Nätverk Social Ekonomi Skåne – ideell förening
Verksamhetsberättelse 2012
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Växtkraft och växtvärk
Allt sedan Nätverket Social Ekonomi Skåne bildades 2006
har intresset och engagemanget för den idéburna sektorn
ökat. Vi möts idag med en större insikt och förståelse om
vad vår sektor är och vad den står för. Vi har självklart
mycket kvar att göra vad gäller att kommunicera såväl
begrepp och innehåll som oss själva som
intresseorganisation inom och för den idéburna sektorn.
Detta kommer att kräva en mångfald av olika processer
både regionalt och lokalt för att vi tillsammans skall lyckas
bygga nätverk och möjliggöra engagemang i hela Skåne,
men min känsla är att vi verkligen är på väg. Tillsammans
utgör vi den kraft som behövs för att fortsätta synliggöra
och stärka idéburna organisationer som samhällsbyggare i
Skåne.
Det är nästan ofrånkomligt att en verksamhet eller organisation som växer i styrka och
omfattning också drabbas av växtvärk. Växtvärken ska vi nu gemensamt omvandla till
växtkraft genom att fokusera alltmer på kommunikation, dialog och processarbete, både
inom den idéburna sektorn och mellan den idéburna sektorn och andra samhällsaktörer.
Vi från Nätverkets sida är fortsatt övertygade om att överenskommelsen om samverkan
mellan Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne inneburit ett steg till förbättrat
samspel mellan sektorerna, men vi är lika övertygade om att här finns än mer att göra. Detta
arbete kommer att påbörjas hösten 2013 genom en revidering av parternas gemensamma
åtaganden och åtgärder. Under åren med den regionala överenskommelsen har många
lärdomar gjorts och dessa erfarenheter utgör en bra grogrund i revideringsarbetet och det
fortsatta strategiska processarbetet i samverkan mellan den idéburna sektorn och Region
Skåne.
NSES uppgift är att arbeta med strategiska processer för att långsiktigt stärka och utveckla
den idéburna sektorn i Skåne genom; omvärldsbevakning, kunskapsutveckling och
påverkansarbete och jag hoppas att ni fortsatt vill vara med oss i detta utvecklingsarbete.
I styrelsens namn vill jag tacka er alla som på olika sätt har medverkat och deltagit i NSES
arbete under 2012.

Margaretha Pettersson, ordförande
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Om Nätverk Social Ekonomi Skåne (NSES)
Nätverk Social Ekonomi Skåne är en intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne.
Genom omvärldsbevakning, kunskapsutveckling och påverkansarbete skapar vi
förutsättningar för idéburna organisationer att tillsammans med den offentliga sektorn,
näringslivet, akademin och enskilda engagerade medborgare kunna verka för ekonomisk,
ekologisk och social hållbar samhällsutveckling i regionen.
NSES:s vision:
Den idéburna sektorn är en naturlig och kraftfull aktör för hållbar samhällsutveckling i Skåne.
NSES uppgift
NSES skall arbeta strategiskt för att långsiktigt stärka och utveckla idéburen sektor i Skåne
För att uppnå detta mål jobbar Nätverket strategiskt med tre områden:




Omvärldsbevakning i relation till den idéburna sektorn
Kunskapsutveckling som stöd för medlemsorganisationerna och andra samhällsaktörer
Påverkansarbete till fördel för den idéburna sektorn

