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Det börjar ta form …
2009 är året som präglats av arbetet med Överenskommelsen med Region Skåne. Region
Skåne beslutade i juni att uppmärksamma vikten och betydelsen av den idéburna sektorn
genom att vilja skriva en regional överenskommelse med sektorn. Arbetet tog fart i augusti
och slutförs under våren 2010.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det funnits en mycket god vilja hos Region Skånes
politiker och tjänstemän att utforma en gemensam plattform som lyfter fram den idéburna
sektorns betydelse. Arbetet uppmärksammades också på uppföljningskonferensen kring den
nationella överenskommelsen i december där ordföranden i Nätverket Social Ekonomi Skåne
medverkade i en av paneldiskussionerna. Överenskommelsen innebär att Skåne är den
första region som har en regional överenskommelse.
Arbetet i kompetensprojektet SOUL har också framskridit. Nätverket finns representerat i den
nationella styrgruppen. Genom medverkan i SOUL kunde en bredare förankring av
överenskommelsearbetet genomföras genom att medel från SOUL användes till tre träffar
med en referensgrupp bestående av ett 30-tal organisationer. SOUL har också gett möjlighet
till andra mycket bra kompetensutvecklingsinsatser.
Integration i förening är det projekt som Nätverket själv driver inom ramen för Partnerskap
Skåne, som Länsstyrelsen samordnar. Arbetet har under året utvecklats väl och vi ökar
kunskapen om föreningslivets betydelse för integrationen i samhället.
Nätverket samverkar även med andra projekt och aktörer. Här kan nämnas Social Ekonomi
som utvecklingskraft i Regionen, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Tankesmedjan KRUT
(Kompetens, Reflektion, Utveckling – i samverkan mellan Mah, LU och den idéburna
sektorn) för att främja entreprenörskap inom utbildningssystemet m.fl.
Medlemmar i styrelsen har också vid olika tillfällen deltagit t.ex. i föreläsningar på högskolan
och i andra publika sammanhang och berättat om Nätverket men framförallt spridit kunskap
om den sociala ekonomins betydelse och ställning i Sverige.
Genom ovan nämnda aktiviteter kan vi känna oss nöjda med att vi arbetat med de tre
kärnområden som Nätverket har, nämligen kunskapsspridning och kunskapsutveckling samt
påverkansarbete för den sociala ekonomin.
Utmaningen det kommande året kommer att bli hur väl Överenskommelsen kan spridas i
Skåne och hur detta kan påverka medlemsutvecklingen i Nätverket Social Ekonomi Skåne.
Då sektorn är inne i ett expansivt skede är det viktigt att noga pröva de samarbeten vi
inbjuds till men att se positivt på samverkan med andra i förhållande till den kapacitet vi har.

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 20 till 22 medlemsorganisationer.
Den 31/12-09 var följande organisationer medlemmar i föreningen:
ABF Malmö, Barnens Rätt I Samhället (BRIS), 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),
Röstånga tillsammans, 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 5 styrelsemöten. Inför och mellan mötena har styrelseledamöter
och projektanställda haft regelbunden kommunikation via mail och telefon.
Britt-Marie Lydahl har varit styrelsens representant i ledningsgruppen till projektet Integration
i förening och tillika sammankallande. Ledningsgruppen består av Katarina Carlzén och
Johanna Himanen från Länsstyrelsen, Linda Attin från MIP, Maria Andersson från
Skåneidrotten, Lars Lagergren och Jesper Fundberg från Malmö högskola, Britt-Marie Lydahl
och Christoph Lukkerz. Ledningsgruppen har haft 6 möten under året.
Eva Hall och Margaretha Pettersson ingick i Regionens arbetsgrupp för framtagande av den
regionala överenskommelsen, som representanter från Nätverkets styrelse.
Stefan Hjelm, Margaretha Pettersson, Christina Merker-Siesjö och Nils-Ola Nilsson ingick i
SOUL-projektets nationella nätverksgrupp som träffades första gången i december 2009.
Två nationella nätverksmöten är planerade per år under projekttiden. Eva Hall är ledamot i
SOUL-projektets nationella styrgrupp.

Årsmöte 10 juni 2009
Ordinarie årsmöte hölls 10 juni 2009 i FIFH:s lokaler i Malmö. Vid årsmötet deltog ombud
från 8 av de dåvarande 21 medlemsorganisationerna samt två gäster.
