
Hej alla projektledare och engagerade i Palmecentrets 
projekt! 
  
Vi vill med detta mejl bjuda in er till Palmecentrets projektledarutbildning för alla 
projektledare och finansiellt ansvariga. Det kan även finnas andra i projektgruppen som 
kan vara intresserade av att delta i utbildningen. Det är ju bra om ni är fler som har 
informationen och kunskapen.  
 
Utbildningen kommer att hållas på hotell KOM i centrala Stockholm (Döbelnsgatan 17). Det 
är också där ni som kommer utanför Stockholm kommer att bo.  
 
Utbildningen syftar till att ni ska få de kunskaper som krävs för att leda, följa upp och 
utvärdera projekt inom Palmecentrets internationella program. Varje organisation med 
ett MO-projekt kan därför anmäla två-tre deltagare till projektledarutbildningen. Även 
de som tidigare gått utbildningar är välkomna att delta i kursen. Palmecentret står förstås 
för resa, boende och mat. 
 
Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer och hålla avstånd i 
rymliga möteslokaler.  
  
Anmälningar sker här.   
 
Sista datum för att anmäla sig är den 10 november 2020.  
  
 

Preliminärt program:   

    

Onsdag 9 december 
17.00 – 18.30 Ankomst för de som kommer utanför Stockholm  
18.30 –Middag på Kom hotell för de som kommer utanför Stockholm   

Torsdag 10 december 
9.00 – 9.30       Välkommen! 
Vilka är vi och vad ska vi pyssla med under helgen? 
(Frida Perjus, Utbildningsansvarig Palmecentret) 
9.30 – 10.15     Biståndsdebatten och arbetarrörelsens roll 
Högerpopulistiska ledare propagerar för att sätta den egna nationens intressen först. Kortsiktiga 
lösningar som handelstullar, minskat bistånd och nya murar mot omvärlden blir sätt att visa politisk 
handlingskraft. Vart är den svenska biståndspolitiken på väg och hur påverkas stödet till enskilda 
organisationer? 
(Anna Sundström, Generalsekreterare Palmecentret) 
10.15 – 10.30  FIKA 
10.30 – 11.15  Aktuell programverksamhet 
Vad resulterade alla planeringsmöten och workshops i? Vad är det vi ska göra tillsammans under den 
kommande verksamhetsperioden? 
(Frida Perjus, Samordnare Palmecentret) 
11.15 – 12.30 Att arbeta och ansvara tillsammans i partnerskap 
Vad innebär det egentligen att vara partner i ett projekt? Vilka roller och ansvar har vi som 
projektaktiva?  
12.30 – 13.30  LUNCH 
13.30 – 14.30  Säkerhet (informationssäkerhet och säkerhet vid resa) 
                             (Viktoria Svensson Tordenborn, Metodrådgivare säkerhet och konfliktkänslighet) 

https://www.bestwestern.se/booking-path/hotel-details/best-western-kom-hotel-stockholm-stockholm-88161
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BHlOoEicbESNE0fwAlAVaFzAz64bf-hPv-cLvdsFovtUMzNYVldUSDUxSVNXTjU5MEFMWE9VVUFTQy4u


14.30 – 17.00  Rättvis omställning med hänsyn till människor och miljö 
Hur kan vi arbeta tillsammans så att både vår miljö och människors liv förbättras? 
(Cajsa Unnbom, Klimat och miljörådgivare, Palmecentret) 

Fredag 11 december 
9.00 – 12.00    Hur vet vi om vi gör någon skillnad? (Inkl. fika) 
Hur kan vi veta att vårt arbete bidrar till det vi vill? Hur planerar vi för uppföljning? 
(Linnea Halvarsson, Metodsamordnare Palmecentret) 
12.00 – 13.00  LUNCH  
13.00 – 14.30  Ekonomihantering – från ax till limpa  
Vad innebär egentligen budgetuppföljning, kostnadseffektivitet och finansiell kontroll?  
(Anita Fagerberg, Controllersamordnare Palmecentret) 

14.30 – 14.45  FIKA 
14.45 – 15.30  Antikorruption 
Vad är korruption egentligen? Kan man åka taxi och är det verkligen ok att partnerorganisationen 
jämt nominerar äldre män till utbildningar och viktiga event?  
(Noemi Forsberg, Finansiell metodrådgivare Palmecentret) 

15.30 – 16.00  Summering, reflektion och lärdomar 
Hur var helgen? Vad kändes inspirerande? Blev vi något klokare?   
(Frida Perjus, Utbildningsansvarig Palmecentret) 
 
 
 


