Nätverk Social Ekonomi Skåne – ideell förening
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I mål – men nu börjar arbetet !
2010 var ett år av både stor sorg och stor glädje för Nätverk Social Ekonomi Skåne. Ronny
Hallberg gick bort väldigt hastigt i vår och lämnade en enorm lucka efter sig. Samtidigt kom vi
en bra bit framåt i vårt påverkansarbete när det slöts en Överenskommelse om samverkan
mellan Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne, representerad av Nätverket. Efter
ett gediget arbete under hela våren så kunde vi underteckna landets första regionala
överenskommelse vid Regionfullmäktiges möte den 29 juni 2010. Det var ett unikt tillfälle
såtillvida att beslutet togs i ett enigt fullmäktige med alla partier.

Överenskommelsen, i rykande färskt tryck, presenterades sedan i Almedalen vid ett
seminarium tillsammans med ledande politiker i Region Skåne. Som en del av åtagandena i
Överenskommelsen anordnades även en välbesökt konferens i Eslöv, den 24 november, där
16 organisationer skrev under Överenskommelsen. Det blev ett högtidligt ögonblick.

Styrelsen har under året gjort en strategisk 3-årsplan som visar på viktiga områden att arbeta
med och som samtidigt är kopplad till åtaganden i Överenskommelsen.

Deltagandet i SOUL-projektet har gett väldigt goda möjligheter för anställda i den idéburna
sektorn i Skåne att delta i mycket bra utbildningar inte minst kring SROI – Social Return on
Investment – som kan bli ett kraftfullt instrument för att visa på mervärden som sektorn ger.

Fr.o.m. våren 2011 kommer vi att kunna ha fler anställda inom Nätverket – inte minst tack
vare stöd från Region Skåne, men också via våra olika projekt. Som en följd av detta kan
Nätverket synas och delta i fler sammanhang och också ge stöd till andra delar av landet
som efterfrågar våra erfarenheter. Vi kan också mer aktivt initiera och delta i framtagandet av
lokala överenskommelser.

Flytten till Grönegatan ger ett sammanhang med andra aktörer inom vår sektor, som främjar
utveckling och samverkan och som stärker oss som aktörer. Sammantaget kan vi vara nöjda
med 2010 – ett år då vi stärkte vår ställning som företrädare i Skåne och då vi också fick en
stabilare ekonomi. Tack alla som arbetat tillsammans för att nå målen och för att bidra till att
den sociala ekonomin är en stark och synlig aktör i Skåne

Eva Hall, ordförande
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Om Nätverk Social Ekonomi Skåne (NSES)
NSES är en ideell paraplyorganisation för regionalt verksamma idéburna organisationer i
Skåne med syftet att samla, utveckla och stärka den idéburna sektorn som kraft i
samhällsutvecklingen.
NSES:s vision för den idéburna sektorn: Den idéburna sektorn är en naturlig och kraftfull
aktör för hållbar samhällsutveckling.
Mål 2014 för NSES: Nätverk Social Ekonomi Skåne är den samlande kraften för den
idéburna sektorn i Skåne.
För att uppnå detta mål jobbar Nätverket strategiskt med fyra metoder:


Omvärldsbevakning i relation till den sociala ekonomin



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.

Medlemsorganisationer i Nätverk Social Ekonomi Skåne
Nätverk Social Ekonomi Skåne har under 2010 fått 5 nya medlemsorganisationer (Lions,
Spiritus Mundi, Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge, ABF Skåne och Lunds stift). Den
31/12-2010 var följande 26 organisationer medlemmar i föreningen:
ABF Malmö, ABF Skåne, Barnens Rätt I Samhället (BRIS), Coompanion – Kooperativ
Utveckling Skåne, Folkbildningsföreningen i Malmö, Folkuniversitetet, Föreningen Furuboda,
Föreningen Idrott för Handikappade (FIFH), Handikapporganisationernas Samarbetsorgan
Skåne (HSO), Hela Sverige ska leva – Skåne (Länsbygderådet SLUG), Ideellt Resurs- och
Utvecklingscenter (IRUC), Individuell Människohjälp (IM), Internationella Kvinnoföreningen i
Malmö (IKF), KFUK-KFUM Skåne och Blekinge, Lions Distrikt 101 S, Lunds stift, Malmö
Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP), Röstånga tillsammans, Sensus studieförbund
– Skåne och Blekinge; SISU Idrottsutbildarna Skåne, Skånes Idrottsförbund; Spiritus Mundi,
Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge, Studieförbundet Bilda Skåne och Blekinge,
Studieförbundet Vuxenskolan Skåneregionen, Svenska Röda Korset Region Syd.

