Social ekonomi övre Norrland (SEÖN)
Verksamhetsberättelse för 2018

SEÖN är den samlande och kända aktören för civila samhället i Norr- och Västerbotten, som ger
röst till idéburna organisationer och är en part att föra dialog med. Styrelsen har aktivt spridit
SEÖN både till strategiska personer inom offentlig sektor på lokal och regional nivå, och till
intresserade organisationer inom civila samhället. Ett stort TACK till medlemsorganisationer,
finansiärer, samverkansparter och eldsjälar för ännu ett framgångsrikt år för SEÖN.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av ordförande plus fyra ledamöter från Norrbotten och fyra ledamöter från
Västerbotten. Styrelsen har totalt haft sex protokollförda möten samt ett möte med förda
minnesanteckningar. Styrelsen har en skriven rutin för hantering av protokoll. Styrelsen har
diskuterat och försökt hitta former för ökat engagemang och delaktighet i styrelsen samt
fördelning av arbetsuppgifter.
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Årsmöte
Årsmötet genomfördes 4 maj på Medlefors folkhögskola i Skellefteå. Där deltog tyvärr endast
åtta personer. Mötesordförande var Linda Carstedt. Årsmötet beslutade ge den avgående
styrelsen ansvarsfrihet. I samband med årsmötet presenterade Malin Lindberg och Ingvar
Rönnbäck den kartläggning som de gjort om civila samhället i Norrbotten.
Medlemmar
När år 2018 sammanfattas har SEÖN 30 st medlemsorganisationer verksamma i Norr- och/eller
Västerbotten. Två nya organisationer har beviljats medlemskap under året.
Projekt
Kartläggning av civila samhället i Norrbotten
Kartläggningen har presenterats i samband med regionutbildning för politiker, 15 jan i Luleå.
Den presenterades även för företrädare för kommuner och Region Norrbotten, 21 jan i Luleå.
Ylva Löwenborg, Maria Frisk och Katarina Halvardsson deltog från styrelsen.

Ylva Löwenborg och Malin Lindberg medverkade på nationell träff den 20 mars med
Överenskommelsekansliet för att berätta om Kartläggning Norrbotten.
Regionfullmäktige i Norrbotten fick information om Kartläggning Norrbotten i samband med
sitt möte 10 april.

Nationellt uppdrag tillsammans med Nätverket – Idéburen sektor Skåne om regional stödstruktur
Uppdraget finansieras av f d Överenskommelsekansliet och ska utföras tillsammans med
Nätverket – idéburen sektor Skåne. Handlar om att hitta former för stödstruktur till civila
samhället för regionala och lokala dialoger med motsvarande offentliga aktörer. SEÖNs styrelse
har varit delaktiga i utformningen av avsiktsförklaring, avtal och budget. Utkast till ansökan
diskuterades t ex på träff i Luleå den 5 sept där även Niklas Gandal från Region Västerbotten
deltog. Uppdraget är indelat i fyra faser; kartläggning och behovsanalys, förslag till lösningar,
förankring och finansiering samt spridning. Budgeten är på 800 000 kr att använda 2018-11-01—
2019-10-31. Tjänsten som verksamhetsutvecklare tillika projektledare annonserades under
december. Styrelsen gjorde urval bland sökande, intervjuade samt formade SEÖNs organisation
för att välkomna sin första heltidsanställde i början av 2019.
Regional överenskommelseprocess i Norrbotten
Länsstyrelsen och Region Norrbotten har tillsammans
med SEÖN skrivit fram en 2-årig process
som kommer att inkludera finansiering för tjänstepersoner
inom SEÖN. Beslut om finansiering
väntas i början av 2019.
Integration och tillväxt – främja asylsökandes integration i Norrbottens län.
SEÖN är delaktig i projektet som ägs av Länsstyrelsen och representerats via
medlemsorganisation där Katarina Halvardsson deltagit. En nyanländ har varit anställd i projektet
där bl a utbildningsfilmer tagits fram. Filmerna handlar om vad det innebär att vara asylsökande
och vad vi andra kan hjälpa till med i olika skeden. Filmerna, som är tydliga och bra, passar skolor
och civilsamhällesorganisationer.
SEMPRE
Det regionala Interreg-projektet SEMPRE ägs av Coompanion Norrbotten och Ylva Löwenborg är SEÖNs ledamot i styrgruppen. Fokus är att involvera olika aktörer och genom nya
samarbeten upprätthålla och hitta lösningar för landsbygdsservice och integration. Ylva har
medverkat med workshop om utvärdering och återkoppling i projekt under ett givande
studiebesök i Florens, Italien.

Verksamhetsbidrag från Region Norrbotten
Styrelsen skickade in ansökan om verksamhetsbidrag men fick information att den inte kunde
behandlas pga förändrad organisation inom Region Norrbotten. Då omformulerade styrelsen
ansökan till en projektansökan i överenskommelse med tjänstepersoner inom regionen. Den ska
behandlas i Region Norrbotten i början av år 2019.
Arrangerade seminarier och workshops
RUS-workshop i Norrbotten 26 feb
SEÖN genomförde workshop för att civila samhällets organisationer skulle bidra med
synpunkter på förslaget till den nya regionala utvecklingsstrategin. SEÖNs styrelse skickade sedan
in yttrande utifrån dokumentationen.

