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Styrelsen 

Styrelsen har bestått av representanter för föreningen företagarna, näringslivet (industri, 
småföretagare) samt kommun (tjänsteman och politiker). 
 
Sammansättning: 
Anna Johansson Tf Ordförande Fr o m 2019-10-14 
Annika Andersson Ledamot   
Janerik Gunnarson  Kassör   
Ulrika Hedkrok Ledamot   
Johan Abenius Ledamot   
Jenny Christensen Ledamot  Utträde ur styrelsen 2019-11-29* 
Jeanette Lindh Svanqvist Sekreterare  Utträde ur styrelsen 2019-11-29* 

Färgelanda- och Bengtsfors kommuns representation i eDITs styrelse har visat sig komma i 
konflikt med det kommunala uppdraget. Jenny Christensen, Färgelanda kommun och 
Jeanette Lindh Svanqvist, Bengtsfors kommun begärde således utträde ur styrelsen 
2019-11-29 med hänsyn till pågående process avseende tydliggörande av uppdrag och roller. 

Revisorer 

Robert van Brakel och Lars Hustoft 

 

Medlemmar 

Föreningen hade vid årsskiftet 2019/2020 128 medlemmar. 

 

Valberedning 

Annette Palmqvist, Veronika Horn & Andreas Nilsson. 

Personal 

Verksamhetsledare på konsultbasis (Ulrika Hedkrok; Hedkrok Consulting AB), engagerad på 
50% t o m årsskiftet 2019/2020. Därefter faktureras tid nedlagd i samband med genomförda 
utbildningsinsatser samt för slutrapportering av kompetensutvecklingsprojektet. 
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Verksamheter under året 

Under 2019 har det hållits sex styrelsemöten samt ett strategimöte. Utöver detta har ett 
trettiotal arbetsmöten genomförts i mindre grupper, fördelat på de fyra verksamhetsområdena 
Kompetensutveckling, Hemvändarprojektet, Kraftsamling Dals Ed och Sätt Dalsland på 
Spåret. 

Viktigaste beslut och ärenden under 2019: 
− Kompetensenkät genomförd hos alla kända större verksamheter i Dalsland. God 

svarsfrekvens och värdefullt resultat som ger en samlad bild av utbildningsbehovet i 
Dalsland. 

− Allmän marknadsföring i hela Dalsland under året hos olika typer av företag, offentlig 
sektor och föreningar. Totalt ca 40 presentationer. 

− ”Dalsland bjuder på frukost” i Håverud, en uppföljning av våra event i Stockholm med 
totalt ca 130 deltagare. 

− Fördjupat samarbete med Norra Morän Utbildning i Ed. Genomfört 9 kravutbildningar 
med totalt 67 deltagare. 

− Mycket positivt strategimöte med Fyrbodals Kommunalförbund och VG-regionen om 
eDITs verksamhet och framtid. 

− Upprättat samarbete samt genomfört utbildningar med Gröna Klustret, Nuntorp.  
− Tagit initiativ till eventet ”Dalslandnatten”. Dalslandnatten är riktad mot Dalslands 

alla åttondeklassare, med ambitionen att tidigt visa upp Dalslands möjligheter till 
intressanta och utmanande jobb för vår ungdom samtidigt som Dalslands branscher 
och företagare visar upp sig för kommande medarbetare. Eventet presenterades för 
Dalslands Sparbank, som därefter beviljade ett bidrag på 25.000 kr. 
Informationsmöten om ”Dalslandnatten” har genomförts med Dalslands näringsliv, 
skola och kommuner, totalt ca 60 deltagare. Arrangemanget som var planerat att äga 
rum 2 april 2020 skjuts på framtiden med anledning av processen med kommunerna 
där uppdrag och roller ska tydliggöras. Till detta kommer naturligt den långsiktiga 
finansieringsfrågan för eDIT. 

− Ansökan till Fyrbodal och VG-regionen om långsiktig finansiering av en utökad 
basverksamhet. 

− Slutrapportering av projektet ”Kraftsamling Dals Ed”, ett platsutvecklingsprojekt med 
ekonomiskt bidrag från VG-regionen, Fyrbodals kommunalförbund och Dals Eds 
kommun. 

