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Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation 

Malmös idéburna verksamheter har under denna vår tagit emot strax över 70 personer i  

NAD-aktiviteter. Det är kul att vi har kunnat hjälpa så många till att få en plats i vårt 

fantastiska föreningsliv. Dessa personer har haft olika bakgrund med olika kompetenser, 

lärare, advokater, marknadsförare, barnsköterskor, tränare, ledare mm. Detta har lett till ett 

bra utbyte för de idéburna verksamheterna, men självklart framförallt för deltagarna i NAD-

aktiviteterna.  

Vi har också fått uppleva att personer fortsätter att delta i aktiviteter i den förening de har varit 

på under NAD-aktiviteten eller en annan förening. Dessutom har vi fått information om att 

deltagare i NAD-aktivitet, som sedan även var hjälpledare, använde huvudledaren för NAD-

aktiviteten som referens i sökandet till ett jobb. Arbetsgivaren för arbetet pratade med 

referensen. Deltagaren fick sedan det jobbet och även om vi inte direkt kan säga att 

föreningsreferensen var avgörande för att personen fick jobbet, så var det viktigt för individen 

att få denna referens. Vi vet också att några deltagare har fått upp ögonen för att arbeta i skola 

eller vård efter att ha deltagit i en NAD-aktivitet i en förening, vars medlemmar bjöd in till 

studiebesök på sina arbetsplatser i just vård och skola. 

 
Aktiviteter under våren 2017 
ABF Malmö med Giraffa i staden – Koll på stan – 6 deltagare 

Skåneidrotten – Sportskola – 14 deltagare 

Winnet Malmö – Kvinnogrupp inriktning entreprenörskap– 11 deltagare 

Korpen IF Malmö – Teori och fotboll – 18 deltagare 

Malmö Kappsimningsklubb – Livräddare och tränare – 1 deltagare 

C.A.R.E. – Introduktion till arbetslivet inom vård och skola – 11 deltagare  

Studiefrämjandet med Friluftsfrämjandet – Upptäck Naturen i Sverige – 12 deltagare 

 

Glädjande för det fortsatta strategiska arbetet med NAD under 2017 har varit att 

Arbetsförmedlingen nu stödjer en halvtidstjänst för arbetet med matchningen av nyanlända 

som har en etableringsplan. 

 

NAD 2.0 
En utvärdering av NAD gjordes under 2015-2016 av forskaren Roberto Scaramuzzino på 

Socialhögskolan vid Lunds Universitet. I denna utvärdering upptäcktes fler behov att fylla i 

arbetet med nyanlända:  

- säkerställa att nyanlända får information om föreningslivet i så många olika forum som 

möjligt som de befinner sig (t.ex. SFI)  

- det behövs en stödfunktion för de föreningar som arbetar med nyanlända eller föreningar 

som vill börja arbeta med nyanlända. 

 

Från och med 2017 utökades Föreningssamordnarens tjänst ytterligare 50 % med just syftet 

att arbeta fram nya strukturer för att fylla de två ovanstående behoven, som har arbetsnamnen 

NAD Info och NAD Stödfunktion. Ni hittar mer information om grundtanken med de 2 

behoven på denna länk:  

https://miso.se/verksamhet/natverk-aktivitet-delaktighet-nad/nad-2-0/  

 

NAD Info 

SFI 

En dialog med SFI-rektorer har lett till att vi under våren har genomfört information om 

https://miso.se/verksamhet/natverk-aktivitet-delaktighet-nad/nad-2-0/
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föreningslivet på 3 SFI-skolor inför ca. 1200 elever. En utvärdering kommer att göras av 

dessa tillfällen. Därefter fortsätter dialogen om ett utvecklande av en verksamhet som 

kontinuerligt genomför information om föreningslivet i skolorna. 

 

Välkommen till Skåne 

Välkommen till Skåne är en ny verksamhet i Länsstyrelsen Skånes regi, som går ut på att 

nyanlända i sin Samhällsorientering får information om föreningsliv, näringsliv, museum och 

bibliotek ute i dessa verksamheter (http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/manniska-och-

samhalle/integration/partnerskap-skane/Pages/valkommen-till-skane.aspx).  

Under våren har 2 tillfällen genomförts i Malmö, som Föreningssamordnaren har arrangerat 

tillsammans med representanter för följande föreningar: Studiefrämjandet, GAK Enighet och 

MAI. Vid dessa tillfällen har Föreningssamordnaren berättat om föreningslivet och 

föreningsrepresentanterna har berättat om sina verksamheter, samt haft rundvandring i 

lokalerna. 

 

Bli medlem 

Broschyren ”Bli medlem” har funnits under många år, men den har inte förändrats sedan 

starten. Föreningssamordnaren har, tillsammans med huvudprocessledaren för NAD, påbörjat 

ett uppdateringsarbete av broschyren. I skrivande stund är den hos Arbetsförmedlingen för 

översättning av språk som inte fanns med i broschyren från början. 

Originalbroschyren finns här:  

https://miso.se/wp-content/uploads/2015/05/Bli-medlem-total.pdf  

 

NAD Stödfunktion 

Föreningssamordnaren kommer att arbeta med att ta fram utbildningspaket för de föreningar 

som arbetar med nyanlända och de föreningar som vill arbeta med nyanlända, samt offentliga 

verksamheter som behöver kunskap om civilsamhället. I detta arbete pågår en dialog med 

KompetensCenter Idéburna Malmö kring att hitta en lösning med hjälp av kompetensen i 

föreningslivet kring dessa frågor (t.ex. handledning). 

En uppgift för Föreningssamordnaren blir också att stödja föreningar som vill utveckla sin 

verksamhet på olika sätt när det gäller nyanlända. Det kan t.ex. innebära att sammanföra 

föreningar med offentliga verksamheter eller att vara ett bollplank om föreningen vill söka 

medel för att bedriva en ny verksamhet. 

 

Avslutningsvis vill vi passa på att tacka alla de som har gjort det här möjligt: deltagarna, 

föreningarna, kontaktperson och handläggarna på Arbetsförmedlingen, föreningssamordnarna 

och den regionala processledaren, samt tillönska er alla en trevlig sommar! 
 
För mer information, kontakta föreningssamordnare Mikael Johansson efter 31:a juli: 

mikael.johansson@mip.org.se 

0729-99 83 77 

Läs mer om NAD: http://natverket.org/verksamhet/partnerskap-skane/nad-bloggen/  

 
Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD är ett samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, 

Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Arbetsförmedlingen och Nätverket Idéburen sektor 

Skåne. 
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