In memoriam Ronny Hallberg (1959 - 2010)
Den 12 april 2010 avled Ronny Hallberg väldigt hastigt. Han var en av
initiativtagarna till Nätverk Social Ekonomi Skåne och en stor drivkraft i
vårt arbete för samhällsutveckling. I anslutning till Ronnys begravning
den 7 maj i Lilla Slågarps kyrka ordnades en minnestund på Bryggeriet
där även en minnesfond instiftades: Ronny Hallbergs Minnesfond – för
demokrati och civilsamhällets utveckling. Bankgiro 622-5858
Tanken är att årligen arrangera ett seminarium eller en föreläsning kring
frågor som Ronny brann för. För mer information om fonden kontakta:
www.publiktentreprenorskap.se
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Grönegatan 11 A – en mötesplats för den sociala ekonomin
Flytten till Grönegatan vid Drottningtorget visade sig vara ett mycket bra beslut för Nätverket
och för samverkan inom den sociala ekonomin. MIP och MISO är huvudhyresgäster för de
ca 450 kvm stora lokalerna som består av 11 kontorsrum, 2 utbildningssalar, 3 grupprum, en
stor öppen entréyta med kök, ett personalkök och kopiatorrum/arkiv.
Utöver MIP och MISO som vid sidan om sin basverksamhet
bedriver projekten: Frivilligcentra Malmö och Engagemangsguide
i Malmö, har även Sveriges Föreningar, Folkuniversitetets projekt
Centrum för Publikt Entreprenörskap och Förenade krafter (Fas 3)
och inte minst Nätverket själv sin hemvist på Grönegatan.
Ca 15 personer arbetar här och vi var från början överens om att Grönegatan inte ska bli ett
föreningshotell där man hyr in sig, här vill vi istället gemensamt skapa synergier och en
mötesplats där ideérna och verksamheter gror. En gång i månaden har vi ett så kallat
husmöte där största delen är avsatt för erfarenhetsutbyte och kunskapsökning genom att
exempelvis bjuda in någon, tipsa varandra och stärka varandra i arbetsvardagen.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten och en planeringshelg. Inför och mellan
mötena har styrelseledamöter och anställd 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 förutom Britt-Marie Lydahl av
Katarina Carlzén, Länsstyrelsen, Linda Attin, MIP, Maria Andersson, Skåneidrotten, Lars
Lagergren, Malmö högskola och Christoph Lukkerz. Ledningsgruppen har haft sex möten
under året.
Stefan Hjelm och Christina Merker-Siesjö ingick i SOUL-projektets nationella nätverksgrupp
som träffades två gånger under året: 29-30 april i Malmö och 9-10 december i Göteborg. Eva
Hall är ledamot i SOUL-projektets nationella styrgrupp. Läs mer på: www.soulkompetens.se .
Eva Hall, Margaretha Pettersson, Kjell Jonsson och Christina Merker-Siesjö från Nätverkets
styrelse och Mats Werne från Skåneidrotten tillika representant för NSES utsågs av styrelsen
som representanter i Regionens arbetsgrupp kring den regionala överenskommelsen – efter
att Överenskommelsen har skrivits på 2010-06-29.
Christina Merker-Siesjö var styrelsens representant i Region Skånes Integrationsråd.

Anställda
Nätverk Social Ekonomi Skåne har under 2010 haft arbetsgivaransvar enligt följande:
Christoph Lukkerz:
Linda Attin (MIP):

2010-01-01 till 2010-12-31 - deltid 80 %
2010-01-01 till 2010-12-31 - deltid 15 % (Integration i förening)

Vidare har 8 föreningsinformatörer varit timanställda inom ramen för Integration i förening.
Mentorskap (fortsättning)
Christoph Lukkerz fortsatte under våren sitt mentorskap med Sofie Starke som bl.a. skapade
en databas kring föreningsintressen bland nyanlända i Skåne, som underlättade mycket för
den operativa delen i Integration i förening. Mentorskapsprogrammet avslutades i maj 2010.
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Årsmöte 19 maj 2010
Ordinarie årsmöte hölls 19 maj 2010 i Folkuniversitetets lokaler i Malmö. I samband med
årsmötet hölls en grundutbildning kring Social Ekonomi och Social Return on Investment
(SROI) Läs mer om SROI på sida 8. Kombinationen med utbildningen gjorde att det blev ett
välbesökt årsmöte. Ombud från 15 av de dåvarande 23 medlemsorganisationerna deltog.
Till styrelseledamöter valdes: Eva Hall, Röda Korset (ordförande), ledamöter på två år:
Christina Merker-Siesjö, ABF Malmö (omval), Stefan Hjelm, Sensus (omval) och Britt-Marie
Lydahl, IKF i Malmö (omval). Till ledamot på ett år valdes: Nils-Ola Nilsson, Skånes
Idrottsförbund (omval) och Kjell Jonsson, IM (nyval och fyllnadsval).
Till föreningens revisor på 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 19 maj 2010 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.
Ekonomiansvarig för Nätverk Social Ekonomi Skåne
Under 2010 fortsatte Christina Tindberg, controller på Svenska Röda Korset, med att sköta
Nätverkets ekonomi. Arvodering skedde via overheadkostnader inom ramen för SOULprojektet och projektet Integration i förening.

