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Sakta men säkert framåt 
 
 
Nu har Nätverk Social Ekonomi Skåne arbetat sitt andra år. Det vi kan konstatera är att 2008 
varit ett spännande år med både framgångar och vissa motgångar. 
 
Året har präglats av överenskommelsen mellan regeringen och den idéburna sektorn på det 
sociala området. Många organisationer var involverade i det nationella arbetet och 
regeringen fattade beslut under hösten om en överenskommelse. Vi kommer att få en viktig 
roll framöver i arbetet med att överföra överenskommelsen till liknande överenskommelser 
på regional och lokal nivå. 
 
Nätverket har blivit en självklar samarbetspartner och remissinstans för frågor som rör vår 
sektor – både regionalt, nationellt och lokalt. 
 
Länsstyrelsen i Skåne och även Landshövdingen själv har uttryckt stor tillförlit och 
förhoppning i Nätverkets regionala potential och har också stött Nätverket finansiellt i 
samband med förberedelserna inför ett regionalt utvecklingsprojekt (Europeiska 
Flyktingfonden): Partnerskap Skåne – med Länsstyrelsen som samordnare och projektägare. 
Nätverket ansvarar för Partnerskap Skånes delprojekt ”Integration i förening” – och är den 
enda idéburna projektorganisationen i detta stora utvecklingsprojekt inom den offentliga 
sektorn. 
 
Positiva besked har också kommit från Europeiska Socialfonden, där vi initierat en 
kompetensutvecklingsprocess för anställda inom vår sektor. Vi har också tillsammans med 
andra regionala nätverk skrivit en ansökan om ett nationellt projekt Sociala ekonomins 
Organisationer i Utveckling och Lärande (SOUL). 
 
Vi fortsatte under året vår medverkan i olika konferenser och samarbetsgrupper för vårt 
viktigaste arbete – att sprida kunskap om den idéburna sektorns stora betydelse för 
samhällsutvecklingen. 
 
Största utmaningen som Nätverket brottats med är främst av finansiell natur. Trots positiva 
signaler från Region Skåne har man fattat beslut om att inte stödja Nätverket ekonomiskt, 
vilket gör det svårare för oss att verka brett och långsiktigt. Vi har därför valt att låta 
verksamheten under 2008 växa i långsammare takt och att noga fundera över vilka 
åtaganden vi kan ta på oss. 
 
Från många håll får vi dock bekräftelse att vi ligger helt rätt med våra ambitioner – men att all 
förändring tar tid. 
 
Ett steg i sänder! 
 
 
Eva Hall, ordförande 
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Nätverk Social Ekonomi Skåne initierades i början av 2005 och formaliserades i december 
2006 till en ideell förening. 
 
Ändamål 
Nätverk Social Ekonomi Skåne verkar strategiskt på regional nivå i Skåne genom 
 
� Kunskapsutveckling som stöd för de egna medlemsorganisationerna 
� Kunskapsspridning om den sociala ekonomin i samhället 
� Påverkansarbete till fördel för den sociala ekonomin 
 
Gemensamt för aktiviteterna som Nätverk Social Ekonomi Skåne tar sig an är att de ska ha 
ett samhällsutvecklingsperspektiv. 
 
 
Medlemmar i Nätverk Social Ekonomi Skåne 
Nätverk Social Ekonomi Skåne har under året vuxit från 17 till 20 medlemsorganisationer. 
Den 31/12-08 var följande organisationer medlemmar i föreningen: ABF Malmö, Coompanion 
– Kooperativ Utveckling Skåne, Folkbildningsföreningen i Malmö, Folkuniversitetet, 
Föreningen Furuboda, Föreningen Idrott för Handikappade (FIFH) 
Handikapporganisationernas Samarbetsorgan Skåne (HSO), Ideellt Resurs- och 
Utvecklingscenter (IRUC), Individuell Människohjälp (IM), Internationella Kvinnoföreningen i 
Malmö (IKF), KFUK-KFUM Skåne och Blekinge, Länsbygderådet Skånes lokala 
utvecklingsgrupper (SLUG), Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP), Sensus 
studieförbund – Skåne och Blekinge; SISU Idrottsutbildarna Skåne, Skånes Idrottsförbund; 
Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum, Studieförbundet Bilda Skåne och Blekinge, 
Studieförbundet Vuxenskolan Skåneregionen, Svenska Röda Korset Region Syd. 
 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har under året haft 7 styrelsemöten. Inför och mellan mötena har styrelseledamöter 
och projektanställda haft regelbunden kommunikation via mail och telefon. 
 
