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Verksamhetsberättelse för EAPN – Sverige 2009 

 
 
Styrelsens arbete under året  
Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under 2009. 
Däremellan har vu (Verkställande Utskottet) sammanträtt 2 gånger. 
Samtliga möten är öppna för alla styrelsemedlemmar. 
 
EAPN  Sverige   
Följande personer har haft plats i styrelsen. 
Sonja Wallbom,   ordförande, VU 
Gigi Isaksson   V ordförande, VU 
Gunvi Haggren,   VU 
Inge Fäldt,    kassör, VU 
Philip Lönegren,   sekr VU 
Jan-Olof Forsén   Ledamot  
Östen Bohlin    Suppleant  
Petra Persson  ” 
 
Verksamheten 
Under året har arbetet haft ett fokus på två stora huvudområden: Det svenska 
ordförandeskapet i EU samt planering inför det europeiska fattigdomsåret 2010. Vi har haft 
fortsatt aktiv samverkan med andra organisationer inom NMU och Socialdepartementets 
Brukardelegation. EAPN Sverige har under året blivit medlemmar i ICSV. 
 
Samarbete med NMU 
NMU har som nätverk haft förhållandevis låg aktivitet beroende på bristande resurser för att 
driva nätverket. EAPN har aktivt medverkat vid de möten som hållits och påverkat vilka 
frågor nätverket ska driva. 
 
EAPN – Sverige har haft egen plats i processen som ledde till en överenskommelse mellan 
staten och den sociala frivilligsektorn. Som nätverk beslutade vi att avstå från att underteckna 
överenskommelsen. Varje medlemsorganisation får själv avgöra om man vill medverka.  
 
Brukardelegationen 
EAPN – Sverige har två platser i den s k Brukardelegationen där Äldre- och folkhälsominister 
Maria Larsson är ordförande, Socialdepartementet. Delegationen har träffats fyra gånger per 
år. NMU utser ledamöter till den och under året har Sonja Wallbom suttit på EAPN-mandatet 
i Brukardelegationen. Gunvi Haggren ersätter Anne-Marie Wulfstrand under hennes 
sjukfrånvaro. 
 
Årlig konferens mellan offentlig sektor och brukarorganisationer 
EAPN – Sverige är medarrangör inom ramen för planering och genomförandet av den årliga 
konferensen. 2008 var titeln ”D- som i demokrati och dialog”. Under 2009 beslutade 
arbetsgruppen att inte genomföra något möte, främst på grund av andra aktiviteter som delvis 
fyller samma funktion, t ex överenskommelsen mellan staten och de sociala 
frivilligorganisationerna. Konferenserna har också haft svårt att samla många deltagare, varför 
både kostnad och arbetsinsats överskrider den betydelse konferenserna haft.  
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Regional organisering 
För att få bättre förankring har EAPN – Sverige fortsatt att försöka utveckla regioner. 
Hittills finns regioner i Örebro och i Skåne. 
I Örebro har man sedan länge ett regionalt nätverk med ett 20-tal anslutna organisationer. 
Detta nätverk har anslutit sig till EAPN och arbetar framför allt med den lokala 
handlingsplanen. 
I Skåne har nätverket fått förnyad aktivitet i perspektivet att det nationella startskottet för det 
svenska fattigdomsåret blir i Lund. Det har också haft betydelse att EAPN Skåne under tre år 
varit ansvariga för det svenska deltagandet i PEP-mötet i Bryssel. 
Nästkommande år kommer detta ansvar att gå över till Trollhättan, med förhoppningen om att 
förstärka ett nätverk i västra Sverige. 
 
Det svenska ordförandeskapet i EU 
Hösten 2009 var Sverige ordförandeland i EU. Detta medförde dels ett ökat fokus på 
europafrågorna i Sverige och därmed ett ökat intresse för EAPN. Vi hade en plats i 
planeringsgruppen för Social Round Table som genomfördes i Stockholm i oktober. I 
samband med detta möte kallade vi till överläggningar med regering och opposition i 
Riksdagen och i dessa möten deltoog EAPNs ordförande Ludo Hornimans och kanslichef 
Fintan Farrell. Oppositionen visade större intresse för att möta oss och diskutera europafrågor 
och de svenska strategirapporterna än regeringssidan, där endast en ledamot kom till vårt 
möte. Vi har dessutom deltagit i uppvaktningar av Socialdepartementet tillsammans med 
Social Plattform samt Equality Summit som också hölls i Stockholm.  
Som en följd av ordförandeskapet har EAPN inbjudits att tala vid konferens anordnad av 
Stockholms Stad om OMC samt på konferenser anordnade av ECOSOC och Eurocities. 
 
Planering av fattigdomsåret 2010 
Redan i juni hade EAPN sin första överläggning med det svenska ESF-rådet och förankrade 
där en idé om aktiviteter under 2010. Vi deltog vidare i den hearing på Socialdepartementet 
där olika idéer till aktiviteter samlades in från organisationerna. EAPN fick också plats i den 
referensgrupp som behandlar ansökningar som inkommit till ESF-rådet från olika aktörer. 
I september hade vi en överläggning med Svenska Kyrkan i en församling i Malmö om ett ev 
samarbete under 2010, en plan som fick överges. Vi genomförde också diskussioner med det 
skånska nätverket om att planera och genomföra ett PEP-möte i Skåne och nätverket tog på 
sig det ansvaret. Planeringsarbetet pågick under en stor del av hösten och skedde på ideell 
basis eftersom anslag för fattigdomsåret inte fanns att tillgå förrän efter årsskiftet. 
 
EAPN Europa 
Vi deltog på årsmötet /General Assembly i Österrike, Wien, i juni. Deltog gjorde Sonja 
Wallbom, Gunvi Haggren, Inge Fäldt samt Petra Persson. 
På ett möte om minimum income deltog Östen Bohlin. 
Ett möte om developing the network deltog Sonja Wallbom och Carina Cederström. 
  
EAPN Sverige har plats i arbetsgrupper och möten och bidragit till arbetet i Europa genom 
skrivelser och svar på frågor som EAPN Europa ställt. 
Executive Committee   Sonja Wallbom 
Vice ordförande fram till GA Sonja Wallbom 
SIWG (social incl working group) Gunvi Haggren 
Structural Founds  Inge Fäldt 
Employment Group  Johannes Jörgensen 
PEP (people experiencing poverty) Willy Karlsson 
Minimum Income   Gigi Isacsson 