Överenskommelsearbetet med Region Skåne
Efter flera år av påverkansarbete och en intensiv diskussions- och
skrivandeprocess mellan representanter från Nätverket Social Ekonomi
Skåne och tjänstemän från Region Skåne under det senaste året samt
flera avstämningar med de regerande politikerna och oppositionen och
inte minst med ett fyrtiotal referensorganisationer inom vår sektor inom
ramen för det s.k. SOUL-projektet var det äntligen dags för ett officiellt
beslut.
Den 29 juni 2010 tog regionfullmäktige i Skåne beslut om: Överenskommelsen om
samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn
Därmed lanserades Sveriges första regionala överenskommelse. Utgångspunkt är den
nationella Överenskommelsen, men den regionala är bredare med fler verksamhetsområden. Den bidrar till förutsättningar för en regional samhällsutveckling som leder till ökad
delaktighet och minskat utanförskap.
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.
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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.

Regionfullmäktiges sammanträden filmades. Se inspelningen från den 29/6 på Region
Skånes hemsida: www.skane.se/RFvideo

Överenskommelsen skrivs på av Jerker Swanstein (mitten), Eva Hall och Anders Åkesson

Följande 18 organisationer har hittills skrivit på överenskommelsen:
ABF - Malmö
ABF - Skånedistriktet
BRIS (Barnens Rätt i Samhället)
FIFH - Föreningen Idrott För Handikappade
Folkuniversitetet syd
Föreningen Furuboda
Glokala Folkhögskolan
HISO Malmö (Handikappidrottens Samarbetsorganisation Malmö)
Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Skåne
HSO Skåne (Handikapporganisationernas Samarbetsorgan Skåne)
Lions Club International - District 101-Skåne
Lunds stift
Medborgarskolan - region syd
MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation)
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SISU Idrottsutbildarna Skåne
Skånes Idrottsförbund
Studieförbundet Vuxenskolan - Skåneregionen
Svenska Röda Korset - region syd
Planeringsdag 18-19 augusti 2010 – Röstånga
För planeringen av verksamheten åkte styrelsen och adjungerade på internat till Röstångas
Gästgivaregård den 18-19 augusti. Styrelsen jobbade under Britt-Marie Lydahls handledning
fram grunden till en strategiplan för Nätverk Social Ekonomi Skånes arbete under tiden 20102014.
Styrelsen formulerade och antog även en vision för sektorn, det övergripande målet för
Nätverkets arbete fram till 2014, fyra övergripande arbetsmetoder: omvärldsbevakning,
kunskapsutveckling, kunskapsspridning och påverkansarbete samt sex strategiområden:
sektorns utveckling, entreprenörskap, integration och delaktighet, kultur, regional överenskommelse och finansiering. De båda sistnämnda ligger under hela styrelsen.
Till de andra fyra ska det bildas REFERENSGRUPPER bestående av representanter för
Nätverkets medlemsorganisationer och eventuellt andra intresserade aktörer och
nyckelpersoner. Referensgrupperna arbetar fram och föreslår strategiområdets
AKTIVITETER till Nätverkets styrelse och leder verkställandet av beslutade aktiviteter.
Referensgrupperna sammankallas och leds av en utsedd representant från Nätverkets
styrelse. Under året har arbetet med referensgrupper påbörjat men behöver utvecklas
mycket mer.
Innan sommaren har en stor del av medlemsorganisationerna intervjuats i syfte att få fram en
tydligare bild av vad som medlemmarna förväntar eller önskar sig av nätverket. Intervjuerna
har pekat ut följande områden som viktiga: Omvärldsbevakning, nyhetsbrev,
kompetensutveckling och nätverkandet och att ta tillvara befintliga kompetenserna hos
medlemsorganisationerna.
Strategigruppen Sektorns utveckling ansvarar för att ta med dessa önskemål i planeringen.
På årsmötet kom det också fram ett förslag att styrelsen ska förlägga sina möten hos
medlemmarna för att kunna få mer utbyte. Först ut var KFUK-KFUM som styrelsen var gäst
hos. Detta fungerade väl och konceptet ska fortsätta.
Nils Phillips som bor och är engagerade i Röstånga guidade oss genom Söderåsens
nationalpark och visade på positiva exempel för landsbygdsutveckling.