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Till styrelseledamöter valdes: Eva Hall, Röda Korset (ordförande), ledamöter på två år:
Margaretha Pettersson, Studieförbundet Vuxenskolan (omval) och Olof Samuelsson, IM
(nyval). Till ledamot på ett år: Nils-Ola Nilsson, Skånes Idrottsförbund.
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), Tina Sköld, Coompanion
och Conny Pettersson, ABF Malmö.
Firmatecknare för Nätverk Social Ekonomi Skåne
På konstituerande möte den 10 juni 2009 valdes Eva Hall, Margaretha Pettersson och NilsOla Nilsson till firmatecknare för Nätverk Social Ekonomi Skåne under styrelsens
mandatperiod. Firmateckning sker ensam genom ordförande eller genom de två andra
firmatecknare i förening.
Planeringsdag 12-13 augusti 2009
För planeringen av verksamheten för 2009-2010 åkte styrelsen och adjungerade på internat
till Backåkras vandrarhem den 12-13 augusti.
Prioritering: SOUL-projektet, Överenskommelse med Region Skåne, Integration i förening
Övrigt: Medlemsrekrytering via SOUL-projektet, uppdatering av hemsidan inom ramen för
de olika projekten och vid särskilda händelser, Inga arbetsutskott. Arbetet fördelas löpande
och efter behov på styrelsemötena. Om behovet uppstår kan arbetsutskott bildas.
Överenskommelsearbetet med Region Skåne
Hösten 2009 har präglats mycket av arbetet med den regionala överenskommelsen. I
arbetsgruppen har ingått representanter för Nätverket och tjänstemän från Region Skåne.
Avstämningsmöten har genomförts med politiken vilket varit väldigt viktigt och Nätverket har
också träffat representanter för oppositionen vilket varit en förutsättning för vårt arbete att
förankra processen. Vi har också genom SOUL-projektet haft möjlighet att förankra arbetet
genom träffar med en referensgrupp bestående av ett 30-tal representanter för den sociala
ekonomin.
Överenskommelsens syfte, mål och vision är som nedan och målet är att få ett beslut från
Region Skåne under våren 2010.
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.
Syftet 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.
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Ekonomiansvarig för Nätverk Social Ekonomi Skåne
Under 2009 fortsatte Christina Tindberg, controller på Svenska Röda Korset, med att sköta
Nätverkets ekonomi. Arvodering sker via overheadkostnader inom ramen för SOUL-projektet
och projektet Integration i förening.
Nätverksmöte 2009-04-22 på ABF Malmö - Spånehusvägen
På mötet informerades om den nya ”FAS 3” och reglerna kring denna. Vidare presenterade
Katarina Carlzén från Länsstyrelsens Partnerskap Skåne, där Nätverket är involverat via
delprojektet Integration i förening. Det fördes också diskussion kring hur vi på bättre sätt kan
skapa en mötesplats för Nätverkets medlemsorganisationer.
Mentorskap
Nätverket blev tillfrågat av Malmö högskola att ingå i ett mentorskapsprogram för
socionomstuderande med inriktning mot verksamhetsutveckling. Efter noggrannt avvägande
bestämde sig Christoph Lukkerz att ta på sig denna uppgift som skulle visa sig var ett mycket
lyckat beslut. Adepten Sofie Starke visade stort engagemang för våra frågor och kom med
många nyttiga inlägg och frågeställningar. Vidare bidrog hon med väldigt väl utformade
anteckningar från olika utbildningar inom ramen för SOUL-projektet samt hjälpte också till i
praktiska skrivarbeten i samband med Integration i förening. Mentorskapsprogrammet pågår
mellan maj 2009 – maj 2010.

Anställda
Nätverk Social Ekonomi Skåne har under 2009 haft arbetsgivaransvar enligt följande:
Christoph Lukkerz:
2009-01-01 till 2009-12-31 - deltidsanställning 80 %
Linda Attin
2009-09-15 till 2009-12-31 - deltidsanställning 15 %
Vidare har 6 föreningsinformatörer varit timanställda inom ramen för Integration i förening.
