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Årets skånska genombrott – Idéburen sektor
I dessa tider av olika galor och utmärkelser, kan jag konstatera
att både begreppet idéburen sektor som sådant och vår sektor
märks och syns alltmer i samhället. Detta känns mycket
glädjande för oss alla inom idéburen sektor och inte minst för
Nätverket Social Ekonomi Skåne (NSES). Vi har allt sedan
bildandet av vår förening år 2006 arbetat för att synliggöra och
tydliggöra den idéburna sektorns betydelse för byggandet av
ett hållbart Skåne. Det känns onekligen att vi är på rätt spår.
Det som har och haft stor betydelse för den idéburna sektorn i
Skåne är självklart den överenskommelse om samverkan som
sedan 2010 finns mellan Region Skåne och den idéburna
sektorn. Till vår överenskommelse har även adjungerats företrädare från Länsstyrelsen och
Kommunförbundet Skåne. Detta innebär att en stor del av det offentliga Skåne genom
denna samverkan har påbörjat ett fördjupat och utvecklat samarbete med oss, något vi
märker av inte minst när det gäller vårt inflytande i olika regionala övergripande
styrdokument. Vi har under året även påbörjat revideringen av vår överenskommelse, som
skall gälla från 1 januari 2015. Jag har även i detta arbete konstaterat en ökad insikt och
förståelse från det offentliga Skåne om vad idéburen sektor är och vad vi står för.
Vi har också under 2013 påbörjat ett eget utvecklingsarbete, bl. a. genom att mer fokusera
på medlemsvård. Ett resultat av detta arbete var exempelvis att våra medlemmar bjöds in till
ett framtidsforum under oktober månad där vi diskuterade idéburen kunskapsutveckling,
överenskommelsen samt vårt påverkansarbete inför valrörelsen 2014.
Ett annat resultat av vårt utvecklingsarbete är att vi sett över vår inre struktur och vårt
arbetssätt i syfte att förbättra vårt stöd både för våra medlemmar och andra som är
intresserade av att följa oss och vår verksamhet. Vi hoppas att du redan märkt en del av
detta arbete.
Glädjande är också att antalet medlemmar fortsätter att öka, detta år med fem stycken, vi är
nu totalt 37 medlemsorganisationer i NSES.
Min sammanfattande bild är att den idéburna sektorn under året synts och funnits i allt fler
sammanhang än tidigare, inte minst vad gäller samverkan med det offentliga Skåne. Detta
känns mycket bra att alltfler inser vår betydelse i skapandet av ett än öppnare och hållbart
Skåne.
I styrelsens namn vill jag tacka er alla som på olika sätt har engagerat er och medverkat i
Nätverk Social Ekonomi Skånes arbete under 2013.

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.
Våra uppgifter
NSES skall arbeta strategiskt för att långsiktigt stärka, stödja och utveckla den idéburna
sektorn i Skåne.
För att uppnå detta arbetar vi strategiskt med tre områden
 Omvärldsbevakning i relation till den idéburna sektorn
 Kunskapsutveckling som stöd för medlemsorganisationerna och andra samhällsaktörer
 Påverkansarbete till fördel för den idéburna sektorn
Vår strategi
Nätverk Social Ekonomi Skåne är en intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne.
Verksamheterna som NSES bedriver ska ha ett samhällsutvecklingsperspektiv och vara
gemensamma för flera idéburna aktörer samt ska vara stödjande, inte konkurrerande.