Nätverket har under året 2010 varit delaktigt i 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.
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Projektet pågick under året i följande kommuner: Eslöv, Helsingborg, Kävlinge, Landskrona,
Lund, Svalöv och Ängelholm.
Via projektet har hittills ca 1200 individer fått föreningsinformationen under knappt 100
insatser. Ungefär 300 personer har lämnat in intresseanmälan för att komma i kontakt med
en förening. Läs mer om projektet: www.socialekonomiskane.se/projekt
Projektet ’SOUL – Sociala ekonomins organisationer i utveckling och lärande’
SOUL-projektet (ESF) fortsatte under hela året och har dels bidragit till förankringen av
överenskommelseprocessen, dels bidragit till ett nytt tänk kring
värdegrundbaserad affärsmässighet bland deltagare och inte minst skapat
nya kontakter och samverkan samt stärkt nätverket. Först genom de
nationella kontakterna och utbyten med de andra regionala plattformarna i
Sverige blev det tydligt hur långt vi har kommit i Skåne – något som ger
extra motivation till att fortsätta med stort entusiasm.
Under 2010 har det genomförts följande utbildningsinsatser: Regionala
spelregler och överenskommelser (1 heldag), två nationella nätverksmöten,
Reteaming – Från vision till verklighet; Social Return on Investment (SROI) och
Organisationssamverkan.
Social Return on Investment (SROI) - att kommunicera sitt värde
SROI är ett standardiserat sätt för den sociala ekonomins organisationer att kommunicera
sitt sociala, miljömässiga och ekonomiska värde till intressenter/kunder, offentlig sektor och
näringslivet. Inom ramen för SOUL-projektet har det under hösten genomförts över tio
utbildningar i landet i hur man använder sig som organisation av denna metod.
Christoph Lukkerz var regional koordinator för Skåne och Blekinge (20 %) under året.
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 – Nils Phillips från
Röstånga tillsammans har varit anställd som projektledare. Projektet fortsatte även under
2010 med samma deltagande organisationer som föråret och med över 100 anställda som
målgrupp. Kompetensutveckling genomförd 2010: Engelska för sektorn, Europa i förändring,
retorik, sociala medier, möten och processer.
Projekt ’Centrum för Publikt Entreprenörskap’ (CPE)
CPE är ett resurscentrum för människor och organisationer som har en samhällsutvecklande
idé. Centret stöttar samhällsentreprenöriella initiativ i hela Skåne genom att erbjuda
mentorskap och rådgivning kring finansiering, organisering, projektledning, kommunikation
och tillgång till sektorsövergripande nätverk. Alla tjänster är kostnadsfria. Centret är
finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.
Folkuniversitetet är huvudman för projektet som drivs i nära
samarbete med Glokala Folkhögskolan. Övriga
samverkanspartners är Region Skåne, Malmö stad, KKstiftelsen, Kommunförbundet Skåne, Malmö högskola, Lunds
kommun, Landskrona kommun, Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP), Malmö
Idrottsföreningars Samorganisation (MISO) och Nätverket Social Ekonomi Skåne. Centrets
nuvarande projektfinansiering sträcker sig fram till hösten 2012. Nätverk Social Ekonomi
Skåne är representerat i CPE:s styrgrupp och CPE är ständig adjungerad till NSES:s styrelse
för att skapa synergieffekter och sammanhållning. CPE är också lokaliserad på Grönegatan.
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Ideell Kulturallians Skåne
I Ideell kulturallians www.ideellkultur.se har under 2009 bildats som nationell
paraplyorganisation i syfte att ”samla det ideella kulturlivet för att främja och utveckla ideella
kulturorganisationers samhällsroll genom politiskt inflytande i samspel med varandra och
kulturlivet” Under 2010 har Ideell kulturallians uppmuntrat lokala och regionala
kulturorganisationer till att bilda regionala kulturallianser.
NSES har varit med från början och försöker stödja bildandet av en regional Ideell
kulturallians som ska samla det idéburna kulturlivet i Skåne och främja och utveckla ideella
kulturorganisationers samhällsroll genom påverkansarbete och samspel. Genom den
regionala överenskommelsen, där även kultur är med som ett område har Nätverket
underlättat för en framtida kulturallians att ta del i diskussionerna – inte minst kring
kulturkofferten. Nätverket ser gärna att en framtida regional Ideell kulturallians blir medlem i
NSES.
Externa uppdrag:
•
•

