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Gemensam ansats mellan ESF Norra Mellansverige och Samordningsförbunden i 

Värmland, Dalarna och Gävleborgs län 

Hej alla samordningsförbund i Värmland, Dalarna och Gävleborgs län med intressenter och 

samarbetspartners, 

Varmt välkomna till det första nyhetsbrevet från förbundscheferna som har bildat en arbetsgrupp för 

att förbereda en ansökan till ESF Norra Mellansveriges kommande utlysning för 

samordningsförbunden i länen. Vi tycker att ett nyhetsbrev kan vara ett enkelt sätt att hålla 

förbunden, dess styrelser, kanslier och sina medlemmar informerade. Dessutom vill vi vara öppna 

med det vi gör med ESF-rådet och andra samarbetspartners i denna spännande process. Steg-för-

steg tänker vi att redogöra kort för vad som händer och för vad som planeras framåt. 

Har du/ni frågor, eller vill bidra till nyhetsbrevet, kontakta gärna jonas.wells@avesta.se. 

Nu till nyheterna! 

- Alla samordningsförbund i Värmland, Dalarna och Gävleborgs län har nu beslutat att de vill 

vara med i förberedelserna och diskussionerna under hösten med sikte på att göra en 

gemensam ansökan till ESF Norra Mellansverige jan-feb 2023! 

 

- Värmlands Projektparaply har beslutat att stödja vår process och är öppna att vara ett 

administrativt stöd och bollplank även i förberedelserna till en ansökan. De har bra 

erfarenheter att stödja projektprocesser med externa medel och flera aktörer. 

Kontaktpersoner från dem är Jennie Fröling och Jenny Holmberg. Mer att läsa om Värmlands 

Projektparaply finns här: Värmlands projektparaply | Hem (varmlandsprojektparaply.se) 

 

- Arbetsgruppen (Ann-Karin SF Klarälvdalen, Magnus SF Arvika/Eda, Jonas SF Södra Dalarna 

och Anna-Karin SF Gävleborg) har träffats och viktigt nu är att gå vidare att samla information 

om vad varje förbund vill ha ut av och bidra med, i det kommande projektet. Ett första steg i 

detta är en enkät som kommer till förbundscheferna inom kort om vilka insatser de vill 

utveckla vidare eller sprida till fler förbund. Enkäten kommer också att ta upp vilket lärande 

varje förbund vill ha från projektet. Mer information kommer, fortsätt att fundera – era svar 

efterfrågas snart! 

 

- Arbetsgruppen har beslutat att träffas cirka en gång varannan vecka och har avsatt tider hela 

hösten för detta med start den 25 augusti. Efter varje möte kommer ett nyhetsbrev att 

presenteras så att alla har samma information och möjlighet att påverka och bidra 

 

- En kollegial träff – för alla förbundschefer – sker den 19 augusti kl 10-11. Vi lyfter öppna 

frågor och funderingar, och hjälper varandra förbereda arbetet. Zoom länk: 

https://us06web.zoom.us/j/87197586151?pwd=Uk5OUngzTWM3OCtQN3NFbnppeXJNZz0 

Mötes ID: 871 9758 6151, lösenord: 261709 

 

- Öppna träffar för ordförande för de olika samordningsförbunden bokas till den 10 oktober kl 

10-11 och den 7 november kl 10-11. Viktigt att styrelserna är med i arbetet och kan bidra – vi 

vill höra era frågor och funderingar! Ingen anmälan behövs, bara att koppla upp sig. Länk: 

https://us06web.zoom.us/j/82496237259?pwd=dlgwSUhwU0J4cVp5L1VzbHJ2d0k5Zz09. 

Mötes- ID: 824 9623 7259. Lösenord: 052200 
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