Nyhetsbrev 1, sept 2017
Hoppas ni alla haft det bra och fått en fin ledighet
under sommaren. För min del blev semestern inte
riktigt som planerad. En olycklig kombination av
jordens gravitation och min egen klumpighet
gjorde att jag drullade ned från ett tak och spräckte
en kota i ryggen. Resten av sommaren blev mycket
lugn. Men nu är jag igång igen och ser fram emot
att ta tag i projektet. Nya byggprojekt kommer
dock att skjutas på en osäker framtid.
Alla redovisningar av den inledande analysfasen är
inlämnade. Efter några mindre justeringar är vi nu
godkännande att gå vidare. Det har bland annat
varit en del osäkerhet runt några företags möjlighet
att få delta i projektet. Frågetecknen är nu uträtade
och vi kan istället fokusera på genomförandet av
alla planerade aktiviteter.
Genomföra och upphandla
Under våren har vi träffat alla företag och
diskuterat vilken typ av kompetensutveckling de
skulle behöva för att utveckla både företag och
personal. Under de kommande två åren ska vi
genomföra de aktiviteter som framkommit under
behovsanalysen.
Alla aktiviteter som ska genomföras måste
upphandlas affärsmässigt. I praktiken innebär detta
att vi först måste jämföra flera olika leverantörer
innan vi beslutar om någon affär.
Har ni kännedom om någon som kan hjälpa oss att
genomföra aktiviteterna så hör jättegärna av er. Det
är dock viktigt att ni inte själva bokar upp
aktiviteter. För att få ingå och kunna bekostat av
projektet måste alla avtal, betalningar och annat
ske via oss på Länsbygderådet.
Planeringen kommer att ske i nära samverkan med
er som ska delta för att allt ska bli så bra som
möjligt. Men ni kan behöva ha lite tålamod ibland
då allt inte kan starta samtidigt.
Efter att ni genomfört någon aktivitet i projektet
ska tiden för detta redovisas på en speciell blankett.

Vi ser till att ni får blanketten och påminner ifall
den inte blir ifylld.
Det kan vara värt att påminna om att projektet
enbart kan ta kostnader som rör kompetensutveckling. Andra investeringar eller tjänster
omfattas inte av syftet med detta projekt.

Inspiration- och informationsmöte
Under hösten kommer alla deltagare i projektet att
bjudas in till ett möte med information och
inspiration. Vi kommer då att berätta mer om
projektet och hur vi nu ska gå vidare. Dessvärre har
vi haft lite otur med föreläsarna som lämna återbud.
Så snart detaljerna är fastställda så skickar vi ut en
separat inbjudan.
Jämställdhet och likabehandling
Vår absoluta utgångspunkt är att alla deltagare,
oavsett förutsättningar, ska kunna delta på de
aktiviteter som genomförs inom projektet. Ingen ska
behöva känna sig åsidosatt på grund av kön, ålder,
etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder.
I samhället finns fortfarande strukturer som
missgynnar vissa grupper. Ofta är vi inte ens
medvetna om detta eftersom vi är så vana vid att det
alltid har sett ut så. Projektet har också som mål att
på olika sätt lyfta fram och synliggöra orättvisor och
på så sätt påverka attityder och värderingar.
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