Våra medlemmar
Nätverk Social Ekonomi Skåne har under 2013 fått fem nya medlemsorganisationer:
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Skåne (NBV), Hassela Helpline, Friluftsfrämjandet
Region Syd, Ideell Kulturallians (IKA) Skåne, samt Skånes Föreningar.
De två sistnämnda organisationerna är nya exempel på att samla lokala organisationer i ett
regionalt arbete, enligt följande inriktning:
IKA Skåne samlar det ideella kulturlivet för att främja och utveckla kulturorganisationers
samhällsroll genom politiskt inflytande och samspel med varandra.
Skånes Föreningar har som ändamål att stödja och stärka de lokala föreningsallianserna samt
att vara en röst regionalt i frågor som berör det lokala föreningslivet.
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Den 31 december 2013 var följande 37 organisationer medlemmar i NSES:
ABF Malmö, ABF Skåne, Barnens Rätt I Samhället (BRIS), Coompanion Skåne,
Folkuniversitetet region syd, Friluftsfrämjandet region syd, Föreningen Emmaus Björkå,
Föreningen Furuboda, Föreningen Idrott för Handikappade (FIFH), Glokala
Folkbildningsföreningen, Handikapporganisationernas Samarbetsorgan Skåne (HSO), Hela
Sverige ska leva – Skåne (Länsbygderådet SLUG), Hassela Helpline, Ideellt Resurs- och
Utvecklingscenter (IRUC), Ideell kulturallians (IKA) Skåne, Individuell Människohjälp (IM),
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF), KFUM region syd, Lions Distrikt 101 S, Lunds
stift, Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP), Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet (NBV) Skåne, Noaks Ark region syd, RFSL Rådgivningen Skåne, Rädda
Barnen region syd, Sensus studieförbund Skåne och Blekinge; SISU Idrottsutbildarna Skåne,
Skånes Föreningar, Skånes Idrottsförbund (SKIF), Skånes Nykterhetsförbund (SNF), Spiritus
Mundi, Stiftelsen Credo, Stiftelsen Skåne Stadsmission, Studiefrämjandet Skåne och Blekinge,
Studieförbundet Bilda Skåne och Blekinge, Studieförbundet Vuxenskolan Skåneregionen,
Svenska Röda Korset region Syd.

Styrelsen
Styrelsen har under 2013 bestått av ordförande Margaretha Pettersson (Humanus
utbildning), Olof Eriksson (Coompanion), Stefan Hjelm (Sensus), Christina Merker-Siesjö
(ABF), Jeanette Skog (Skåneidrotten), Lena Strömberg Larsson (Lunds stift) och Daniél Tejera
(Furuboda).
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) som sammankallande, Conny Pettersson
(ABF) och Kjell Jonsson (IM).
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft nio styrelsemöten och ett planeringsinternat på Stiftsgården
Åkersberg i Höör 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, Daniél Tejera från Nätverkets styrelse samt
Thomas Larsson från HSO Skåne och Mats Werne var den idéburna sektorns representanter i
beredningsgruppen 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
beredningsgruppen.
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Christina Merker-Siesjö och Hampus Lundström (Skåneidrotten) representerade NSES i
Region Skånes Integrationsråd.
Stefan Hjelm och Henrik Nilsson representerade NSES i RÖK:ens strategiska
samverkansgrupp respektive beredningsgrupp som samordnas av Länsstyrelsen Skåne. (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.
Olof Eriksson och Christina Merker-Siesjö har varit våra representanter i arbetsgruppen
arbete och tillväxt tillsammans med Peter Nilsson (FIFH), Marianne Östlihn (Emmaus Björkå)
samt Nils Phillips (CPE) som gemensamt med representanter från Arbetsförmedlingen, ESFrådet, Försäkringskassan, Malmö stad och Region Skåne tog fram underlag för en förstudie
kring ett Idéburet-Offentligt Samverkansråd på området arbete och tillväxt.
Våra anställda
Christoph Lukkerz och Maria Leiner har under 2013 tillsvidareanställts. Mats Werne har
under året visstidsanställds som vikarie. Henrik Nilsson varit projektanställd för
genomförandet av projektet Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD) . Under hösten 2013 var
Modou Joof och Marcus Fröding timanställda hos NSES i projektet NAD.

