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Den idéburna sektorn tar plats! 
 

2011 var året då arbetet efter överenskommelsen om 

samverkan mellan Region Skåne och den idéburna 

sektorn i Skåne började på allvar. 

 

Våren 2011 kunde vi också anställa ytterligare en person 

inom Nätverket – inte minst tack vare stöd från Region 

Skåne, men också via våra olika projekt. 

 

Som en följd av detta kan Nätverket och vårt arbete med 

att samla, stärka och utveckla den idéburna sektorn som 

kraft i samhällsutvecklingen intensifieras och vi kan 

medverka i fler sammanhang och även ge stöd till såväl 

lokala organisationer och kommuner som andra delar av landet som vill ta del av våra 

erfarenheter. Vi märker tydligt att vårt arbete har fått genomslag, då efterfrågan på vår 

samverkan i olika sammanhang är stor, ja så stor, att vi behöver bli fler som kan sitta på två 

stolar samtidigt – att kunna representera hela sektorn och dess potential, i kombination med 

sin egen och sin organisations expertkompetens. Därför utvecklades under hösten 2011 en 

ambassadörsutbildning som sjösattes våren 2012. Ett stort och viktigt steg mot att involvera 

flera och ge möjligheter till Nätverkets medlemsorganisationer att bli delaktiga. 

 

Den 18/11 arrangerade vi som en del av åtagandena i den skånska överenskommelsen ett 

välbesökt regionalt forum i Kristianstad, den här gången i samarbete med den nationella 

överenskommelsen inom det sociala området och med företrädare för regeringen, regionen 

och kommunerna samt vår sektor. Under temat ’Ett år senare – fem år framåt’ inbjöds de 150 

deltagarna att i olika seminarier och genom panelsamtal reflektera över hur samverkan 

mellan den idéburna och offentliga sektorn kan utvecklas.  

 

Det arbete vi i Nätverk Social Ekonomi Skåne startat är på ett vis ett pionjärarbete. Detta 

kräver eftertanke och reflektion och styrelsen har därför tagit initiativ till diskussion för att 

kunna nyorientera vårt arbete i den terräng vi befinner oss i idag. Det finns inget facit utan 

kräver ett gemensamt sökande med stor ödmjukhet och tålamod inför att den här typen av 

strategisk utveckling tar tid. 

 

I styrelsens namn vill jag rikta ett varmt och innerligt tack till alla som på olika sätt medverkat 

och deltagit i Nätverkets arbete under 2011. 

 
 
Ordföranden Margaretha Pettersson  
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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 Skån e 
Nätverk Social Ekonomi Skåne har under 2011 fått 4 nya medlemsorganisationer: Stiftelsen 
Skåne Stadsmission, RFSL Rådgivningen Skåne, Rädda Barnen region syd och Föreningen 
Emmaus Björkå. Den 31/12-2011 var följande 30 organisationer medlemmar i föreningen: 
 
ABF Malmö, ABF Skåne, Barnens Rätt I Samhället (BRIS), Coompanion Skåne, Folkbildningsförenin-
gen i Malmö, Folkuniversitetet region syd, Föreningen Emmaus Björkå, 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), RFSL Rådgivningen Skåne, Rädda barnen region syd, Röstånga tillsammans, Sensus studie-
förbund – Skåne och Blekinge; SISU Idrottsutbildarna Skåne, Skånes Idrottsförbund; Spiritus Mundi, 
Stiftelsen Skåne Stadsmission, Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge, Studieförbundet Bilda Skåne 
och Blekinge, Studieförbundet Vuxenskolan Skåneregionen, Svenska Röda Korset region Syd. 
 
 

 
 
 
Sedan våren 2011 skickar NSES ut ett nyhetsbrev med såväl övergripande artiklar om 
samhällsutveckling som konkreta tips och inbjudningar. Nyhetsbrevet har i dagsläget 125 
abonnenter. 
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Styrelsens arbete 
Styrelsen har under året haft sju styrelsemöten och en planeringshelg på Sundsgården i 
augusti. Inför och mellan mötena har styrelseledamöter och anställda haft regelbunden 
kommunikation via mail och telefon. Styrelseprotokollen har skickats ut till 
medlemsorganisationernas kontaktpersoner. 
 