− Ansökan om Förstudie ”Sätt Dalsland på Spåret”. 
− Samarbete med Kommunakademin Väst med beviljad projektansökan (Dals Eds 

kommun/eDIT) med syfte att utveckla AIL (arbetsintegrerat lärande) som metod för 
att få in kompetens i företag och kommuner samt att på lång sikt öka den generella 
utbildningsnivån i Dalsland och göra övergången till högre utbildning mer självklar. 
Projektet skjuts på framtiden med anledning av processen med kommunerna där 
uppdrag och roller ska tydliggöras samt finansieringsfrågan för eDIT. 
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− Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner har vid ett 
gemensamt sammanträde 2019-10-31 beslutat att inte ställa sig bakom eDITs ansökan 
om långsiktig finansiering till Fyrbodals kommunalförbund och VG-regionen. 

 
Beskrivning av årets fyra verksamhetsområden 

1. Kompetensutveckling i Dalsland 
Föreningen eDIT - Ett Dalsland i Tillväxt har stort Dalslandsfokus. Vi tycker det är viktigt att 
träffas över kommungränserna och att vi ansvarar för, engagerar oss i och äger våra egna 
frågor i Dalsland. Ägarskiften, kompetensförsörjning och kompetensutveckling är bra 
exempel på sådana frågor. Företagen i Dalsland har stora rekryteringsbehov men de 
arbetssökande har inte kompetens som räcker till. Detta är en fråga som eDIT arbetar med t ex 
genom att samordna kompetensutvecklingsinsatser baserade på företagens behov. 
Utbildningarna kommer hit till oss i Dalsland istället för att vi ska resa långväga till dem. På 
så sätt kommer fler verksamheter kunna delta, både stora och små företag, vi sänker 
kostnaderna samtidigt som vi stärker våra lokala/regionala nätverk. eDIT är hängrännan 
mellan de olika stuprören; privat, offentlig och ideell verksamhet när det gäller frågor vi kan 
arbeta med tillsammans, allt för att främja ett attraktivt och konkurrenskraftigt Dalsland. 
Totalt under 2019 har vi genomfört 17 olika utbildningar inklusive kravutbildningar 
med totalt 152 deltagare. 
 

2. Kraftsamling Dals-Ed 
Kraftsamling Dals-Ed är ett projekt som skapar förutsättningar för hållbar utveckling i Dals-
Eds kommun. En utvecklingsplan har upprättats och överlämnats till Dals-Eds kommun i juni 
månad. Planen innehåller en rad konkreta förslag och insatser med syfte att öka attraktivitet 
och service, utveckla besöksnäringen, öka möjligheter till jobb- och utbildningspendling samt 
engagera fler i detta utvecklingsarbete. Som uppföljning av projektet föreslogs en rad 
framgångsrika samverkansformer, t ex utveckling av näringslivsrådet. Projektet 
slutrapporterades till VG-Regionen i augusti månad och presenterades vid slutkonferens i 
Göteborg i oktober. 

3. Dalsland kommer på besök 
I slutet av januari månad 2019 genomförde föreningen eDIT två event i Stockholm för att 
prata om utveckling och tillväxt i Dalsland samt att vi arbetar tillsammans och når resultat. 
Genom ett nätverk av kommuner, organisationer och företag arrangerades en hemvändardag 
“Dalsland kommer på besök” på Junibacken i Stockholm den 20 januari 2019. 
Dalslandsrepresentanterna fortsatte sedan med ytterligare ett event “Dalsland bjuder på 
frukost” den 21 januari 2019. Till frukosten på Scandic Hasselbacken bjöds 
riksdagsledamöter, ministrar, branschorganisationer, influensers och andra aktörer in för 
dialog och paneldebatt om Ett Dalsland i Tillväxt. Samtalen fokuserade på allt positivt som 
finns och händer i landskapet genom korta temaföredrag. Exempel på teman var 
kompetensförsörjning, tillgänglighet och kommunikationer, boende och strandskydd. Under 
Stockholmsbesöket representerades Dalsland av eDIT – Ett Dalsland i Tillväxt, Bengtsfors, 
Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner, Dalslandsdelen av Vänersborgs 
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kommun, Dalslands Turist AB, Dalslands Sparbank, Mötesplats Steneby samt det dalsländska 
näringslivet. Övriga medarrangörer var Högskolan Väst, Position Väst samt Lantbrukarnas 
Riksförbund. Totalt deltog 532 personer vid Hemvändardagen ”Dalsland kommer på 
besök” på Junibacken. Lägg därtill Dalslandsrepresentanterna som bestod av 53 
personer. Frukosteventet ”Dalsland bjuder på frukost” hade totalt ca 80 deltagare och 
där är Dalslandsrepresentanterna inräknade. 