NSES strategi
Nätverk Social Ekonomi Skåne är den samlande kraften för den idéburna sektorn i Skåne.
Gemensamt för aktiviteterna som Nätverk Social Ekonomi Skåne tar sig an är att de ska ha
ett samhällsutvecklingsperspektiv och att de är gemensamma för flera idéburna aktörer och
inte konkurrerande utan stödjande.
Medlemsorganisationer i Nätverk Social Ekonomi Skåne
Nätverk Social Ekonomi Skåne har under 2012 fått 3 nya medlemsorganisationer: Skånes
Nykterhetsförbund (SNF), Stiftelsen Credo och Noaks Ark Skåne. Den 31/12-2012 var
följande 32 organisationer medlemmar i föreningen:
ABF Malmö, ABF Skåne, Barnens Rätt I Samhället (BRIS), Coompanion Skåne, Folkbildningsföreningen i Malmö, Folkuniversitetet region syd, Föreningen Emmaus Björkå, Föreningen
Furuboda, Föreningen Idrott för Handikappade (FIFH), Handikapporganisationernas Samarbetsorgan Skåne (HSO), Hela Sverige ska leva Skåne, Ideellt Resurs- och Utvecklingscenter,
Individuell Människohjälp (IM), Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF), KFUK-KFUM
Skåne och Blekinge, Lions Distrikt 101 S, Lunds stift, Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP), Noaks Ark Skåne, RFSL Rådgivningen Skåne, Rädda Barnen region syd, Sensus
studieförbund – Skåne och Blekinge; SISU Idrottsutbildarna Skåne, Skånes Idrottsförbund,
Skånes Nykterhetsförbund (SNF), Spiritus Mundi, Stiftelsen Credo, Stiftelsen Skåne
Stadsmission, Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge, Studieförbundet Bilda Skåne och
Blekinge, Studieförbundet Vuxenskolan Skåneregionen, Svenska Röda Korset region Syd.
Styrelsen
Styrelsen har under 2012 bestått av Margaretha Pettersson (Studieförbundet Vuxenskolan),
ordförande, Christina Merker-Siesjö (ABF), Stefan Hjelm (Sensus) och Daniél Tejera
(Furuboda), Olof Eriksson, (Coompanion Skåne), Jeanette Skog (Skåneidrotten) och Lena
Strömberg Larsson (Lunds stift).
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Revisor och lekmannarevisor
Thomas Nerd har under året varit revisor och verksamhetsrevisor har Gunvald Karlsson,
(Hela Sverige ska leva) varit och som revisorssuppleant har Vesna Petrovic Malmberg, (IKF)
verkat.
Valberedningen har bestått av Jelica Ugricic,( IKF), sammankallande), Conny Pettersson,
(ABF Malmö) och Kjell Jonsson, (IM).
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft sju styrelsemöten och ett planeringsinternat på ÅhusGården i
Åhus i september. Inför och mellan mötena har styrelseledamöter och anställda haft
regelbunden kommunikation via mail och telefon. Styrelseprotokollen har skickats ut till
medlemsorganisationernas kontaktpersoner.
Representation i arbetsgrupper
Margaretha Pettersson, Christina Merker-Siesjö från Nätverkets styrelse samt Mats Werne
från Skåneidrotten, Eva Hall från Röda Korset och Thomas Larsson från HSO Skåne var NSES
ledamöter i den partsgemensamma arbetsgruppen kring 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 NSES
adjungerades till arbetsgruppen.
Christina Merker-Siesjö och Hampus Lundström (Skåneidrotten) representerade NSES i
Region Skånes Integrationsråd.
Stefan Hjelm och Christoph Lukkerz representerade NSES 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 NSES adjungerat till den strategiska samverkansgruppen och beredningsgruppen inom ramen för RÖK1
Anställda
Nätverk Social Ekonomi Skåne har under 2012 haft arbetsgivaransvar enligt följande:
Christoph Lukkerz:
Maria Leiner:
Henrik Nilsson:

2012-01-01 till 2012-12-31 - deltid 80 %
2012-01-01 till 2012-06-30 - deltid 95 %
2012-07-01 till 2012-12-31 - heltid
2012-05-28 till 2012-08-31 - deltid 80 %
2012-09-01 till 2012-12-31 - heltid

Uppdrag
Under året har NSES uppdragit åt Christina Tindberg att sköta NSES ekonomi.

1

För mer information: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/manniska-och-samhalle/integration/mottagningoch-etablering-av-nyanlanda/rok/Pages/index.aspx
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Årsmötet 2012
Ordinarie årsmöte hölls 24 maj 2012 i KFUM:s Scoutstuga i Hässleholm. Heléne Wilkens från
Hässleholms KFUK-KFUM scoutkår presenterade scoutkårens verksamhet. Innan själva
årsmötet genomfördes ett seminarium kring sektorns utveckling, tillsammans med Björn
Anders Larsson från Idrottsekonomisk Centrum i Lund.