Styrelsen har det strategiska ansvaret för NSES:s utveckling och har bl.a. arbetat utifrån sex 
strategiska områden: Sektorns utveckling, Mångfald och delaktighet, Entreprenörskap, 
Kultur, Lokala överenskommelser och Finansiering. 
 
Margaretha Pettersson, Kjell Jonsson och Christina Merker-Siesjö från Nätverkets styrelse 
samt Mats Werne från Skåneidrotten och Eva Hall från Röda Korset fortsatte sitt uppdrag 
som representanter i arbetsgruppen kring den regionala överenskommelsen om samverkan. 
Länsstyrelsen, Kommunförbundet samt Maria Leiner och Christoph Lukkerz som anställda 
hos NSES adjungerades till arbetsgruppen. 
 
Christina Merker-Siesjö och Hampus Lundström (Skåneidrotten) representerade NSES i 
Region Skånes Integrationsråd. 
 
Anställda 
Nätverk Social Ekonomi Skåne har under 2011 haft arbetsgivaransvar enligt följande:  
 
Christoph Lukkerz: 2011-01-01 till 2011-12-31 - deltid 80 % 
Jesper Thiborg:  2011-01-10 till 2011-06-30 - deltid 75 % (Integration i förening) 
Maria Leiner:   2011-03-10 till 2011-12-31 - deltid 95 % 
 
Vidare har några föreningsinformatörer varit timanställda inom ramen för Integration i 
förening. 
 
Årsmöte 11 maj 2011 
Ordinarie årsmöte hölls 11 maj 2011 i BRIS lokaler i Malmö. BRIS fyllde 40 år och 
regionchefen Nina Palm informerade om organisationens verksamhet. I samband med 
årsmötet hölls ett seminarium kring bl.a. de framtida strukturfonderna. Anna-Lena Wettergren 
Wessman, samordnare ESF-rådet Sydsverige, informerade om ett europeiskt nätverk mellan 
de olika ESF-råden. Nätverket har erfarenhetsutbyten, workshops etc. kring fem teman 
relaterade till den sociala ekonomin: offentlig upphandling - finansiering av social ekonomi, 
socialt företagande och socialt franchising - Social Return on Investment (SROI) - modeller 
för överenskommelse mellan det offentliga och den sociala ekonomin. Läs mer om ’The 
Network for better future of Social Economy’ på www.socialeconomy.pl. 
 
Till styrelseledamöter valdes:  Till ordförande valdes Margaretha Pettersson 
(Studieförbundet Vuxenskolan). Till ledamöter på två år valdes: Kjell Jonsson, IM, Jeanette 
Skog, Skåneidrotten och Lena Strömberg Larsson, Lunds stift. Till ledamot på ett år valdes: 
Vesna Maldaner, IKF i Malmö (fyllnadsval). Christina Merker-Siesjö (ABF) och Stefan Hjelm 
(Sensus) valdes 2010 på två år och har därmed ett år kvar. 
 
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 11 maj 2011 valdes Margaretha Pettersson och Jeanette Skog 
och Stefan Hjelm till firmatecknare för Nätverk Social Ekonomi Skåne under styrelsens 
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mandatperiod. Firmateckning sker 
firmatecknare i förening. 
 
Ekonomiansvarig för Nätverk Social Ekonomi Skåne
Under 2011 fortsatte Christina Tindberg 
slutat på Röda korset och utför nu uppdraget genom sitt egna 
overheadkostnader inom ramen för SOUL
 
 
Överenskommelsesam arbetet med Region Skåne
 

’Överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och den 
idéburna sektorn
överenskommelsen i Sverige. Därav blev överenskommelsen mycket 
uppmärksammat runt om i landet och representanter från såväl Region 
Skåne som NSES och andra idéburna organisationer blev inbjudna att 
berätta om vår process i Skåne oc
 

 
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. 