Sätt Dalsland på Spåret 
Det finns en stor vilja och enighet inom Dalsland när det gäller behov av utveckling av 
järnvägen. Idén till projektet ”Sätt Dalsland på spåret” har sitt ursprung i enskilda personers 
engagemang från både Dalslandspendeln och eDITs kontaktnät. Det finns ett stort behov av 
samordning i Dalsland som svar på initiativet från olika organisationer i Bohuslän där man 
jobbar mycket målmedvetet för en utbyggnad i Bohuslän men tyvärr även mot en likadan 
satsning i Dalsland. 

Projektet ämnar att arbeta med att bredda nätverk, öka engagemanget och kunskapen i frågan. 
För att kunna fortsätta och utveckla arbetssättet, söker föreningen en förstudie. 

Ekonomi 

Föreningen hade vid utgången av 2019 en kontobehållning av 134.684 kr. Dessutom har vi ett 
räntefritt lån på 430.500 kr från Dals Eds kommun. Lånet ska täcka upp likviditetsbristen som 
uppstår eftersom Jordbruksverket betalar ut sina bidrag först efter att föreningen kan verifiera 
sina kostnader. 

Summa omsättning och rörelseintäkter har under 2019 varit på totalt 1.906.338 kr. 

Årets resultat är 75.852 kronor. 

Medlemsavgifterna under 2019 uppgick till 100 kr/medlem i enlighet med ett styrelsebeslut 
vid årsmötet 2019-03-25. 

Under året har föreningen erhållit bidrag på totalt 1.599.104 kr. Bidragen har kommit från 
Jordbruksverket, ”Framtidsbygder Dalsland, Munkedal & Årjäng”, Västra Götalandsregionen, 
Fyrbodals kommunalförbund. 
 
För övrigt, se årsredovisningen. 
 

Styrelsens kommentar 

Verksamheten har haft en gynnsam utveckling under året där näringslivet i allt högre grad 
kontaktar eDIT för olika behovsanpassade utbildningsinsatser. Verksamhetsidén har 
utvecklats och beskrivs i verksamhetsplanen och gensvaren från olika möten och 
presentationer är väldigt positiva. Detta gäller hela Dalsland, men även Västra 
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Götalandsregionen, Fyrbodal och andra aktörer utanför landskapet identifierar föreningen 
eDIT som en växande samverkanskraft inom områdena kompetensutveckling- och 
kompetensförsörjning med syfte att stärka landskapets attraktivitet och näringslivsklimat. 
 
Projekten ”Dalsland kommer på besök” och ”Dalsland bjuder på frukost” tillika ”Dalsland 
bjuder på frukost” i Håverud var helt enkelt en succé! Projekten genomfördes inte minst tack 
vare stora insatser av eDITs styrelse, kommuner och näringsliv. 
 
Under 2019 har 5 möten hållits i syfte att förankra eDITs verksamhet i samtliga 
Dalslandskommuner. 
 
Under 2020 är målsättningen att arbeta för att få fram en långsiktig finansiering av eDITs 
verksamhet. Verksamhetsidé, roller och uppdrag behöver tydliggöras och en avgörande faktor 
är Dalslandskommunernas inställning till eDITs verksamhet och därmed möjlighet till 
finansiering från Fyrbodals kommunalförbund och VG-regionen. 
 
 
  
 
Ed 2020-03-16 
 
 
…………………………………………..                 
Tillförordnad Ordförande; Anna Johansson 
 
 
…………………………………………..                ……………………………………….. 
Ledamot; Annika Andersson                                                    Ledamot; Ulrika Hedkrok 
 
 
…………………………………………..               ………………………………………… 
Kassör; Janerik Gunnarson                                                      Ledamot; Johan Abenius 
 
 


