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från föregående möte den 30 september 2013.

Ansökan om förstudie till nytt EU-projekt
Creare Viveres styrgrupp har diskuterat om att söka ett nytt EU‐projekt efter CV‐
projektet. En ansökan om förstudie har lämnats in till Region Värmland om ett nytt
projekt, ”Insyn – Insikt”. Förstudiens syfte är att få större kunskaper om hur
kommande generationsväxling i den offentliga sektorn, på ett konstruktivt sätt både
kan bidra till omställning hos de som är anställda och samtidigt se ur unga på ett
bättre sätt kan involveras och engageras i utveckling av välfärd och demokratiska
processer. Detta för att möta upp mot nya framtida krav.

Filmer
I samband med utbildningsinsatsen socialdokumentation gjordes en film med
intervjuer av några från varje kommun, som deltog i utbildningen. Finns även film om
jämställdhet med Add gender och en längre intervju med utbildaren Marie Wendin.
Dessa filmer kommer att finnas på kommunens intranät för enkelt kunna visas på
arbetsplatsmöten i kommunerna.
Varje CV kommun ska få tillgång till en digital workshop och göra en film där
anställda berättar om sitt jobb relaterat till den egna kommunens värdegrund. Filmen
är tänkt att användas för att attrahera potentiella nya medarbetare.

Kommande utbildningsinsatser
Hot och våld utbildningsinsatsen hålls under v. 44. Från Torsby är 33 personer
anmälda samt 8 av dem som också går en fördjupningskurs. Det är många anmälda
från alla CV kommuner. Däremot lågt deltagande från Tekniska.
Tillgänglighet C V projektledare Oda Larsson har kontakt med Fredrik Lindgren från
Handisam, han har skickat ett upplägg på hur han ser att vi ska gå vidare med
tillgängligheten för att uppdatera våra planer i kommunerna. Denna insats gäller alla
kommuner och går via CV.
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Effektiva möten Efter årsskiftet planeras en utbildning kring effektiva möten. Mikael
Olofsson som har stor erfarenhet inom området kommer att hålla i utbildningen.
Utbildning för chefer och ledare Ett förslag till utbildning finns, det ska diskuteras vid
nästa styrgruppsmöte i november.
Rättelseutbildning I februari 2014 kommer Aditro att ha en rättelseutbildning för
löneadministratörer i alla CV kommuner. Utbildningen kommer att förläggas till
Torsby.
Klarspråksutbildning Är på gång i Torsby. C V projektet kommer att betala utbildning
för Annette Lauritzen och Helena Westh, för att de sen i sin tur ska utbilda
medarbetare i Torsby kommun.
Taktil massage Förslag på en introduktionsdag för att se om detta är ”något för mig”.
Oda Larsson kollar med Sunne kommuns upphandlare om det är ok att ta det via
företagshälsovården eller om det ska göras en upphandling.

Utvärdering/följeforskning
Peter Johansson som är utvärderare i C V projektet kommer att göra djupintervjuer
i oktober/november. Han och Oda har sett på hur man kan lägga upp intervjuerna
med deltagare. Även intervjumaterial gicks igenom. Intervjutiden är 40 minuter.
Utväderaren besöker alla kommuner och kommer till Torsby 14‐15 november samt
27 november. 15 intervjuer med medarbetare som gått utbildning mer än 16
timmar samt 3 chefer intervjuas.
Utvärderaren slumpar fram personer inom kommunerna som gått utbildning och
tar sedan kontakt med dem för att göra upp tid enligt givna datum.

Coaching
Förslag om coaching för personer som är på ”fel” plats och behöver en knuff i
ryggen för att ta sig vidare, inom kommunens verksamhet eller annan ‐ eget
företagande. C V projektledning inväntar förslag från personalcheferna som ser på
olika förslag för coaching, väntas vara klart v. 43.

Samverkanskonferens
Tanken är att alla C V kommunernas ledningsgrupper ska träffas och samtala
om samverkan. Vad är samverkan? Hur gör vi? Inbjuda föreläsare och en
workshop skulle kunna vara på programmet. Oda Larsson kollar med Gunnar
Andersson SKL om han har möjlighet att ta på sig uppdraget. Förslag är att
konferensen ligger i februari‐mars 2014.
Övrigt
Nästa C V möte onsdag 27 november kl. 10 – 12 mellansalen, biblioteket.
// Vid pennan Inga-Carin Bergqvist

2