 
 
Nätverk Social Ekonomi Skåne
verksamhetsåret 2011 – utifrån de åtta åtgärdspunkterna
 
 
1. Stöd till kommunerna och det lokala föreningslivet i att skapa lokala
överenskommelser. 
• Påbörjad kartläggning av förutsättningar för idéburen och offentlig sektor i Skåne att 
initiera lokala överenskommelseprocesser.

• Påbörjad besöksturné till NSES medlemsorganisa
samarbetsmöjligheter, etc.), som sedan ska 

• Kontakt med idéburen och/eller offentlig sektor i Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Kristianstad, 
Landskrona, Lund, Malmö, Sjöbo, Trelleborg, Örkelljunga, Östra Göinge. 

• Moderatorer under sektorsövergripande dialogmöten i Lund och Tr
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Firmateckning sker ensam genom ordförande eller genom de 

Ekonomiansvarig för Nätverk Social Ekonomi Skåne  
Under 2011 fortsatte Christina Tindberg med att sköta Nätverkets ekonomi. 
slutat på Röda korset och utför nu uppdraget genom sitt egna företag. Arvodering skedde via 
overheadkostnader inom ramen för SOUL-projektet och projektet Integration i 

arbetet med Region Skåne  

Överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och den 
idéburna sektorn i Skåne’ var även under 2011 den enda regionala 
överenskommelsen i Sverige. Därav blev överenskommelsen mycket 
uppmärksammat runt om i landet och representanter från såväl Region 
Skåne som NSES och andra idéburna organisationer blev inbjudna att 
berätta om vår process i Skåne och hur utvecklingen går framåt.

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 

tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. 

är att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne genom att stärka samspelet mellan den 
offentliga och idéburna sektorn. Härigenom stärks demokratin, delaktigheten ökas och 

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 

Nätverk Social Ekonomi Skåne s (NSES) insatser i överenskommelse sam
utifrån de åtta åtgärdspunkterna  i överenskommelsen:

Stöd till kommunerna och det lokala föreningslivet i att skapa lokala

kartläggning av förutsättningar för idéburen och offentlig sektor i Skåne att 
initiera lokala överenskommelseprocesser. 

till NSES medlemsorganisationer (information, erfarenhetsutbyte, 
som sedan ska fortsätta under våren 2012. 

Kontakt med idéburen och/eller offentlig sektor i Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Kristianstad, 
Landskrona, Lund, Malmö, Sjöbo, Trelleborg, Örkelljunga, Östra Göinge.  

Moderatorer under sektorsövergripande dialogmöten i Lund och Trelleborg.
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• Delaktiga i Region Skånes politikerutbildning avseende folkhälsa, träffar i Lund och 
Trelleborg. (Ytterligare träffar är inbokade under våren 2012.) 

• Dialog med Kommunförbundet Skåne (KFSK). 

• Möten och kontinuerlig kontakt med nationella överenskommelsekansliet på det social 
området.  

• Aktiv part i planering av en nationell processledarutbildning, ett samarbete mellan 
överenskommelsekansliet, studieförbundet Bilda och NSES. Fem representanter från NSES 
och medlemsorganisationerna deltog i utbildningen hösten 2011 med fortsättning under 
våren 2012. 

• Deltagande i nationella nätverksmöten inom SOUL-projektet där bl. överenskommelser på 
nationell, regional och lokal nivå diskuteras.  

 
2. Utvecklingsinsatser för socialt företagande och samhälleligt entreprenörskap 
• NSES påbörjade i samarbete med Centrum för Publikt Entreprenörskap (CPE) en 
kartläggning av status, behov, intresse och förutsättningar för idéburna organisationer i 
Skåne att verka entreprenöriellt.  

 
3. Utveckla former för frivillig- och volontärarbet e i Skåne i idéburen regi samt vid 
Region Skånes verksamheter 
• Röda Korset och Region Skåne har utvecklat ett projekt för att öka frivilligarbetet vid 
regionens sjukhus.  
( www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Nyheter/Arkiv/Nyheter-
2011/Medmanniskorna-som-kompletterar-varden/ ) 

 
4. Öka kunskap avseende upphandlingsförfarande 
• Genomförande av två kunskapsseminarier kring upphandlingsförfarande, 28/4 och 7/9. 
Framtagning av strategi och aktivitetsplan för att förbättra möjligheterna för den idéburna 
sektorn att medverka till mångfald och alternativa utförande av tjänster och service.  

