
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nu växlar vi upp projektet Nätverk - Aktivitet - Delaktighet (NAD). Under de närmsta två åren kommer 

4 nya arbetsgrupper jobba med och utveckla med metoden i Skåne. Här kommer information om det 
nya upplägget och längre ner kontaktuppgifter till oss.   

 NAD-metoden 
NAD handlar om att underlätta för nyanlända 
flyktingar att delta i olika typer av aktiviteter i 
idéburna organisationer och på så sätt träffa 
andra människor som man delar intressen med. 
Sådana aktiviteter kan vara hälsofrämjande, 
skapa sociala nätverk och stärka 
språkinlärningen.  

 

 
 

 

 

 

Uppstartsmöte med arbetsgrupperna på NÄTVERKET 

 

 

Själva metoden ska säkerställa att detta sker genom en struktur som fungerar bra för deltagaren, 
föreningen/organisationen och att aktiviteten går att lägga in i deltagarens etableringsplan. 

 

 

NAD-projektet består av fyra delregionala arbetsgrupper som utvecklar metoden och får igång aktiviteter 
i samarbete med lokala idéburna organisationer. I varje arbetsgrupp finns en föreningssamordnare, 
anställd hos en idéburen organisation och en ansvarig kontaktperson på Arbetsförmedlingen. 
Arbetsgrupperna ska ta kontakt, föra dialog med och stödja föreningar med att planera verksamheten för 
nyanlända. 

Metoden fungerar på två sätt; 

 

 · En idéburen organisation har en befintlig verksamhet 

eller en idé om en aktivitet. Arbetsgruppen för då dialog 
med föreningen och matchar deltagare med just det 
intresset och lägger sedan in aktiviteten i etableringsplan. 

eller 

· Arbetsförmedlingen har en eller flera deltagare med 

specifika behov/intressen. Föreningssamordnaren söker 
då efter en aktivitet hos idéburna organisationer. Till 
exempel om en nyanländ är intresserad av måleri, basket, 
friluftsliv eller körsång så kan arbetsgruppen leta efter en 
förening som kan erbjuda en sådan aktivitet. 

 
 

 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/integration/partnerskap-skane/NAD/projektplan_nyanad.pdf


Grunden för samtliga aktiviteter i projektet är frivilligheten, 
dvs att deltagaren själv vill ha denna aktivitet i sin plan. 

 

Deltagarnas reflektioner kring aktiviteterna i föreningslivet finns att läsa i den utvärdering som gjordes 
2013-2014.  

Nästa nyhetsbrev kommer att fokusera på aktiviteterna i idéburna organisationer och 
deltagarnas upplevelser.  

 

 

 
 

 

 MILSA-konferens 28 maj Processerna i 

NAD hänger nära samman med MILSA - 
forskningsbaserad stödplattform för migration 
och hälsa. Den 28 maj anordnar de 
samverkande parterna i Milsa en konferens för 
dig som på något sätt verkar inom etablering 
och mottagande av nyanlända flyktingar. 

Mer info och anmälan hittar du här 

 

 

 

Klicka på bilden för att se filmen om Milsa. Öppnas i nytt fönster  

 
 

 

Nätverk - Aktivitet - Delaktighet (NAD) är en metod inom Partnerskap Skåne för samverkan mellan 

offentlig och idéburen sektor kring etablering av nyanlända flyktingar och grundas även i intentionerna i 
Överenskommelsen Skåne. Syftet med metoden är att inom ramen för etableringsplanen erbjuda 

nyanlända individanpassade aktiviteter inom den idéburna sektorn. Region Skåne har beviljat 
projektmedel från den sociala investeringsfonden för att växla upp och utveckla metoden. Projektet 
syftar även till att skapa ny kunskap om samverkan mellan offentlig- och idéburen sektor inom 
etableringen.  

 

 

 Kontakt - Arbetsgrupper  

 
 

  Mellanskåne 
Joakim Starkenberg (Studieförbundet 
Vuxenskolan, t.v.) 
föreningssamordnare Mellanskåne 
joakim.starkenberg@sv.se 
tel: 0721-681268 
Göran Palm (t.h.) kontaktperson 
Arbetsförmedlingen 
goran.palm@arbetsformedlingen.se 
tel: 010-4868337 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 Nordost 
Emilia Angel (Studieförbundet Bilda, t.h.) 
föreningssamordnare Nordost 
emilia.angel@bilda.nu 
tel: 0704851090 
Erika Åberg (t.v.) kontaktperson 
Arbetsförmedlingen 
erika.aberg@arbetsformedlingen.se 
tel: 010-4879709 
 

 

 
 

  Malmö 
Mikael Johansson 
(Malmö Ideella föreningars Paraplyoganisation, 
t.h.) 
föreningssamordnare Malmö 
mikael.johansson@mip.org.se  
tel: 072-9998377 
Lara Sheik Khalil (t.v.) kontaktperson 
Arbetsförmedlingen lara.sheik-
khalil@arbetsformedlingen.se tel: 010-4880613 
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 Nordväst 
Modou Joof (Folkuniversitetet, t.v.) 
föreningssamodnare Nordväst 
modou.joof@folkuniversitetet.se tel:0709494963 
Lisa Olsson (t.h.) kontaktperson 
Arbetsförmedlingen 
lisa.x.olsson@arbetsformedlingen.se 
tel: 010-4881416 
 

 

 

 Regional Processledning 
Henrik Nilsson NÄTVERKET -Idéburen sektor Skåne 
henrik@natverket.org 
tel: 0735-200 935 

 
 

 

 

 Mer information 
Mer information och samtliga utvärderingar som gjorts i projektet hittar du på 

NADs sida på Länsstyrelsens hemsida 

NADs sida på NÄTVERKETs hemsida 

 

 

Kontakt Styrgrupp: 
Länsstyrelsen Skåne: Katarina Carlzén katarina.carlzen@lansstyrelsen.se  

Region Skåne: Ann-Christine Lundkvist ann-christine.lundkvist@skane.se 

Arbetsförmedlingen Södra Götaland: Mehran Najafi mehran.najafi@arbetsformedlingen.se 

Kommunförbundet Skåne: Annika Eklund annika.eklund@kfsk.se 

NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne: Mats Werne mats@natverket.org 
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