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Gemensam ansats mellan ESF Norra Mellansverige och samordningsförbunden i 

Värmland, Dalarna och Gävleborg 

Hej alla samordningsförbund, intressenter och samarbetspartners! 

Här är det andra nyhetsbrevet från arbetsgruppen. Trots att det är sommar och har varit semestertider har det 

hänt en del i vårt arbete mot målet – en gemensam ansökan till Europiska Socialfonden i Norra Mellansverige.  

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

Det här har hänt under sommaren 
- I juni fick samtliga förbundschefer en enkät med följande teman: Bygg på det som fungerar och Ett 

gemensamt lärande. Genom enkäten samlar vi förbundschefernas uppfattning om vad som behöver 

utvecklas vidare och/eller spridas mellan förbunden i Norra Mellansverige. Vi har snart fått in svar från 

samtliga förbund.  

- En kollegial träff för förbundscheferna genomfördes den 19 augusti.  Då deltog även våra 

samarbetspartners Jennie Holmberg och Jennie Fröling från Värmlands Projektparaply. De koordinerar 

och administrerar projekt för Värmlands kommuner med Karlstad kommun som projektägare. Vi 

konstaterade att det är fullt möjligt att ha Karlstad kommun som projektägare där vi får avlastning i de 

administrativa och koordinerande delarna i ett genomförandeprojekt. Vi fick rådet av Jennie och 

Jennie att fundera på vad som är riktigt svårt.  

Det här händer framöver 
- Vi fortsätter att ”gräva vidare” genom att ställa frågor till förbundscheferna. Under nästa vecka 

kommer ytterligare en enkät delas till förbundscheferna för att få ytterligare material till förstudien. 

- När det gäller medfinansiering kommer förbundscheferna får information med några exempel under 

nästa vecka.  

- Ett material kommer att tas fram i början av september som ger förbundscheferna stöd att involvera 

och förankra projektidén hos övriga aktörer i förbunden såsom styrelsen, chefsgrupper och 

projektmedarbetare m.m.  

- Tider för kollegiala träffar för förbundscheferna den 14 september kl. 8 och den 20 september kl.16. 

Inbjudan kommer inom kort.  

- Förbundscheferna träffas på Tällberg den 24 – 25 oktober, lunch till lunch.  

- Öppna träffar för ordförande 10 oktober kl. 10-11 och den 7 november kl. 10-11. Ingen anmälan 

behövs, bara att koppla upp sig. Länk: 

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

824 9623 7259. Lösenord: 052200 

 

Här är vi i arbetsgruppen: Jonas Well, Anna-Karin Hainsworth, 
Magnus Lindström och Ann-Karin Bohl 

 

Ha en fortsatt skön sommar! Ann-Karin Bohl 

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