Medlemsvård
Introduktionsutbildningar
Under 2012 har NSES genomfört 25 stycken introduktionsutbildningar för sina medlemsorganisationer. För att skapa största möjliga effekten har vi inriktat oss på organisationers
regionala samlingar (ordförandeträffar, medarbetardagar, fortbildningstillfällen eller
organisationers egna konferenser). Detta var en framgångsrik strategi som vi behöver
fortsätta med under kommande åren.
Syftet med introduktionsutbildningarna var att ge en övergripande samhällsanalys och att
diskutera den idéburna sektorns roll i samhällsutvecklingen. Vidare att sprida kunskap om
sektorsövergripande överenskommelser och hur de enskilda organsationer kan bli aktörer i
lokala överenskommelseprocesser på kommunnivå.

Ambassadörsutbildningen
NSES har även arrangerat en ambassadörsutbildning för sina medlemsorganisationer där 20
representanter från 15 organisationer fick möjlighet att fördjupa sig i frågor kring den
idéburna sektorns roll i samhällsutvecklingen historiskt sett och i framtiden, att reflektera
över betydelsen av samverkan inom den idéburna sektorn samt att utveckla kunskap om
sektorsövergripande överenskommelser. Tanken är att ambassadörerna ska sprida och
använda denna kunskap i sin egen organisation och bland sina medlemmar, men också kan
bli en resurs i kunskapsspridning externt. Deltagarna beskrev utbildningen som värdefull –
dels som kompetensutveckling men inte minst också som forum för utbyte över sina egna
organisationsgränser. Tanken är att NSES fortsätter satsa på och utveckla detta koncept.
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Nätverkets nyhetsbrev
Under 2012 fortsatte NSES att ge ut ett nyhetsbrev med såväl övergripande artiklar om
samhällsutveckling som konkreta tips och inbjudningar. Nyhetsbrevet hade drygt 350
abonnenter.

Överenskommelsesamarbetet med Region Skåne

Överenskommelsens nya hemsida: www.overenskommelsenskane.se
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’Överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och den
idéburna sektorn i Skåne’ var även under 2012 den enda regionala
överenskommelsen i Sverige. Därav blev överenskommelsen mycket
uppmärksammat runt om i landet och representanter från såväl Region
Skåne som NSES och andra idéburna organisationer blev inbjudna att
berätta om vår process i Skåne och hur utvecklingen går framåt.

Struktur för samverkan kring den regionala överenskommelsen
För att regelbundet kunna följa upp och utveckla arbetet kring överenskommelsen finns en
partsgemensam arbetsgrupp (5+5 gruppen) som i sin tur ska kommunicera och förankra
arbetet i sina respektive organisationer (i Region Skåne och i den idéburna sektorn). För att
kunna fördjupa sig i specifika frågeställningar eller göra diverse utredningar kan tillfälliga
gemensamma arbetsgrupper bildas (Ex. kring upphandling, socialt företagande etc.).
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Partsgemensam arbetsgrupp 2012
Ledamöter från den idéburna sektorn:
Margaretha Pettersson (Studieförbundet Vuxenskolan)
Mats Werne (Skåneidrotten)
Christina Merker-Siesjö (ABF)
Thomas Larsson (HSO Skåne)
Eva Hall (Röda korset)
Ledamöter från Region Skåne:
Therese Kropp (Hälso- och sjukvård)
Ulf Kyrling (Näringsliv)
Jan Lindelöf (Regional utveckling)
Ann Lundborg (Kultur)
Ann-Christine Lundqvist (Folkhälsa och Miljö)
Adjungerade:
Katarina Carlzén (Länsstyrelsen Skåne)
Peter Nilsson (Kommunförbundet Skåne)
Christoph Lukkerz (regional koordinator NSES)
Maria Leiner (regional koordinator NSES)
Region Skånes politiska styrgrupp 2012
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
Överenskommelsens vision
Den idéburna sektorn i Skåne utgör en naturlig och kraftfull aktör som på likvärdiga villkor,
tillsammans med samhällets övriga aktörer, bidrar till välfärdsutveckling i ett livskraftigt
Skåne, kännetecknat av tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans.