Henrik Nilsson – Mats Werne – Christoph Lukkerz – Maria Leiner
Vår arbetsmiljö
Vi har under året arbetat mycket med att förbättra och utveckla vår arbetsmiljö. Detta har
föranletts av en ökad efterfrågan och ökade möjligheter för NSES och därtill relaterade
sjukskrivningar. Detta arbete har resulterat i
 tydligare ansvars-och organisationsstruktur
 avgränsade verksamhetsområden
 tydligare utformning av verksamhetsplan och handlingsplan
 förbättring av den fysiska arbetsmiljön (ergonomiska möbler)
Vi har även under året genomfört en utredning om våra framtida kontorslokaler.
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Våra uppdrag
Under året har NSES uppdragit åt Christina Tindberg att sköta NSES bokföring och löpande
ekonomi, samt åt Mats Werne att vara kansliet behjälplig med vår verksamhetsutveckling.

Några av våra viktiga händelser under året

Deltagare på konferensen Gränslös Samverkan

Vårt årsmöte 2013
Ordinarie årsmöte hölls 22 maj 2013 i
Sankt Gertruds fritidskvarter, Malmö.
Årsmötet hade föregåtts av
konferensen ”Gränslös samverkan
mellan idéburna och offentliga
organisationer”. En konferens som vi
genomförde i samverkan med Region
Skåne, Ungdomsstyrelsen,
Kommunförbundet Skåne. Lunds
universitet och Malmö Högskola.