Årsmöte 26 maj 2008 
Ordinarie årsmöte hölls 26 maj 2008 i Östermalmskyrkans lokaler i Kristianstad. Vid årsmötet 
deltog ombud från 11 av de dåvarande 18 medlemsorganisationerna samt två gäster. 
Till styrelseledamöter valdes: Eva Hall, Svenska Röda Korset (ordförande), ledamöter på två 
år: Christina Merker-Siesjö, ABF; Stefan Hjelm, Föreningen Furuboda och Britt-Marie Lydahl, 
IKF. Till föreningens revisor valdes: Jonnie Hedström, Studieförbundet Vuxenskolan; till 
verksamhetsrevisor Peter Nilsson, FIFH och till revisorsuppleant Gunvald Karlsson, SLUG 
Till valberedningen valdes Jelica Ugricic, IKF (sammankallande), Kerstin Olofsson, 
Föreningen Furuboda och Tina Sköld, Coompanion. 
 
Firmatecknare för Nätverk Social Ekonomi Skåne 
På konstituerande möte den 18 juni 2008 valdes Eva Hall, Margaretha Pettersson och Nils-
Ola Nilsson till firmatecknare för Nätverk Social Ekonomi Skåne under styrelsens 
mandatperiod. Firmateckning sker alltid genom två i förening. 
 
Planeringsdag 1-2 september 2008 
För planeringen av verksamheten för 2008-2009 åkte styrelsen och anställda på internat till 
Magnarps vandrarhem den 1-2 september. Nätverkets framtida inriktning samt styrelsens 
och föreningens arbetsformer var huvudpunkterna. Styrelsen bildade två arbetsutskott: 
 
AU Marknadsföring/Interna frågor 
Arbetsområden: nyhetsbrev, hemsida och utveckling av våra nätverksmöten, förberedelser 
för seminarier och konferenser 
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AU Samverkan/Externa frågor 
Arbetsområden: kontakt med och förberedande av samverkan med externa 
samarbetspartners inom offentlig sektor, näringsliv och akademin; inklusive ansökningar till 
exempelvis Region Skåne 
 
Arbetsutskotten kan vid behov bilda tillfälliga Arbetsgrupper (AG) för konkreta uppdrag, 
aktuella frågor etc. Arbetsgrupperna kan bestå av kontaktpersoner eller representanter från 
medlemsorganisationer eller andra personer med kompetens i frågan. AG:s arbete leds av 
en styrelseledamot som även ansvarar för rapportering till styrelsen. 
 
Ny ekonomiansvarig för Nätverk Social Ekonomi Skåne 
Sedan mitten av oktober 2008 sköter Christina Tindberg, controller på Svenska Röda Korset, 
Nätverkets ekonomi. Tidigare under året var det Ingmar Andersson, Skåneidrotten. 
 
Nätverksmöte 2008-10-15 på Röda Korsets nya regionkontor 
Mötets huvudtema var Region Skånes förslag till ”Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 
2008-16”. Inbjudna gäster var Gunne Arnesson-Lövgren och Jan Lindelöf från Region 
Skånes koncernledning. Utvecklingsprogrammets andemening och de förslagna åtgärdar 
diskuterades och Gunne och Jan förklarade Regionens intention med programmet. Styrelsen 
lämnade ett remissvar på förslaget till Region Skåne den 17 november 2008. 
 
Praktikant 
Under tiden 18 februari – 16 maj har vi haft en praktikant. Aurore Jéhanno läser ett 
magisterprogram i social ekonomi på universitetet i Le Mans – Frankrike. Ursprungligen 
skulle hon göra en praktik hos Malmö stads Resurscenter för mångfaldens skola (RMS). Men 
Aurore upptäckte ganska snabbt att den offentliga sektorn inte motsvarade hennes 
studieinriktning. Via en anställd hos Malmö stad – som kände till Nätverket – kom hon i 
kontakt med Christoph och Ronny och vi försökte skapa ett upplägg för en meningsfull insats 
för henne, som samtidigt skulle ge ett mervärde för nätverket. Aurore gjorde en enkätstudie 
”Survey of the need for a new education in Sweden with social economy as main Subject.” 
 

 
fr.v.: Ronny Hallberg, Aurore Jéhanno, Christoph Lukkerz, Kristina Persson 

 
Anställda 
Nätverk Social Ekonomi Skåne har under 2008 haft arbetsgivaransvar enligt följande: 
Christoph Lukkerz: 2008-01-01 till 2008-06-30 - deltidsanställning 50 % 
     2008-07-01 till 2008-12-31 - deltidsanställning 80 % 
Ronny Hallberg:  2008-01-01 till 2008-04-22 - anställning 100 % 
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Innan Nätverkets formalisering och efteråt pga. saknande finansiella förutsättningar har en-
skilda medlemsorganisationer stått som projektägare för nedanstående samverkansprojekt 
och som arbetsgivare för projektanställda. 
 