 
5. Tidigt samråd och förstärkt samspel inom utredni ngs- och fysiskt planeringsarbete 
• Representation i Överenskommelsens arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av fem 
representanter från idéburen sektor och fem representanter från Region Skåne. KFSK, 
Länsstyrelsen och NSES:s två tjänstemän är adjungerade. 

• En politikergrupp kopplade till Överenskommelsen bildades under hösten och ett första 
möte mellan politikergruppen och arbetsgruppen kom till stånd den 20 september. I 
politikergruppen ingår ordförande och viceordförande för Folkhälsoberedningen , 
ordförande och 1:e vice ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden , ordförande och 2:a 
viceordförande för Tillväxtnämnden ; representation från Kulturnämnden  är än så länge 
vakant. 
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Figur:  Struktur kring arbetet med åtgärderna i överenskommelsen 
 

• Processtöd till bildande och utveckling av Ideell kulturallians i Skåne (IKA Skåne).  

• Påverkan Strukturfonderna: 
Seminarium kring Strukturfondernas framtid och utformningen av dessa, 23/8.  
Genom SOUL-projektet skedde en insamling av alla regioners erfarenheter och synpunkter 
som lämnades till regeringen under hösten 2011. Den 29/11 anordnades det, inom ramen för 
SOUL, en träff med arbetsmarknadsdepartementet, landsbygdsdepartementet och 
näringsdepartementet, där regionernas samlade erfarenheter och synpunkter lyftes fram. 

• OECD Territorial Review Skåne:  
(http://www.skane.se/sv/Skanes-utveckling/Om-Skane/Territorial-review) 

Region Skåne har anlitat OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) 
för att göra en så kallad territorial review för Skåne; en kartläggning av regionens 
konkurrenskraft och potential under de kommande åren. OECD kommer att ge 
rekommendationer och förslag som ska främja utvecklingen och tillväxten i Skåne. Resultatet 
ska sedan ligga till grund för nästa regionala utvecklingsprogram 2014-2020.  
Arbetet inleddes under hösten 2010 och avslutas med rapport under våren 2012. 

NSES deltog på följande sätt: 

– Deltagande i inledande konferensen: Detta är Skåne 9/5 2011. 

 

 

Christoph Lukkerz och 
Maria Leiner, NSES 

 

 

 

 
 
 

Foto: Precious People - http://www.skane.se/upload/Webbplatser/RU/Bilder/OECD/Bilder/oecd-publik.png 
 

– Total Review – Skånes prioriterade områden, seminarium 14/12.  
Margaretha Pettersson, ordförande i NSES deltog tillsammans med representanter från 
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Malmö 
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högskola och Företagarna i paneldebatterna kring Skånes utmaningar och möjligheter samt 
prioriteringar för Skånes utveckling och tillväxt. 

 
Foto: http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/RU/Bilder/aktuellt/panel.png  
 
 

– Christoph Lukkerz, NSES, Nils-Ola Nilsson, Skåneidrotten och Eva Hall, Röda Korset 
deltog som representanter för den regionala sociala ekonomin i OECD:s gruppintervjuer i 
samband med Territorial Review Skåne, hösten 2011.  

– Den 31/8 blev Christoph Lukkerz intervjuad av Kontigo AB som på uppdrag av 
Tillväxtverket gör en kartläggning av olika regionala stödstrukturer kring det 
arbetsintegrerande sociala företagande och liknande verksamheter. 

6. Integrationsarbete 
• Deltagande i Region Skånes Integrationsråd. 

• Deltagande i Länsstyrelsens runda bord samtal kring mångfald och tillväxt. 