Nätverk Social Ekonomi Skåne – Grönegatan 11 A – 211 27 Malmö - Organisationsnummer 802435-6498

8(17)

Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne genom att stärka
samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Härigenom stärks demokratin,
delaktigheten ökas och utanförskapet minskas.
Målet med överenskommelsen är
 att synliggöra och stärka den idéburna sektorns självständiga och oberoende roll som
röstbärare och opinionsbildare samt


att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att vara en viktig aktör inom
välfärdsutvecklingen.

Nätverk Social Ekonomi Skånes (NSES) insatser i överenskommelsesamarbetet under
verksamhetsåret 2012 – utifrån de åtta åtgärdspunkterna i överenskommelsen:
1. Utveckla former för att stödja kommunerna och den idéburna sektorn på lokal nivå
när det gäller lokala överenskommelser. Samverkan sker med Kommunförbundet
Skåne.
NSES har utifrån samlade erfarenheter och lärdomar från såväl lokala processer i
Skåne som från andra lokala överenskommelseprocesser runtom i Sverige under
2010-2012 utvecklat och kvalitetssäkrat följande modell:
Steg 1: Information och inledande dialog med såväl kommuner som idéburna
organisationer. Initiativ kan komma från en eller båda lokala parter eller från NSES.
Steg 2: Ett första öppet dialogmöte mellan representanter från kommunens alla
förvaltningar och lokala idéburna organisationer. NSES står för moderation,
information och inspiration. Tema: Vad är en lokal överenskommelse?
Steg 3: Avsiktsförklaring från båda parter att påbörja en dialogprocess.
Steg 4: Bildande av en partgemensam arbetsgrupp. NSES erbjuder vägledning
gällande arbetsgruppens sammansättning och uppdrag samt agerar som bollplank till
arbetsgruppen under den fortsatta processen.
Steg 5: Ett andra öppet dialogmöte. NSES står för moderation, information och
workshop. Tema: Värdegrund och principer för samverkan mellan idéburen och
offentlig sektor.
Steg 6: Ett tredje öppet dialogmöte. NSES står för moderation, information och
workshop. Tema: Åtaganden i den lokala överenskommelsen.
Steg 7: Ett fjärde öppet dialogmöte. NSES står för moderation, information och
workshop. Tema: Remissworkshop avseende förslag till den lokala
överenskommelsen.
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Steg 8: Politiska beslutsprocessen.
Steg 9: Undertecknande av den lokala överenskommelsen. En formell signering, där
kommunens och idéburna organisationers företrädare skriver under dokumentet.
En viktig förutsättning för att kunna få igång lokala och inte minst jämlika
överenskommelseprocesser (kommunen och idéburna organisationer som jämlika
parter) är att de lokala idéburna organisationerna har kunskap om företeelsen
Överenskommelse. Dessutom behöver de bli mer medvetna om och stolta över sin
oerhörda betydelse för ett fungerande samhälle genom att de bidra till att skapa tillit,
social sammanhållning, demokrati, m.m. Därför har NSES fokuserat extra på de ovan
nämnda introduktionsutbildningar och ambassadörsutbildningen under 2012. Här
finns ett stort behov av fortsatta satsningar även framöver.
2 Tillsammans med statliga myndigheter på nationell och regional nivå, kommuner,
den idéburna sektorn och näringslivet inventera, analysera och initiera
utvecklingsinsatser rörande det sociala företagandet och härmed öka delaktigheten
och minska utanförskapet.
Det har under året bildats en partsgemensam arbetsgrupp - Socialt entreprenörskap
och företagande. Arbetsgruppen har utifrån behov identifierat uppdraget att driva
påverkansarbete för att förbättra möjligheten för idéburna organisationer att verka
som aktörer i samhällsutvecklingen. Exempelvis handlar det om att påverka
utformningen av strukturfonderna så att idéburna organisationer ska få större
möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen genom dessa fonder. Bland annat påvisas
ett stort behov av att undanröja hinder när det gäller offentlig medfinansiering i
strukturfondsprojekt.
NSES är med och stödjer bildandet av ett nätverk för sociala företag i Skåne. Det finns
ett stort behov från dessa företagare att samverka, utbyta erfarenheter och att driva
gemensamma frågor. Genom att gemensamt sprida kunskap om sociala företag och
dess funktion i samhällsutvecklingen kan de sociala företagen skapa sig en större
marknad exempelvis hos offentliga sektorn. NSES är ett stöd i denna process och
inventerar och analyserar behovet hos dessa företagare och den verksamheten de
bedriver.
3. Utveckla stödstrukturer för det samhälleliga entreprenörskapet i Skåne.
NSES har aktivt följt pågående processer i Skåne och haft samverkan med Centrum
för Publikt Entreprenörskap (www.publiktentreprenorskap.se) och Mötesplats Social
Innovation vid Malmö högskola; en nationell plattform för social innovation och
samhällsentreprenörskap (www.socialinnovation.se)
4. Utveckla former för frivillig- och volontärarbetet i Skåne inom den idéburna
sektorns regi samt vid Region Skånes verksamheter.
NSES har aktivt följt pågående processer i Skåne och haft samverkan med
Frivilligcentra Malmö (www.frivilligcentra.se), Rödakorsvärdar vid skånska sjukhusen,
m.fl.
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5. Öka kunskapen avseende upphandlingsförfarande och därmed förbättra