Nätverket har under året 2009 varit delaktigt i och/eller initierat olika projekt:
Partnerskap Skåne (ERF III): Delprojekt Integration i förening – Föreningslivet som
aktiv part i introduktionsarbete
Samlingsprojektet Partnerskap Skåne är ett utvecklingsprojekt kring ett samlat och
inkluderande mottagande av nyanlända och asylsökande i Skåne. Länsstyrelsen i Skåne län
är projektägare och Nätverket ansvarar för delprojektet ”Integration i föreningen” som går ut
på att å ena sidan ge SFI-deltagarna information om det svenska föreningslivet och att
därefter matcha de enskilda deltagarnas intressen med de lokala föreningars utbud – å
andra sidan att uppmuntra det lokala föreningslivet till att aktivt samverka med kommunen i
frågor som rör introduktion och integration av nyanlända i Skåne.
Projektet pågick under året i följande kommuner: Båstad, Eslöv, Helsingborg, Kävlinge,
Lund, Sjöbo, Svalöv och Ängelholm.
Via projektet har hittills ca 1000 individer fått föreningsinformationen under ett 70-tal insatser.
Cirka en fjärdedel har lämnat in intresseanmälan för att komma i kontakt med en förening.
Läs mer om Partnerskap Skåne och Integration i förening:
www.socialekonomiskane.se/projekt
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Projektet SOUL – Sociala ekonomins organisationer i utveckling och lärande
Projektet beviljades av svenska ESF-rådet och drevs från maj månad 2009 som nationellt
kompetensutvecklingsprojekt för anställda inom den sociala ekonomin. KFO är projektägare.
Projekttid: 2009-05-01 till 2011-06-30.
Projektet går ut på att göra den sociala ekonomins organisationer mer affärsmässiga, med
bibehållna värdegrunder. Det ska ske genom kompetensutveckling till anställda från Ystad till
Haparanda. Vårt mål är att bli konkurrenskraftiga utan att ge avkall på våra värderingar! En
av SOUL:s uppgifter är att lära av varandra och utbyta erfarenheter mellan organisationer.
Ronny Hallberg var regional koordinator för Skåne och Blekinge under tiden 2009-05-01 –
2009-07-31. Christoph Lukkerz tog över denna 20 % -tjänst fr.o.m. 2009-08-01.
Under 2009 har det genomförts följande utbildningsinsatser: Omvärldsanalys, Värdegrund
som bas för affärsutveckling (2 heldagar), Regionala spelregler och överenskommelser (2
heldagar) samt ett nationellt nätverksmöte i Stockholm. Ett 40-tal anställda nyckelpersoner
deltog från 22 organisationer inom den sociala ekonomin varav 8 utanför nätverket.
Läs mer om SOUL: www.soulkompetens.se
Projekt ”Social Ekonomi som utvecklingskraft i regionen”
Ett projekt finansierat av Europeiska Social Fonden (ESF) – Programområde 1. Projektägare
är Folkbildningsföreningen i Malmö. Projekttid: jan 2009 – jan 2011 - En anställd
projektledare på 45% (Nils Phillips).
Syftet är att genom kompetensutveckling stärka den anställdas ställning och attraktionskraft
inom den sociala ekonomin, inom arbetsområden som är aktuella idag, och en - för sektorn
och den anställde – ny, spännande framtid. Genomförandet baseras på en förstudie som
genomfördes under 2008.
Deltagande organisationer är förutom projektägaren; Frisks & Svettis Malmö; Röda Korset
Region Syd; Anpassa AB; FIFH – Föreningen idrott för Handikappade och Coompanion
Skåne
Deltagande organisationer har sammanlagt 156 anställda varav 52 män och 104 kvinnor.
Cirka 100 av dessa anställda deltar i utbildningarna.
Kompetensutveckling genomförd 2009: Kundservice, Excel, driva EU-projekt, Retorik,
Projektkunskap/projektarbete, Kunskap om Offentlig Sektor, Mediehantering & PR,
Näringslära, Tillgänglighet, Teambuilding.
Information och kontakt: Nils Phillips – nils@socialekonomiskane.se
Marknadsföring och samarbeten (urval):
Deltagande i konferenser, seminarier etc.
 Regional konferens kring Partnerskap Skåne – Länsstyrelsen (2009-05-08)
 Syresättningskonferens kring Integration - Borås (2009-12-09)
Övriga samarbeten
 Arbetsgrupp kring samverkan - Region Skåne Hälsonämnden
 Referensgrupp Manligt mentorskap – IKF
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