Medlemsmöte
Medlemsmötet i december hade för få anmälda och styrelsen beslutade att ställa in mötet.
Problemet med få årsmötesombud och inställt medlemsmöte har diskuterats i styrelsen.
Medverkan i dialoger, seminarier och workshops
Innovation i idéburna sektorn
Den 10 januari höll Malin Lindberg ett lunchföredrag i samarrangemang mellan SEÖN och Luleå
tekniska universitet om innovation i den idéburna sektorn för en stor grupp organisationer,
innovationsfrämjare, forskare, tjänstemän m.fl.

Region Norrbottens årliga middag 31 jan
Ylva Löwenborg deltog i regionens middag där temat i
år var kultur och firandet av den nya kulturplanen. Bra
mingel och samtal om Norrbottens utveckling.
Rotarylunch 2 feb
Ylva Löwenborg var inbjuden att presentera SEÖN i
samband med lunch i Luleå.
Folkhälsostrategi Norrbotten
Under våren pågick ett intensivt arbete under våren med bl a 3 st workshops samt 1 st stor
konferens med rubrik Hälsa och Tillväxt. Arbetet indelades i grupperingen barn, vuxna samt
äldre. Under perioden augusti-november gjordes konkreta handlingsplaner för respektive
gruppering. SEÖN deltar i strategiarbetet via medlemsorganisation där Katarina Halvardsson
deltagit.
Överenskommelse Luleå kommun
Överenskommelseprocessen i Luleå kommun har varit i full gång. Kunskapen om civila samhället
kan konstateras ha ökat hos politiker och tjänstepersoner som fått både fler och närmare kontakt
med civila samhället. Ytterligare stormöten är planerade för att hålla dialogen levande. SEÖN har
lämnat över dialogen och processen till lokala aktörer, men tack vare SEÖN har dialogen blivit
breddad från båda håll.

Kartläggning Västerbotten
Region Västerbotten har under hösten gjort en statistikbaserad kartläggning över civila samhället i
Västerbotten. Materialet finns sammanställt i en rapport och har presenterats i korthet på en
workshop i Lycksele i november gällande regional utvecklingsstrategi. SEÖN har deltagit i
framtagningen av kartläggningen utifrån ett partnerskap.
RUS-process i Västerbotten
Region Västerbotten inbjöd till tio st dialogmöten i Lycksele för att få input till ny regional
utvecklingsstrategi t o m 2040. En dialogträff fokuserade på civila samhällets roll och betydelse.
Den arrangerades tillsammans med SEÖN där Roger Filipsson och Ann-Marie Lindgren
medverkade. Överläggningar har gjorts med bl a regiondirektören för att hitta form för
utveckling samt långsiktig finansiering för dialog och partnerskap.

Social Innovation i Norr
Social Innovation i Norr samlade maximala 200 deltagare på rekordtid och anmälningsmöjligheten stoppades flera veckor i förtid. Konferensen den 25 april i Umeå arrangerades av
LTU, Umu, SEÖN + fyra kommuner.
SKL-konferens 12 sept, Stockholm
Ylva Löwenborg medverkade tillsammans
med Eva Jonsson från Region Norrbotten
för att berätta om dialogen med civila
samhället.
Erfarenhetsdag med Forum
SEÖN har haft löpande kontakter med
Forum, som samlar de sociala nationella
organisationerna i sektorn. Ylva Löwenborg
och Roger Filipsson deltog via videokonferens på Forums erfarenhetsdialog om
regionala överenskommelser. Även Västernorrland och Skåne medverkade.
Samtal med landshövdingen
31 oktober deltog Ylva Löwenborg i samtal som landshövding Björn Nilsson i Norrbottens län
inbjudit till.
Övrigt
SEÖN lämnade yttrande utifrån remiss på ny näringslivsstrategi för Umeå kommun t o m år
2028.
Kommunikation
En webblogg finns och fungerar som hemsida för SEÖN. På sidan finns diverse information och
olika kontaktformulär.
I facebook-gruppen är det för närvarande 217 medlemmar, vilket återigen är en ökning sedan
förra verksamhetsberättelsen. Här sprids aktuellt kring frågor som berör civila samhället, t ex
intressant forskning, inbjudningar till konferenser m m.

Förutom e-postadress till respektive ledamot finns även en gemensam e-post till SEÖN:
dialogprojektet@gmail.com . Via den administreras också annat inom SEÖNs verksamhet.
Styrelsen samlar alla sina dokument, bilder och andra handlingar i en gemensam drop-box.
En powerpointpresentation som presenterar SEÖN finns framtagen.
Styrelsen har tagit del av det nya breddade nationella uppdraget kring Överenskommelsen:
https://www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/2018/02/overenskommelse-om-enstodstruktur-for-dialog-och-samrad-mellan-regeringen-och-det-civila-samhallet-pa-nationellniva/?fbclid=IwAR01vWD1ONKJEPh4Mx57GPONVLlW69LjAXxsnIL_e9p1vZr_Ewx3h9kBh8

Övre Norrland mars 2019

Ylva Löwenborg

Roger Filipsson

Ann-Marie Lindgren

Dan Swärdh

Katarina Halvardsson

Maria Johansson-Berg

Ingvar Rönnbäck

Martin Vikgren

(Mats Johansson)

