara på medlemmars stora mångfald och samlade 
kunskap. Detta gör oss starkare som sektor.

På årsmötet uppdrogs åt NÄTVERKET att genomföra 
en utredning beträffande möjligheten att erbjuda styrel-
seledamöter ersättning för sitt styrelseengagemang. Upp-
draget genomfördes av Jeanette Skog från Skåneidrotten 
enligt Årsmötets anvisningar och en rapport presente-
rades för styrelsen i december. Styrelsen överlämnade 
rapporten till årsmötet 2018 för beslut.

NÄTVERKETS uppdrag

NÄTVERKETS styrelse och kansli

Under 2017 fick NÄTVERKET en 
ny medlem i Hyresgästföreningen. 
Vid årets utgång hade vi därmed 
50 medlemmar.
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varav
14 432 är ideella föreningar
5 147 är ekonomiska föreningar
3 372 är stiftelser
2 637 är samfälligheter
199 är registrerade samfund
13 är aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning
med 
totalt 22 978 anställda
och
17 miljarder kronor i omsättning

siffrorna gäller 2015

26 800 idéburna organisationer