Vårt framtidsforum kring den idéburna sektorns framtid
Vi genomförde den 24 oktober ett framtidsforum för våra medlemmar som samlade
representanter från 18 av våra medlemsorganisationer. Nätverkande, trendspaning utifrån
Ideell Arenas rapport ”Framtidens engagemang” samt tre cafédialoger kring ett valmanifest
för den idéburna sektorn, överenskommelsens framtida åtaganden och kring idéburen
kompetensutveckling var förutom väldigt god mat och fika det som deltagarna hann med
under de fyra timmar på Domkyrkoforumet i Lund. Alla input och tankar från detta forum
har sammanställs och blivit till underlag för vårt vidare arbete inom NSES, uppföljning
kommer under januari månad 2014.
Vår förstudie inför ett Idéburet-Offentligt Samverkansråd
Christina Merker Siesjö (ABF) och Olof Eriksson (Coompanion) från NSES styrelse har
tillsammans med Peter Nilsson (FIFH), Marianne Östlihn (Emmaus Björkå) samt Nils Phillips
(CPE) och med representanter från AF, FK, ESF-rådet, Region Skåne och Malmö stad under
året medverkat i arbetsgruppen ”Arbete och tillväxt”. Arbetsgruppen skapades redan 2012
efter att det uppmärksammats i NSES att många medlemsorganisationer har svårigheter vad
gäller medfinansieringen av olika EU-projekt. Arbetsgruppens möten resulterade i en ESFansökan, vilken sedermera godkändes. Detta innebär att vi under 2014 i
sektorsöverskridande workshops och dialogmöten ska kartläggas hindren och behov hos
idéburna organisationer för att driva projekt i samverkan med offentliga aktörer samt att
vinsten med ett samverkansråd ska utredas.
Våra strategiska utvecklingsinsatser och områden
Styrelsen har under året arbetat med att ta fram ett nytt förslag till stadgar för NSES. Vi har
också sedan flera år tillbaka funderat på namnändring för Nätverk Social Ekonomi Skåne, då
’social ekonomi’ ofta är svårt att förklara för såväl externa samarbetspartner som även inom
föreningen. Idag använder vi mest ’idéburen sektor’ och har även utarbetat en definition av
’idéburen sektor’. Både namnförslag och definition kommer att föreläggas årsmötet 2014.
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Vi har inom överenskommelsen med Region Skåne lyft behovet av en partsgemensam
styrgrupp för överenskommelsen. Denna formaliserades under året, vilket vi är mycket
tillfreds med. Numera ingår förutom Region Skånes regionråd även NSES förtroendevalda
styrelsemedlemmar i den partsgemensamma styrgruppen.
Vi har också deltagit på många olika sätt i arbetet med framtagandet av Skånes regionala
utvecklingsstrategi om Det öppna Skåne 2030 och kring förslaget till de framtida
strukturfonderna inom EU.
Vårt samarbete med Länsstyrelsen Skåne genom projektet Nätverk-Aktivitet-Delaktighet
Under åren har det inom den sektorsöverskridande utvecklingsplattformen Partnerskap
Skåne förstärkts ett nära samarbete mellan Länsstyrelsen och NSES vilket har resulterat i en
fortsättning av samarbetsprojekt: Nätverk – Aktivitet – Delaktighet (NAD). Projektet
medfinansieras av Europeiska flyktingfonden, Länsstyrelsen är projektägare. Verksamheten i
NAD sker i samverkan mellan Nätverk Social Ekonomi Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region
Skåne, skånska kommuner, Arbetsförmedlingen och lokala idéburna organisationer.
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.
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 runtom i
Skåne, samt att ett regionalt nätverk bildas för de kommuner som arbetar med modellen.
Integration i förening-modellen som NSES har utvecklat och testat regionalt i tio kommuner
och som har uppmärksammats både nationellt och på EU-nivå som best practice under 2008
– 2011, har nu efter två års spridningsarbete börjat användas i den reguljära verksamheten i
några kommuner i Skåne. Kävlinge, Helsingborg, Trelleborg och Malmö använder idag
modellen på lite olika sätt. Sex kommuner i Nordöstra Skåne har bestämt sig för att
implementera modellen under 2014.
Fram till sommaren 2013 samverkade NAD med Partnerskap Skånes delprojekt ”Ökad
inkludering genom språk”. Här fördes dialog med kommuner och arbetsförmedling kring hur
idéburna organisationer kan medverka till att underlätta nyanländas språkinlärning. Detta
arbete fortsattes i det nya NAD-projektet som startades i juli 2013 med medel från
Europeiska flyktingfonden. Fokus under 2013 har legat på metodutveckling och dialog med
Arbetsförmedlingen vad gäller idéburna organisationers möjliga roll i etableringsplaner för
nyanlända. I knutpunkterna Nordöst (Kristianstadområdet) och Nordväst
(Helsingborgsområdet) pågår ett metodutvecklingsarbete där en samverkansgrupp
bestående av Arbetsförmedlingen, en lokal föreningssamordnare från en idéburen
organisation samt projektledaren för NAD utvecklar aktiviteter i föreningar. 9 föreningar
kom igång med verksamheter under hösten 2013 och 6 föreningar är under uppstart.
Föreningarna har erbjudit språkfrämjande, hälsofrämjande och nätverksbyggande aktiviteter
för nyanlända i etableringsfasen. Aktiviteternas upplägg har utformats efter målgruppens
behov och i samtal mellan föreningar och projektets arbetsgrupp. Första utvärdering visar
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att det varit en lyckad metod för såväl deltagare, föreningar och arbetsförmedlingen. Under
2014 kommer ytterligare utvärdering och spridning att ske. Tanken är att arbetssättet ska
utvecklas vidare så att samordning framöver kan ske helt i lokala idéburna organisationers
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.
NSES är även representerat i strategigruppen för RÖK:en (Regionala Överenskommelsen
kring flyktingmottagandet) som Länsstyrelsen samordnar.
Vår kommunikation
Under 2013 har vi fortsatt vara synliga på nätet via vår hemsida www.socialekonomiskane.se
och gentemot våra medlemmar via regelbundna mailutskick.
__________________________________________
Vårt överenskommelsearbete med Region Skåne
Som första region i Sverige undertecknade den idéburna sektorn i Skåne och Region Skåne
2010 en unik överenskommelse om samverkan. Överenskommelsen utgår från de nationella
överenskommelserna som träffats mellan regeringen, SKL och de idéburna organisationerna
men vi har i Skåne valt en betydligt bredare ansats och vår överenskommelse omfattar alla
Region Skånes verksamhetsområden och alla idéburna organisationer.