 
Nätverket har under året 2008 varit delaktig i och/eller initierat olika projekt: 
 
Regionanpassning av utbildningsmaterialet ”Integration i förening” samt 
ansökan och planering inför delprojektet Integration i förening. 
(januari-april 2008 – finansierat via Länsstyrelsen i Skåne län) 
 
 
Ansökningar: 
 
Ansökningar till Region Skåne 
Nätverk Social Ekonomi Skåne skrev under 2007 två ansökningar till Region Skåne om stöd 
för föreningens strategiska utvecklingsarbete. Trots mycket positiva signaler från 
tjänstemännen valde politikerna att avslå ansökningarna efter en mycket lång beredning i 
januari 2008. Efter ett förnyat möte med representanter från regionledningen och 
uppmuntran därifrån skickade vi in en ny och stark modifierad ansökan i december 2008. 
Enligt muntlig respons under våren 2009 måste vi tyvärr räkna med ytterligare ett avslag. 
 
 
Ansökan till Svenska ESF-rådet – region Sydsverige 
Den 22 december 2007 lämnades en ansökan om förprojektering inom Socialfondens pro-
gramområde 1 till ESF-myndigheten. Förprojekteringens syfte är att analysera kompetens-
utvecklingsbehoven hos anställda främst inom den sociala ekonomin, som sedan ska leda till 
konkreta kompetensutvecklingsinsatser i samband med ett genomförandeprojekt. 
Folkbildningsföreningen i Malmö kommer att fungera som projektägare. 
 
 
Ansökan till Migrationsverket (ERF III): Delprojekt Integration i förening 
Den 15 april 2008 lämnade Länsstyrelsen i Skåne in en samlingsansökan till Europeiska 
flyktingfonden. Samlingsprojektet Partnerskap Skåne är ett utvecklingsprojekt kring ett 
samlat och inkluderande mottagande av nyanlända och asylsökande i Skåne. Länsstyrelsen 
kommer att fungera som projektägare och Nätverket kommer att ansvara för delprojektet 
”Integration i föreningen” som går ut på att ge SFI-deltagarna information om det svenska 
föreningslivet och att därefter matcha de enskilda deltagarnas intressen med de lokala 
föreningars utbud. 
 

Projektet startade efter muntlig godkännande från 
Migrationsverkets sida planmässigt 2008-07-01. Det officiella 
och skriftliga godkännandet kom dock först i december 2008. 
Flyktingsfondens förskott har än i dag inte kommit in hos 
Länsstyrelsen (våren 2009). Länsstyrelsen har dock gett 
Nätverket möjlighet att rekvirera kostnaderna löpande. Detta 
fungerar, är dock ingen hållbar lösning eftersom Nätverket 
saknar likviditeten och resurserna räcker precis för de löpande 

kostnaderna. 
 
Läs mer om Partnerskap Skåne och Integration i förening: 
www.socialekonomiskane.se/projekt   
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Ansökan till Svenska ESF-rådet - nationellt 
Under hösten 2008 gjorde Nätverket i samverkan med andra regionala nätverk för den 
sociala ekonomin en gemensam ansökan om kompetensutveckling av nyckelpersoner inom 
den sociala ekonomin. Projektet kallas SOUL – Sociala ekonomins organisationer i 
utveckling och lärande. KFO är tänkt projektägare. 
 
 
 
Marknadsföring och samarbeten (urval): 
 
Information om Nätverket och social ekonomi 
� Studiefrämjandet: Studiecirkel ”Frusna fötter” – Malmö, (2008-01-30) 
� Insynsrådet – Landshövdingens rådgivningsorgan – Malmö (2008-09-08) 
� Länsstyrelsens sydlänsmöte – Malmö (2008-09-17) 
� Partnerskap Skånes uppstartseminarium (2008-09-22) 
 
Samarbeten 
� Konferens: Samverkan Malmö stad – social ekonomi, Malmö (2008-04-10) 
� Dialogseminarium kring regeringens överenskommelse i samarbetet med Forum för 

frivilligt socialt arbete, Helsingborg (2008-05-06) 
� Arbetsgrupp kring samverkan - Region Skåne Hälsonämnden 
� Länsstyrelsen: Partnerskap Skåne (Integration i förening) 
� Referensgrupp Manligt mentorskap – IKF 
� ESF/AF – Nya samarbeten och nya möjligheter till fler jobb (2008-12-01) 
 
Deltagande i konferenser, seminarier etc. 
� Framtidens Fritid, Mah (2008-03-13) 
� Slutkonferens Integration i förening – Malmö, MIP/MISO (2008-04-03) 
� Regional konferens kring Partnerskap Skåne – Länsstyrelsen (2008-05-13) 
� Flyktingsmottagning i förändring – Nationell konferens (2008-12-04) 
 