•
•

Föredrag om Överenskommelsen under ett seminarium om nätverk för den sociala
ekonomin i Högsby 13/8.
Föredrag om Överenskommelsen under Förbundet Nordisk Vuxenupplysnings
ledarforum i Köpenhamn 3/9.
• Föredrag om Överenskommelsen inför den offentliga och
idéburna sektorn i Östersund under Länskonferensen
13/10.
• Föredrag om Överenskommelsen inför den offentliga och
idéburna sektorn i Timrå under Länskonferens 14/10.
• Föredrag om NSES integrationssamarbete med
Länsstyrelsen i Skåne och Överenskommelsen under
Länsstyrelsekonferensen Regional samverkan inom
hälsofrågor och samhällsorientering i Örebro 29/11.
• Deltagande i konferensen: ”Marktplatz-Methode” i Berlin
för Malmö stads räkning, kring samverkan mellan ideella föreningar och lokalt näringsliv
30/11 – 1/12
Deltagande i den nationella överenskommelsekonferensen 2/12. NSES var
medarrangörer till två seminarier om den skånska Överenskommelsen.
Föredrag om samverkan mellan de olika samhällssektorerna under New Citys
(Drömmarnas hus) lärandekonferens i Malmö 8/12

NSES i medierna:
Tidningen Dagens Samhälle skriver om den skånska
överenskommelsen www.dagenssamhalle.se
Kommunernas och Landstingens tidning Dagens Samhälle
publicerade den 6 juli en artikel om ‘Överenskommelsen om
samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn’. Nyckelordet är samverkan för
att förverkliga överenskommelsens intentioner! - skriver regionråden Anders Åkesson (mp)
och Christine Axelsson (s) samt Eva Hall, ordförande i Nätverk Social Ekonomi Skåne.
Det finns utmaningar som kommer att kräva både ekonomiska insatser och en vilja till
förändring och nytänkande för alla parter, skriver de vidare.
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Film om den skånska regionala överenskommelsen
Nationella Överenskommelsekansliet www.overenskommelsen.se har tagit fram flera
kortfilmer. En av de handlar om den regional överenskommelsen om samverkan mellan
Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne. Regionråd Anders Åkesson (mp) som var
drivande politiker i överenskommelseprocessen, Eva Hall och Christoph Lukkerz uttalar sig
om överenskommelsens betydelse. FIFH:s verksamhet filmades också för att illustrera
betydelsen av den sociala ekonomin för en positiv samhällsutveckling med minskat
utanförskap och ökad inkludering.
Se filmen på: www.overenskommelsen.se/om-overenskommelsen/filmer/

Nätverkets projekt ‘Integration i förening’ i SR:s Morgon i P 4
Ebba Granath från Radio Malmöhus P 4 bjöd in Christoph Lukkerz från Nätverk Social
Ekonomi Skåne till studion för att prata kring Integration i förening - projektet som Nätverket
driver i samverkan med Länsstyrelsen och Partnerskap Skåne.
www.socialekonomiskane.se/natverkets-integrationsprojekt-i-srs-morgon-i-p-4/
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Den 12/9 fanns en artikel om Nils Phillips från Röstånga
tillsammans i Skånska Dagbladet. Artikeln handlar om
samhällsentreprenörskap.
I artikeln finns även en liten faktaruta där omfattningen
av den sociala ekonomin i Skåne nämns och Eva Hall
uttalar sig som ordförande i Nätverk Social Ekonomi
Skåne: ’I den sociala ekonomin ’finns en potential att
utveckla en arbetsmarknad. Den idéburna sektorn kan
ta över uppgifter som tidigare har drivits privat eller i det
offentliga.’

Rekrytering av ny medarbetare för Nätverk Social Ekonomi Skåne
Den 4/11 hade NSES en annons i Metro och i
Skånska Dagbladet och på www.ideellajobb.se.
Stödet från Region Skåne har gjort det möjligt att
rekrytera en medarbetare som jobbar utifrån
Överenskommelsens åtgärder med bl.a. att initiera
lokala överenskommelser. Knappt ett 40-tal
ansökningar kom in. Rekryteringsprocessen pågick till
mitten på december och den 21/12 bestämde sig
Nätverket för Maria Leiner. Det skulle dock dröja till mars 2011 tills hennes f.d. arbetsgivare
släppte henne.
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