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Målet med vår överenskommelse är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska
utanförskapet i Skåne. Överenskommelsen är en viljeyttring för samverkan och engagemang.
Vår överenskommelse omfattas av en värdegrund som bygger på följande sex principer om
samverkan: 1. Självständighet och oberoende, 2. Dialog, 3. Kvalitet, 4. Långsiktighet,
5. Öppenhet och insyn, 6. Mångfald.
Överenskommelsen Skåne är en systemförändrande social innovation som syftar till att
förändra värderingar, kulturer, strukturer, strategier och politik. Den regionala
överenskommelsen innebär ett nytt tanke- och handlingssätt och möjliggör nyskapande
sektorsövergripande samverkan såväl regionalt som lokalt. Den stora förändringen sedan
antagandet av överenskommelsen är att det nu finns en plattform för dialog och för att
tillsammans utveckla modeller för ett förstärkt samspel och tidigt samråd.
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Några framsteg:
Socialt företagande och samhällsentreprenörskap
Ett lysande exempel på skånskt innovationsföretag är Yalla Trappan, dess koncept under
2014 kommer att spridas till andra delar av Skåne. Resultaten är slående och
uppmärksammas nationellt och internationellt. Kvinnor med 20-årig arbetslöshet och
utanförskap bakom sig har fått jobb och deras sjukfrånvaro minskade radikalt.
Upphandling och Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
Kunskapen avseende upphandlingsförfarande och andra avtalsmöjligheter behöver öka för
att kunna förbättra möjligheterna för den idéburna sektorn att medverka till mångfald och
alternativa utföranden av tjänster och service. Inom ramen för Överenskommelsen Skåne
testas det just nu modellen IOP. I nuläget finns det sju regionala IOP och fler är på gång.
Lokala dialoger
 Att i samverkan med organisationer och myndigheter utveckla former för att stödja
kommunerna och den idéburna sektorn på lokal nivå vad gäller sektorsöverskridande
dialoger och överenskommelser.
I dagsläget finns det en antagen lokal överenskommelse i Trelleborg. Vidare pågår det
olika dialogprocesser runtom i Skåne bland annat i Höör, Kristianstad, Sjöbo, Svalöv.
Inkludering och delaktighet
 Att i samverkan med andra samhällsaktörer förstärka samarbetet kring etablering och
inkludering av nyanlända samt personer med annan etniskt bakgrund.
Ett framgångsrikt exempel på samverkansmodell är Partnerskap Skåne där alla
samhällssektorer samverkar för ett inkluderande mottagande av nyanlända och
asylsökande och där idéburna sektorn utgör en part på såväl strategisk som operativ
nivå. Det finns ett stort intresse i övriga landet på det sektorsöverskridande samarbetet i
Partnerskap Skåne, inte minst när det gäller samarbetet med den idéburna sektorn.
Forskning och lärande
 Att inventera, sprida och främja forskning och lärande kring sektorsöverskridande
samverkan samt kring den idéburna sektorns roll i samhällsutvecklingen.
Under 2013 har det påbörjat en process för att skapa en kunskapsplattform kring den
idéburna sektorns frågor samt ett forum mellan akademin, offentlig och idéburen sektor
i Skåne.
Några särskilda händelser under 2013
Internationell utblick
Den 9-10 april arrangerade Region Skåne, deras EU-kontor och NSES gemensamt ett
seminarium i Bryssel, om överenskommelsearbetet mellan Region Skåne och den idéburna
sektorn i Skåne. Målgruppen för seminariet var delegater och intressenter på EU-nivå, som
har ett särskilt intresse för vår sektor. Seminariet samlade ett 40-tal intressenter.
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Den skånska delegationen i Bryssel
Konferensen Gränslös Samverkan
Nästan 150 deltagare från idéburen och offentlig sektor samt akademi deltog i en konferens
som vi tillsammans med Region Skåne, Ungdomsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne, Lunds
universitet och Malmö högskola arrangerade den 22 maj på S:t Gertrud i Malmö.
Förutom ett antal workshops under konferensen informerades om överenskommelser
internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.

