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Nätverk Social Ekonomi Skåne – ideell förening 
 
Verksamhetsberättelse 2006 
 
Nätverk Social Ekonomi Skåne formaliserades den 18 december 2006 i en ideell förening. De 
bildande organisationer var: Föreningen Furuboda, Ideellt resurs- och utvecklingscentrum (IRUC), 
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF), Coompanion – Kooperativ Utveckling Skåne (tidigare 
KoopUtveckling i Skåne), Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP), SISU Idrottsutbildarna, 
Skånes Idrottsförbund, Skånes Lokala Utvecklingsgrupper (SLUG), Studieförbundet Bilda Syd, Studieför-
bundet Vuxenskolan Skåneregionen och Svenska Röda Korset Region Syd. 

 
Men redan under 2005 lades grund till Nätverket. 
 

 
(Utdrag ur Nätverket Social Ekonomi Skånes Programförklaring) 

 

Nätverkets grundidé 
 

 
(Utdrag ur Nätverket Social Ekonomi Skånes Programförklaring) 
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Nätverket har under året 2006 varit delaktig i och/eller initierat olika projekt. 
 
Projekt Kartläggning av social ekonomi i Skåne 2005-06-01 – 2006-12-31 
Med bakgrund i problematiken kring att sätta upp mätbara mål i siffror för den sociala ekonomin, 
vilket görs inom andra områden av tillväxtprogrammet, och att den kartläggning av social eko-
nomi i Skåne som gjordes för några år sedan upplevs som ofullständig, beslöt RTP:s arbets-
grupp att genomföra en fördjupad kartläggning. Kartläggningen behandlar områdena statistik 
och forskning, utbildning och kunskapsspridning, stöd- och supportstrukturer. Kartläggnings-
arbetet skedde med stöd från Region Skåne, regionala utvecklingsnämnden, och genomfördes 
av Kristina Persson, IRUC i kontinuerligt samråd med arbetsgruppen. En slutrapport om kart-
läggningen beräknas vara klar i början av juni 2007. 
 
Projekt Formalisering av Nätverk Social Ekonomi 2006-04-01 – 2007-03-31 
Arbetet för samverkan mellan de olika organisationerna inom nätverket fortsatte och Skåne-
idrotten har beviljats stöd från ESF-rådet för samordningsarbete i nätverkets fortsatta formalise-
ringsprocess. Nils-Ola Nilsson leder formaliseringsprocessen. 
 
Projektet har följande uppgifter och målsättningar: 
– att välja lämplig organisationsform för nätverket 
– att finna finansieringsvägar 
– att ännu tydligare definiera organisationens mål och syfte 
– att föreslå en verksamhetsplan för de första två verksamhetsåren 
 
Projekt Dialogturné Social Ekonomi 2006-05-01 – 2007-06-30 
Idén om en dialogturné kring social ekonomi har under en längre tid diskuterats såväl i nätver-
ket som i RTP:s arbetsgrupp. I maj 2006 initierade därför nätverket, med Coompanion som 
projektägare och med stöd av ESF-programmet Växtkraft Mål 3, projektet Dialogturné Social 
Ekonomi – för tillgänglighet och mångfald. Coompanion anställde Christoph Lukkerz som pro-
jektledare och Monika Olin Wikman fick uppdraget som strategisk ledare och samtalsledare för 
dialogturnén. Avsikt med projektet är att öppna en dialog med kommuner, kultur, vetenskap och 
näringsliv kring den sociala ekonomins möjlighet att bidra till en positiv lokal utveckling.  
 
Som upptakt till Dialogturnén arrangerades den 16 juni 2006 seminariet Dialog med den sociala 
ekonomin – för tillgänglighet och mångfald på Malmö högskola. Vice Riksbankschef Kristina 
Persson talade om globalisering och den sociala ekonomins möjligheter, Professor Björn 
Bjerke, Mah, introducerade begreppet publikt entreprenörskap och kommunalrådet Lars Bryn-
tesson från Värmdö kommun exemplifierade hur ett konkret samarbete mellan kommunen och 
den sociala ekonomin kan fungera.  
 
72 personer deltog i seminariet, däribland representanter för 13 skånska kommuner, för Region 
Skåne, ESF-rådet, Mah, LU, UMAS och Arbetslivsinstitutet. Knappt en tredjedel kom från olika 
organisationer inom den sociala ekonomin; några enskilda representanter från näringslivet. I 
anslutning till seminariet lämnade 20 deltagare in en intresseanmälan för dialogmöten. 
Som direkt resultat av seminariet skrev en deltagande kommunpolitiker en motion kring ska-
pande av en kommunal handlingsplan för den sociala ekonomin. 
 
