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Så skapar vi fler möjligheter till
inflytande, utveckling och förändring
HEDEVÅG

Hur gör vi när mallen inte stämmer?
Barn och ungdomar lever i en ständig interaktion med
omgivningen och alla vi har ett gemensamt ansvar för
att detta möte ska bli så framgångsrikt som möjligt. Kent
Hedevåg föreläste i Sunne för 239 deltagare från våra CV
kommuner.
-Kent förklarar på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt
forskningsbaserad fakta så att man förstår och kan sätta
sig in i elevens situation. En bra föreläsningsdag, säger
Susanne Ekelund, specialpedagogsamordnare, Sunne
kommun.

FILM I MUNKFORS

En film om att bo och leva
För att klara personalomställningen inom våra CV
kommuner de närmaste åren krävs det att människor
väljer att arbeta hos oss. Kanske är det enklare att flytta
till en plats om partnern också har ett jobb på orten?
Filmen ”Drömmen startar i Munkfors-Ransäter” är en film
om Per som valt Munkfors som plats att bo, leva och
arbeta på. Det är en minidokumentär där vi följer Per
hans i vardag. Med filmen visar vi vilket tätt samarbete
som finns mellan Munkfors kommun och ortens företagare
och vilket brett föreningsliv det finns. Filmen kommer att
användas i marknadsföringssyfte på bland annat mässor
och på munkfors.se

Antal utbildade medarbetare i
Creare Vivere fram till mars 2014
299 medarbetare i Munkfors
162 medarbetare i Årjäng
674 medarbetare i Torsby
1140 medarbetare i Sunne

GÖRA SKILLNAD X29

”Att vilja göra skillnad
är den viktigaste
drivkraften man har”

Tryckt och klar

Nu är den här, boken om oss! Boken
ska nu finnas på de flesta arbetsplatser
i din kommun.
Du kan läsa alla 41 porträtt på
www.sunne.se/attraktivajobb
En av porträttpersonerna är Rickard
Martinsson. Han jobbar som rektor i
Torsby kommun.
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SAMVERKAN

Hur blir vi bättre på samverkan?
Offentlig sektor ställs kontinuerligt inför nya krav på
anpassningar. Trycket på de kommunala verksamheterna
är idag högt och förväntas öka allt mer. 21 maj anordnade
CV samverkanskonferens. Ett 30-tal personer deltog under eftermiddagen. Hur utvecklar vi vår samverkan? CVprojektet är ett steg i hur vi kommuner kommer närmare
varandra och kan lära oss av varandra.

COACHING

Mod och kraft för framtiden
45 medarbetare har under våren genomgått coaching.
Coachingen syftar till att stärka individen i organisationen.
I coachingen har det varit fokus på det som som definierar
ett kreativt klimat i en organisation; stödjande ledarskap,
mod, självförtroende och utveckling. Insatsen hade deltagare från Sunne, Årjäng och Munkfors kommun.

CREARE VIVERE

Projektet går mot sitt slut
30 juni är projektperioden slut för Creare Vivere. Nu ska
slutrapporter skrivas och de sista lägesrapporterna ska
in. Inga nya aktiviter är planerade men det är ett fåtal som
ska avslutas.

PROJEKTETS SYFTE
Jobb & möjligheter åt alla

Syftet med projektet är att

• stärka ditt inflytande i arbetslivet
• utveckla organisationen genom utbildning
• ge dig möjlighet att skapa bestående förändringar

Vi vill skapa förutsättningar för dig att
•
•
•
•
•
•

trivas och ha ett kreativt och tillåtande klimat
kunna påverka din arbetssituation
lättare byta arbetsplats eller uppgifter inom kommunen
ha god självkännedom och känna dig trygg
ha fler och bättre verktyg att möta medborgarnas behov
lättare ta tillvara och ta del av andras kompetens

MEDVERKANDE KOMMUNER
Europeiska Socialfonden finansierar och
bidrar till detta kompetensförsörjningsprojekt i
följande kommuner i Värmland:

Kontakt
Kontakt för nyhetsbrevet
Kommunikatör Emelie Röjeskog,
emelie.rojeskog@sunne.se
Projektägare Kjell-Åke Hagström
0565-160 16, 070-661 08 38
kjell-ake.hagstrom@sunne.se
Torsby kommun projektkoordinator
Inga-Carin Bergqvist, 0560-160 38
inga-carin.bergqvist@torsby.se
Munkfors Kommun projektkoordinator
Ingmarie Lindkvist, 0563-54 12 10
ingmarie.lindkvist@munkfors.se
Årjängs kommun projektkoordinator
Christer Larsson, christer.larsson@arjang.se
Sunne kommun delprojektledare bildning-och socialförvaltningen Marianne Nilsson,
070-386 07 40, marianne.nilsson@sunne.se.
delprojektledare KS Kjell-Åke Hagström,
070-661 08 38 kjell-ake.hagstrom@sunne.se