Deltagare på konferensen Gränslös Samverkan

Revideringsarbetet av överenskommelsen
En särskild partssammansatt arbetsgrupp har påbörjat revideringsarbetet med
överenskommelsen som är tänkt att gälla från 1 januari 2015. Vi märker i denna
arbetsprocess att det har skett en avsevärd utveckling sedan uppstarten av processen 2009,
en utveckling som ibland är svår att ta på och inte helt enkel att beskriva, då det handlar om
utveckling av förhållningssätt och ”shift of mindset” som sker över tid.
Gemensam logotype för Överenskommelsen Skåne
Vi har under året fastställt en gemensam logotype för den skånska överenskommelsen
”Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan”

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan
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Ny hemsida
Vi har under året även förnyat och utvecklat hemsidan för den regionala överenskommelsen,
som finns på www.overenskommelsenskane.se .
Avslutande tankar
Den regionala överenskommelsen är långsiktigt systemförändrande, vilket kräver stort
tålamod, förståelse för varandra och en samverkan som bygger på ömsesidigt förtroende.
Vår struktur för samverkansarbetet
För att regelbundet kunna följa upp och utveckla arbetet kring överenskommelsen finns en
partsgemensam styrgrupp (5+5 gruppen) som ska kommunicera och förankra arbetet i sina
respektive organisationer (i Region Skåne och i den idéburna sektorn). Förutom styrgruppen
finns också en beredningsgrupp som förutom representanter från respektive organisation
även adjungerat företrädare för Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. För att
kunna fördjupa sig i specifika frågeställningar eller göra diverse utredningar kan även
tillfälliga gemensamma arbetsgrupper bildas.
Partsgemensam styrgrupp
Under hösten 2013 formaliserades överenskommelsens avstämningar med politiken till en
partsgemensam styrgrupp.
Representanter från Region Skåne
Birgitta Södertun (KD), ordf. folkhälsoberedningen, Daniel Hedén (S), vice ordförande
folkhälsoberedningen, Carl-Johan Sonesson (M), ordf. hälso- och sjukvårdsnämnden, Anders
Åkesson (MP), 1:a vice ordf. hälso- och sjukvårdsnämnden, Pontus Lindberg (M), ordf.
regionala tillväxtnämnden, Christine Axelsson (S), 2:a vice ordförande regionala
tillväxtnämnden, Yngve Pettersson (MP), ordf. kulturnämnden.
Representanter från idéburen sektor (utgörs av NSES styrelse)
Margaretha Pettersson (Humanus utbildning), Christina Merker-Siesjö (ABF), Stefan Hjelm
(Sensus) och Daniél Tejera (Furuboda), Olof Eriksson, (Coompanion), Jeanette Skog
(Skåneidrotten) och Lena Strömberg Larsson (Lunds stift).
Till styrgruppen har adjungerats tjänstemän från Region Skåne samt NSES.
Partsgemensam beredningsgrupp
Representanter från den idéburna sektorn:
Margaretha Pettersson (Humanus utbildning), Daniél Tejera (Furuboda), Mats Werne (NSES),
Christina Merker-Siesjö (ABF), Thomas Larsson (HSO Skåne),
Representanter från Region Skåne:
Björn Harrysson (Hälso- och sjukvård), Ulf Kyrling (Näringsliv), Ann Lundborg (Kultur), AnnChristine Lundqvist (Regional utveckling)
Adjungerade:
Katarina Carlzén (Länsstyrelsen Skåne), Peter Nilsson (Kommunförbundet Skåne), Christoph
Lukkerz (NSES), Maria Leiner (NSES)
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Styrelsen för Nätverk Social Ekonomi Skåne

Malmö, 2014-02-10

Margaretha Pettersson, ordförande

Olof Eriksson

Stefan Hjelm

Lena Strömberg Larsson

Christina Merker-Siesjö

Jeanette Skog

Daniél Tejera

Anställda hos Nätverk Social Ekonomi Skåne

Christoph Lukkerz

Maria Leiner

Henrik Nilsson

Mats Werne
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