Valet i september med följande maktskiften på nationell, regional och kommunal nivå har bidra-
git till en fördröjning i dialogturnén eftersom stora omorganisationer krävde politikernas och 
tjänstemännens uppmärksamhet. 
 
Under hösten 2006 har kontakt byggts upp med sju kommuner (Helsingborg, Landskrona, 
Svalöv, Eslöv, Malmö, Skurup och Östra Göinge) samt inom områdena konst/kultur 
(Simrishamns kommun och Östra Skånes Konstnärsgille - ÖSKG) och utbildning/forskning 
(Högskolan Kristianstad). Många förmöten har hållits och tre större dialogmöten har genomförts 
(Simrishamn, Skurup och Eslöv). Överlag finns det en positiv och öppen attityd gentemot 
Dialogturnén och representanterna från den sociala ekonomin. Intresset för frågorna är stort 
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men det finns fortfarande liten kunskap kring social ekonomi och dess potential. Dialogturnén 
uppfyller alltså sitt syfte och visar sig ligga rätt i tiden. Projektet fortsätter under våren 2007. 
 
Dialogturnén och Nätverkets kontakter har i övrigt bidragit till ett samarbete kring entreprenör-
skap mellan två institutioner på Malmö högskola och Kristianstad högskola. En gemensam an-
sökan lämnades in till Öresund Entrepreneurship Academy. 
 
Nätverkets medverkande i det regionala strukturfondsprogrammet 
Region Skåne bjöd in nätverket att delta i det skrivande partnerskapet för det nya regionala 
strukturfondsprogrammet för Skåne och Blekinge (2007-2013). Via strukturfondsprogrammet är 
det möjligt att söka finansiellt stöd till projekt inom områdena: entreprenörskap, tillgänglighet 
och storstädernas förutsättningar. Utöver ovan nämnda tre ändamål strävar nätverket efter att 
få en mer samordnande roll när det gäller att skapa samlingsprojekt som kan bidra till en positiv 
lokal och regional utveckling. 
 
 
Samverkan mellan projekten och arbetsgrupperna 
Det har byggts upp ett utmärkt samarbete mellan anställda i Beredningsorganet, Kartläggnings-
projektet, Formaliseringsprojektet och Dialogturnén, som bidrar till synergi och effektivitet. Kart-
läggningsmaterial har flitigt används inför och under dialogmöten. Kristina Persson har dess-
utom anlitats för dokumentationen av alla dialogmöten. Möten mellan de olika grupperna (RTP, 
Nätverket, Beredningsorganet) har kunnat samordnas flera gånger och därigenom bidragit till 
bättre informationsflöde, effektivitet och mer samsyn. 
 
 
Grundläggande utvecklingsarbete som pekar mot framtiden 
En av nätverkets grundidéer är att vara en plattform/arena där medlemmars olikhet och mång-
fald bildar en otrolig styrka och där alla slags frågor och ämnen kan diskuteras utifrån många 
synvinklar. Ett stort spektrum av föreningar och organisationer är önskvärt och speglar hela 
samhället. 
 
För att kunna ta tillvara denna potential är det nödvändigt att alla medlemsorganisationer kan 
göra sin röst hörd oavsett organisationens storlek. En liten lokalförenings röst ska ha samma 
tyngd som den stora folkrörelsens röst. Därför skall principen ”En organisation – en röst” tilläm-
pas. Inte minst ur demokratisynpunkt är denna princip av elementär betydelse. Detta medför 
dock också bestämmelser kring medlemsavgift. För att möjliggöra medlemskap i nätverket för 
alla organisationer oavsett storlek, måste medlemsavgiften hållas på en rimlig nivå och ska inte 
vara knuten till organisationens medlemsantal eller ekonomiska resurser. Det skulle vara svårt 
att motivera olika avgifter om principen ”En organisation – en röst” skall tillämpas. 
 
Externt stöd för samordning och administration blir därför nödvändigt. I gengäld kommer nätver-
ket att kunna användas som samtalspart i olika frågor kring samhällsutveckling, lokalt entrepre-
nörskap och tillväxt, integration, rehabilitering och inte minst demokrati och medborgardialog. 
Nätverket kan genom samordning av större samlingsprojekt bidra till effektivare administration 
och främst till mer synergi projekten emellan. 


