
 
 

 

 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET  Box 123, 830 00 Östersund  063-14 47 43 info@samjamt.se  www.samjamt.se 

2011-10-03 

 

 

Uppföljning av måluppfyllelse Delta 2, Bräcke 

Avtal dnr 11:54  

 
Närvarande: Monica Andersson, utredare Bräcke kommun 

                     Gunilla Kaev, Samordningsförbundet Jämtland 

                     Åke Rönnberg,              “                                    ,del av träff 
 

  
 
 
 

Aktuellt läge/implementering 
 

Ansökan till ESF är klar och inskickad den 15 september 2011. Man väntar besked nov/dec 

2011. Man övergick från det regionala programområdet till det nationella vilket innebar 

möjlighet till breddning i nätverket även utanför region och internationella kontakter. 
 

Ansökan omfattar 70 milj SEK; 40 milj är medfinansiering och 30 milj är sökta medel från 

ESF. 
 

Projektperiod: 

1/1 2012 --- 30/6 2014  med en 4 månaders mobiliseringsfas januari – april 2012 där man har 

möjlighet att ”sätta projektet slutligt” och ESF gör en förnyad bedömning av projektets läge 

innan man får gå vidare till genomförandefasen. 
 

Monica Andersson har varit med i hela processen och tycker hon har lärt sig mycket under 

resan. Under nätverksbyggandet och partnerskapsarbetet har många kontakter knutits och 

öppnat upp nya perspektiv menar Monica.  
 

Oklart i detta läge vem som blir projektledare, det kommer troligen vara delat på två personer 

samt att man knyter en ekonom till projektet. Man har ambitionen att hålla sig 

kompetensmässigt beredd för att jobba med projektet om det beviljas; har redan nu varit på ett 

par träffar ang projektarbete som anordnats av ESF rådet.  
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Uppföljning 

Vid projektets start juni 2011 formulerades följande mål för uppföljning tillsammans med 

Samordningsförbundet:  

 

 
Måluppfyllelse 

 förstudie klar – dokument redovisas till Samordningsförbundet; diverse 
kartläggningsmaterial och slutskrivning av ansökan 

 nedanstående resultatkriterier följs upp efter 15 september 2011 
 
 
Förväntade resultat 
 

 Samordningsförbundet deltar på sådant sätt att det  
-ökar förbundets kunskap och kännedom om socialt företagande 
-ger erfarenhet om kontakter och nätverk i området socialt företagande 
-ökar möjligheter till strategiska, effektiva insatser framgent  
  
Görs genom att: delta i möten, träffar, studieresor,nätverksaktiviteter mm som Bräcke anordnar 
och/eller tar del av 
 
Kommentar 2011-10-03 
Projekttiden har varit ca tre månader och har varit för kort för att involvera 
Samordningsförbundet i någon större utsträckning. Dessutom har de flesta kontakterna i detta 
skede handlat om att bygga upp projektansökans innehåll och nätverk kring detta, studiebesök 
och lärandeprocesser kommer senare i projektets mobiliserings- och genomförandefas. Möjlighet 
kan finnas att även framgent möjligheten att Samordningsförbundet får möjlighet att delta i det 
som handlar om lärande ang socialt företagande. 
Samordningsförbundet har inbjudits att ingå i projektets referensgrupp framgent vilket ger 
fortsatt lärande om projektets arbete och utveckling. 
 
 
 
 

 Länspartners aktiveras att ingå i projektet 
 
Görs genom att bjuda in och ha dialog med kommuner och andra lämpliga 
Samverkansförbundspartners 
 
Kommentar 2011-10-03 
Man har under förstudieperioden aktivt haft kontakt med flera av länets kommuner och 
Samordningsförbundets parter. En viktig aktör är Arbetsförmedlingen som fann  stort intresse av 
hemspsaråksspåret. 
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 Övriga kommuner som finns med är: 
Krokom – via lågtröskelverksamhet, arbetsmarknadsenheten 
Ragunda – via Mötesplats Hammarstrand, ABF 
Strömsund – via RSMH 
Östersund – via mötesplats Torvalla, ABF och Ladies Villa, kommunen 
samt 
Sundsvall – via Livsstilskompetens och Medborgarskolan 
 
Härjedalens kommun tillfrågades men valde att gå vidare med egen ansökan. 
 
 
  

 Samordningsförbundet har god insyn om upplägg, mål och intentioner i det kommande 
projektet   

 
Görs genom att projektledning har dialog och informationssamverkan med 
Samordningsförbundet 
 
Kommentar 2011-10-03 
Samordningsförbundet har, genom kontakter med Bräcke haft möjlighet att ta del av projektets 
framåtskridande och utveckling. Tre träffar har genomförts med anledning av ansökan; 4/7 
uppstart med måldiskussion, ett uppföljningsmöte 31/8  samt måluppföljningsmöte 3/10 under 
projektperioden juni - september.  
Samordningsförbundet har också bistått med att sprida information om Bräckes arbete och 
kunnat berätta för fler i länet om projektet.  
 

 

 

Slutkommentar: 

Samordningsförbundet har genomfört denna uppöljning i enlighet med den överenskommelse 

som gjordes vid projektets start. Måluppfyllelsen nåddes i de flesta punkter; 

Samordningsförbundets ambition att ta del av de erfarenheter och kunskaper om socialt 

företagande som är knutna till arbetet i detta projekt kvarstår och kommer att vara en framtida 

fråga som hanteras i samverkan med Bräcke kommun.  

 

 

Östersund  2011-10-03 

 

 

Gunilla Kaev 

Process stödjare, Samordningsförbundet Jämtland  