möjligheterna för den idéburna sektorn att medverka till mångfald och alternativa
utföranden av tjänster och service.
Under året har det bildats en partsgemensam arbetsgrupp som utifrån behov
definierade sitt uppdrag enligt följande:
 Inventera existerande metoder avseende utförande av offentliga tjänster
 Inventera och öka kunskapen om nya/alternativa metoder av
samverkan/avtal mellan offentlig sektor och idéburen sektor/social ekonomi
avseende utförande av offentliga tjänster
 Inventera utbildnings-/kunskapsbehov hos upphandlare och utförare
avseende dessa metoder
 Återrapportering till uppdragsgivarna gjordes under hösten 2012
Som ett direkt resultat av gruppens arbete har Region Skåne och sju idéburna
organisationer ingått Idéburet-Offentligt Partnerskap (IOP).
NSES har inlett dialog- och förankringsmöten internt för att öka kunskapen och
intresset för att delta i utveckling av upphandlingsprocessen och utförande av
tjänster. Exempelvis har det genomförts ett frukostmöte med detta syfte i november
2012 och planer finns att under 2013 erbjuda idéburna organisationer utbildning
inom ämnet, benämnt anbudsskolan.
Anbudsskolan har inriktning mot den idéburna sektorn och små och medelstora
företag. Målet är att öka kunskapen om offentlig upphandling och upphandlingsprocessen för att utveckla dialogen och delaktigheten.
Det bör framöver inventeras och vid behov utarbetas uppföljnings- och mätmetoder
för att värdera det mervärde som organisationer inom den idéburna sektorn kan
tillföra vid utförande av en tjänst eller service.
Slutligen har arbetsgruppen sett ett behov av att framöver utforma en
partsgemensam kommunikationsplan för extern spridning av gemensamma
aktiviteter och beslut.
6. Tillsammans med den idéburna sektorn utveckla modell för ett förstärkt samspel
och tidigt samråd inom t ex utredningsarbete och det fysiska planeringsarbetet.
NSES:s styrelse har utsett de fem ledamöter som representerar den idéburna sektorn
i den partsgemensamma arbetsgruppen (5+5 gruppen) som har en viktig funktion för
informationsflödet och koordinering av det strategiska arbetet inom ramen för den
regionala överenskommelsen.
Under året har NSES och medlemsorganisationer skapat och deltagit i olika tematiska
arbetsgrupper ex. kring Upphandling/Idéburet-Offentligt Partnerskap samt Socialt
entreprenörskap och företagande. En del medlemsorganisationer i NSES har deltagit i
ett expertseminarium kring mångfald av aktörer inom hälso- och sjukvården. Sådana
forum är nödvändiga för att överhuvudtaget kunna ha tidigt samråd och vi ser ett
behov att utveckla denna form av dialog mellan idéburna och offentliga aktörer.
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Även kultursamverkanmodellen är en modell som kunde appliceras på fler områden.
Vidare kunde ett branschråd för den idéburen sektor vara ett sätt att möjliggöra
dialog mellan Region Skånes företrädare och idéburna organisationer.
Från Nätverkets sida är det viktigt att tydliggöra att den partsgemensamma
arbetsgruppen enbart är motorn i processen med att utveckla olika modeller för
samspel och samråd. Det finns tendenser från Region Skånes sida att se den
partsgemensamma arbetsgruppen och/eller NSES som ”en väg in” till den idéburna
sektorn vilket haft som konsekvens att flera idéburna organisationer som har sökt
samarbete med regionen har hänvisats till överenskommelsegruppen och NSES.
Nätverket tar tydligt avstånd från en sådan syn på överenskommelsearbetet.
Överenskommelsen ska utveckla möjligheter för idéburna organisationer att vara
aktörer inom välfärdsutvecklingen – inte utgör hinder. Här behöver NSES vara mycket
tydligt i kommunikationen.
7. Tillsammans med regionala och kommunala samhällsaktörer utveckla samarbetet
med den idéburna sektorn kring etablering och integration av nyanlända flyktingar i
Skåne, men också av integrationen av människor med utländsk härkomst.
Nätverk Social Ekonomi Skåne har sedan 2008 varit en del av samverkan kring
etablering av nyanlända inom ramen för den regionala utvecklingsplattformen
Partnerskap Skåne2. Sedan 2012 är NSES även adjungerat till den strategiska
samverkansgruppen och beredningsgruppen inom ramen för RÖK3 (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.
Under åren har det inom Partnerskap Skåne utvecklats ett nära samarbete mellan
Länsstyrelsen och NSES vilket har resulterat i ett nytt samarbetsprojekt: ”Nätverk –
Aktivitet – Delaktighet” (NAD). Projektet pågår under tiden 2012-05-01 och 2013-0630 och finansieras till största delen av Länsstyrelsen. Verksamheten i NAD sker i
samverkan mellan Nätverk Social Ekonomi Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne,
Kommuner, Arbetsförmedlingen och lokala idéburna organisationer. Projektets
styrgrupp består av representanter från Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och NSES.
NAD har som övergripande mål att skapa långsiktigt hållbar samverkan mellan
offentliga och idéburna aktörer på integrationsområdet. För att uppnå målet sker
påverkansarbete och dialog med offentliga aktörer kring idéburen sektors potential,
behov och förutsättningar. I projektet ingår även att arbeta med metod- och
processutveckling tillsammans med de olika aktörerna i Partnerskap Skåne.
2