• Samarbete med Partnerskap Skåne som är en regional plattform för metodutveckling och 
ett inkluderande mottagande av nyanlända och asylsökande, www.lansstyrelsen.se/skane. 
– Projektledning ”Integration i förening” och medverkan i projektet ”Inkludering genom språk”. 
– Expertseminarium i Bryssel med modellen Integration i förening som good practice, 6-8/4.  
– Partnerskap Skånes konferens ”Mod och Mångfald”, Malmö 25/5.  
– Partnerskap Skåne turné i regionen med delregionala träffar under hösten/vintern. 

 
7. Främja kunskapsutveckling kring den idéburna sek torns roll i samhällsutvecklingen 
- Samverkan med utbildning och forskning 
• Möten med forskare från Lunds Universitet, Håkan Johansson och Roberto 
Scaramuzzino, som har följt de nationella överenskommelseprocesserna. 

• Möte och samarbete med Malmö Högskola och Mötesplatsen för social innovation och 
samhällsentreprenörskap. 
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8. Årligt regionalt forum/uppföljningskonferens 
 

 
 

 
 
• Planering och genomförande av det regionala forumet/uppföljningskonferensen den 18/11 
på Yllan i Kristianstad. Drygt 150 deltagare deltog i sektorsövergripande möten och 
workshop. Se filmer och intervjuer från det regionala forumet på www.overenskommelsen.se 

 
9. Nationell spridning av den regionala Överenskomm elsen: 
 
• Föredrag om Överenskommelsen hos Stockholm Läns Utveckling Partnerskap, 9/2. 

• Deltagande i panel hos Famna i Stockholm 18/3 om den idéburna sektorns framtid och 
överenskommelsen. 

• Föredrag om Överenskommelsen under Göteborgsregionens Sociala Ekonomi (GSE) 
årsmöte 12/4. 

• Föredrag om Överenskommelsen inför den offentliga och idéburna sektorn i Sundsvall, 
Njurunda 5/5.  

• Gemensamt seminarium tillsammans med Nationella Överenskommelsekansliet under 
Almedalsveckan 2011. 

• Processledningsuppdrag under hösten 2011 - Överenskommelse mellan Göteborgs stad 
och den sociala ekonomins organisationer i Göteborg.  

• Föredrag kring Överenskommelsen i Skellefteå 1/11 på uppdrag av Nätverket för Social 
Ekonomi Övre Norrland. 
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• Föredrag och workshop kring Överenskommelsen i Östersund 25/11 på uppdrag av 
Social Ekonomi Mellersta Norrland (SEMN). 

• Påverkansarbete genom annons om den regionala överenskommelsen i tidningen Ideellt 
engagemang, bilaga till Svenska Dagbladets riksupplaga med 220 000 exemplar 27/6. 

    

 
• Processledarutbildningen – Medverkan i planering och genomförande. NSES och den 
skånska överenskommelsen är också en del i inspirationsmaterialet: ’Samtal & Samverkan’ 
som togs fram under vintern 2011/2012. 

 
Nätverket har under året 2011 varit delaktigt i oli ka projekt:  
 
Partnerskap Skånes delprojekt: ’Integration i fören ing – Föreningslivet som aktiv part i 
introduktionsarbete’ och ’Ökad inkludering genom sp råk’ 
 
Den 30 juni 2011 avslutades flyktingsfondsprojektet Partnerskap Skåne och gick över till en 
ordinarie plattform för metodutveckling kring ett samlat och inkluderande mottagande av 
nyanlända och asylsökande i Skåne. Länsstyrelsen i Skåne län ansvarar för samordningen i 
plattformen där ett 40-tal aktörer ingår. Nätverket ansvarade för delprojektet ”Integration i 
föreningen”. På grund av omorganisering i den offentliga sektorn i samband med 
etableringsreformen fördröjdes implementeringen av modellen ’Integration i förening’ på lokal 
plan. För att säkerställa det framtida implementeringsarbetet anställdes Jesper Thiborg, 
doktorand vid Malmö högskola, för att skapa ett metod- och inspirationsmaterial. Skriften och 
utvärderingsrapporter hittas på: www.socialekonomiskane.se/projekt.  
 
