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- 200 personer ska ha deltagit i utbildningarna.

Se verksamhetsberättelse för 2019

Ett Dalsland i Tillväxt (eDIT) vill vara en samlad resurs för den dalsländska arbetsmarknaden med 

huvudfokus på det dalsländska näringslivet i frågor som rör kompetensutveckling- och försörjning, 

informationsinsatser, aktiviteter och evenemang som tydliggör behov och möjligheter i Dalsland. I 

samverkan med näringsliv och kommuner vill eDIT stärka Dalslands attraktivitet för såväl företag som 

människor.

Verksamheten förutsätter att näringslivets behov är styrande liksom en nära och transparant samverkan 

med kommunerna.

- eDIT är i första hand en näringslivsorganisation som genom sina företagsmedlemmar identifierar behov 

och i samverkan med olika aktörer erbjuder kompetensutveckling och stöd i kompetensförsörjning.

- eDIT ser en avgörande framgångsfaktor i samverkan och resursoptimering med andra aktörer som 

utbildningsgenomförare, kommuner, näringslivsorganisationer m fl

- eDIT ser behov av att utifrån verksamhetsidé tydliggöra samarbete och roller i lämpliga workshops.

Genomföra utbildningar och utöka samverkan med Gröna Klustret, Nuntorp

Fortsätta arbetet med "Dalsland kommer på besök" & "Dalsland bjuder på frukost" på hemmaplan.

Fördjupa dialogen med samarbetspartners t ex IUC Väst, Kommunakademien Väst.
Enkätundersökning av verksamheternas utbildningsbehov 2019 samt genomföra önskade utbildningar

Marknadsföring via hemsida, utskick och sociala medier.

- 15 genomförda utbildningar

- Minst 25 genomförda verksamhetsbesök.

Verksamhetsplan 2020 för eDIT - Ett 

Dalsland i Tillväxt 

Att verka för att göra Dalsland till en attraktiv plats att leva och jobba på!

Ett kompetent och attraktivt Dalsland

Undersöka finansieringsmöjligheter för utökning av verksamheten.

Utveckla samarbetet med Fyrbodals kommunalförbund samt VGR.

Utökad samverkan med våra målgrupper bl a genom fler företags- och verksamhetsbesök. Ytterligare 

förankring av eDITs verksamhet i samtliga Dalslandskommuner.

Strategi / 

Handlings-

plan 2019

Företag, kommuner och föreningar i Dalsland

Båda verksamhetsfälten har mottagits mycket positivt av i stort sett samtliga deltagare och partners.

-  Aktiviteter och arrangement i syfte att stärka varumärket "Dalsland" samt att stärka samverkan mellan 

olika verksamheter inom Dalsland. Dessa aktiviteter har finansierats var för sig genom deltagaravgifter 

och olika typer av bidrag. Det har även lagts stor andel idéellt arbete här.

-  Kompetensutveckling av verksamheter genom arrangerande och förmedlande av kortare kurser och 

Efter att eDIT bildades 19 april 2017 har verksamheten bestått av två verksamhetsfält:Nuläge

Mätbara Mål 

2019



-  Fördjupa samarbetet beträffande gemensamma utbildningsinsatser med Gröna Klustret, Nuntorp

Storleken på målen kan sättas först när finansieringen klarlagts.

- Beslut om genomförande av "Dalslandsnatten", med deltagande av samtliga Dalslandskommuner.

- Z antal personer ska ha deltagit i utbildningarna.

- Y antal genomförda utbildningar

- Minst X antal genomförda verksamhetsbesök.Mätbara 
mål 2020

Strategi / 
Handlings-
plan 2020

-  Arbeta för att få fram en långsiktig finansiering av en utökad basverksamhet. En avgörande faktor är 

Dalslandskommunernas inställning till eDIT's verksamhet och därmed möjlighet till finansiering från 

Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalansregionen.

Genomförandegraden av samtliga ovanstående aktiviteter är beroende av vilken finansiering föreningen 

lyckas åstadkomma.

-  Planera för genomförande av "Dalslandsnatten", en planerad årlig aktivitet som syftar till att Dalslands 

samtliga åttondeklassare ska få information om vilka företag, yrken och arbetsuppgifter som finns i 

landskapet. 

-  Fortsätta arbetet med aktiviteter att stärka varumärket "Dalsland" och samverkan inom landskapet.

-  Fördjupa dialogen med samarbetspartners t ex IUC Väst, Kommunakademien Väst.

-  Enkätundersökning av verksamheternas utbildningsbehov 2020 samt genomföra önskade utbildningar