Parter i Partnerskap Skåne är Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, 29 skånska
kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö högskola, Lunds Universitet, Herbert Felix
Institutet och Nätverk Social Ekonomi Skåne.
3
För mer information: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/manniska-och-samhalle/integration/mottagningoch-etablering-av-nyanlanda/rok/Pages/index.aspx
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En del av arbetet har varit att verka för att modellen ”Integration i förening” som
utvecklades och testades under ett tidigare projekt (2008-2011), implementeras i de
nio kommuner som varit involverade då. Helsingborg och Kävlinge har beslutat att de
vill börja arbeta enligt modellen och i de övriga kommunerna pågår dialogen.
En annan del av NAD är samverkan med Partnerskap Skånes delprojekt ”Ökad
inkludering genom språk”. Här förs dialog med kommuner och arbetsförmedling
kring hur idéburna organisationer kan medverka till att underlätta nyanländas
språkinlärning. Fokus under 2012 har legat på metodutveckling och dialog med
Arbetsförmedlingen vad gäller idéburna organisationers möjliga roll i
etableringsplaner för nyanlända. I knutpunkten Nordöst (Kristianstadområdet) har en
pilotverksamhet genomförts där några idéburna organisationer (Furuboda, Röda
Korset Kupan, Oppmana Vånga Hembygdsförening och Föreningen Myriam) erbjudit
språkfrämjande aktiviteter för nyanlända i etableringsfasen. Aktiviteternas upplägg
har utformats efter målgruppens behov och i samtal mellan föreningar och
arbetsförmedlingens handläggare. Utvärdering visar att det varit en lyckad metod för
såväl deltagare, föreningar och arbetsförmedlingen. Tanken är att arbetssättet ska
utvecklas vidare så att samordning framöver kan ske i lokala idéburna organisationers
egen regi. Kunskapsspridning och eventuell implementering i andra geografiska
områden kan ske inom ramen för Partnerskap Skåne.
Vidare har NSES genom projektet NAD varit delaktigt i andra utvecklingsprocesser
inom området etablering av nyanlända, bl. a. Partnerskap Skånes nya
forskningsprojekt MILSA (Stödplattform för migration och hälsa) i samverkan med
Malmö högskola.
NAD:s styrgrupp består av två representanter från NSES, två representanter från
Länsstyrelsen och en representant från Region Skåne. Styrgruppen stödjer projektet
och ser till att resultat och metoder ligger i linje med strategiarbetet på området.