Modellen Integration i förening utsågs 2011 till en av tre good practice på EU-nivå och 
presenterades på ett expertseminarium i Brysselresa april.  
 
Via projektet har ca 2000 individer fått föreningsinformationen under 137 insatser. Ungefär 
400 personer har lämnat in intresseanmälan för att komma i kontakt med en förening och har 
fått information om aktiviteter på den platsen personen bor. 
NSES ambition sedan projektslutet har varit att kunna anställa en person på ca 80 %, som 
kunde ha ett helhetsgrepp kring integrationsfrågor och samtidigt jobba vidare med 
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implementering av modellen Integration i förening och andra modeller. Förhandlingar m
Region Skåne och Länsstyrelsen pågick under hela året.
 
NSES samarbete med Länsstyrelsen och Partnerskap Skåne fortsatte 
inom ramen för delprojektet ’Ökad inkludering genom språk
motsvarande en 20 % tjänst. 
 
Projektet ’SOUL – Sociala ekonomins organisationer i utveckling och l ärande
SOUL-projektet (ESF) fortsatte under hela året och har dels bidragit till förankringen av 

överenskommelseprocessen, dels bidragit till ett nytt tänk kring 
värdegrundbaserad 
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 
extra motivation till att fortsätta med stort entusiasm. 
Under 2011 har det genomförts följande utbildningsinsatser: Regionala 
spelregler och överenskommelser (1 heldag), två nationella nätverksmöten, 

Reteaming – Från vision till verklighet; So
Organisationssamverkan. 
 
Social Return on Investment (SROI) 
SROI är ett standardiserat sätt för den sociala ekonomins organisationer att kommunicera 
sitt sociala, miljömässiga och ekonomiska
näringslivet. Inom ramen för SOUL
utbildningar i landet i hur man använder sig som organisation av denna metod.
 
Christoph Lukkerz var regional koordinator för Skåne och Blekinge 
Läs mer om SOUL: www.soulkompetens.se
 
Ideell Kulturallians Skåne 
Den 24/5 bildade kulturorganisationer i Skåne den ideella föreningen: ’Ideell Kulturallians i 
Skåne’ (IKA Skåne). Denna blev den första regionala Ideella Kulturalliansen i Sverige. På 
nationell plan finns det en riksorganisation sedan 2009. Läs mer om Idee
www.ideellkultur.se. Föreningen är öppen för alla föreningar/organisationer som arbetar 
med/för kultur i Skåne. NSES 
blir medlem i nätverket. 
 
 
Externa uppdrag:  
 
• Förstudie kring Immanuelskyrkans sociala arbete 2011

• Processledning: Lokal överenskommelse G

• Nationell processledarutbildning 

• Nationell överenskommelse inom det sociala område

• Dialogmöte Lunds kommun 

• Diverse föredrag 
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Region Skåne och Länsstyrelsen pågick under hela året. 

NSES samarbete med Länsstyrelsen och Partnerskap Skåne fortsatte dock även 
Ökad inkludering genom språk’ – där vi fick resurser 
 

Sociala ekonomins organisationer i utveckling och l ärande
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 – 

motivation till att fortsätta med stort entusiasm.  
har det genomförts följande utbildningsinsatser: Regionala 

spelregler och överenskommelser (1 heldag), två nationella nätverksmöten, 
Från vision till verklighet; Social Return on Investment (SROI) och 

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.

var regional koordinator för Skåne och Blekinge (20 %) 
www.soulkompetens.se  

Den 24/5 bildade kulturorganisationer i Skåne den ideella föreningen: ’Ideell Kulturallians i 
Skåne’ (IKA Skåne). Denna blev den första regionala Ideella Kulturalliansen i Sverige. På 
nationell plan finns det en riksorganisation sedan 2009. Läs mer om Ideell Kulturallians på 

. Föreningen är öppen för alla föreningar/organisationer som arbetar 
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Processledning: Lokal överenskommelse Göteborg 2011-05-16 till 2011

Nationell processledarutbildning 2011-2012 – del av utbildning 
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