Regional överenskommelse och Partnerskap Skåne på Folkhälsostämma i Stockholm fr. v.: Christoph Lukkerz
(NSES), Birgitta Södertun (Region Skåne), Katarina Carlzén (Länsstyrelsen Skåne), Elisabeth Bengtsson (Region
Skåne), Gunvor Landqvist (Länsstyrelsen Skåne)

Genom att NSES är adjungerat i RÖK:en finns goda förutsättningar för att den
idéburna sektorns perspektiv förs fram på strategi- och strukturnivå.
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8. Främja kunskapsutvecklingen kring den idéburna sektorns roll i samhällsutvecklingen genom att aktivt främja samverkan mellan olika aktörer och genom att
främja den utbildning och forskning som finns i Skåne på området.
Frukostmöten
Under året har NSES arrangerat öppna frukostmöten runt om i Skåne. Syftet har varit
att möjliggöra möten mellan företrädare från samhällets alla sektorer: idéburna
organisationer, näringsliv, offentlig sektor, akademin och engagerade
samhällsmedborgare.

Frukostmötet på Coompanion 22 mars 2012
Frukostmötena har varit tematiskt upplagda utifrån den regionala
överenskommelsens åtaganden. Mötena har varit välbesökta med 20-30 deltagare
per gång som representerat samhällets alla sektorer.
18/1
22/3
29/5

Helsingborg
Malmö
Lund

- Mångfald & delaktighet
- Idéburet entreprenörskap
- Kultur - medskapare
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28/8
31/10
14/12

Kristianstad
Malmö
Eslöv

- Idéburna sektorns utveckling
- Upphandling och IOP
- Lokala överenskommelser

Under året har vi haft löpande kontakter med lärosätena i Lund och Malmö och i
samverkan med Malmö Högskola arrangerat exempelvis ett seminarium på temat
Social innovation – Ledning och organisering den 11 juni – där drygt 30
representanter från olika samhällssektorer deltog.

9. Utveckla ett årligt regionalt forum, där den idéburna sektorns roll som viktig
samhällsaktör lyfts fram tillsammans med andra aktörer.
Efter det regionala forumet 2011 i
Kristianstad uppstod idén att göra framtida
forum tematiska efter överenskommelsens
olika områden och åtaganden. Regionala
forumet 2012 hade temat Integration
genom Interaktion och var ett
samarrangemang med den nationella
överenskommelsen inom
integrationsområdet och med SIOS syd
(Samorganisation för etniska
organisationer i Sverige – region syd). 200
representanter från idéburna
organisationer och offentliga aktörer
samlades under en dag i november kring
”Integration genom interaktion” där
dialogen fokuserade på hinder och
möjligheter för idéburna organisationer att
vara en aktiv part i
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integrationsarbetet såväl nationellt som regionalt och lokalt i Skåne.
Som beskrivits under punkten 8 så kommer det regionala forumet 2013 att fokusera på
det akademiska perspektivet på samspelet mellan idéburen och offentlig sektor.
Malmö, 2013-05-02

Styrelsen för Nätverk Social Ekonomi Skåne

_____________________________
Margaretha Pettersson, ordförande

_____________________________
Christina Merker-Siesjö

_____________________________
Stefan Hjelm

_____________________________
Jeanette Skog

_____________________________
Lena Strömberg Larsson

_____________________________
Daniél Tejera

_____________________________
Olof Eriksson

Anställda hos Nätverk Social Ekonomi Skåne

_____________________________
Christoph Lukkerz

_____________________________
Maria Leiner

_____________________________
Henrik Nilsson
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Nätverk Social Ekonomi Skåne
Grönegatan 11 A
211 27 Malmö
www.socialekonomiskane.se
info@socialekonomiskane.se
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