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Styrelsen 

Styrelsen har bestått av representanter för föreningen Företagarna och näringslivet (både små 
och stora företag samt industri). 
 
Sammansättning: 
Janerik Gunnarson  Ordförande Fr o m 2020-06-16 
Annika Andersson  Ledamot   
Vakant tf Janerik Gunnarson Kassör   
Ulrika Hedkrok  Ledamot   
Marcus Martinsson  Ledamot   
Johan Abenius  Ledamot   
Iréne Malmberg  Ledamot   

 

Revisorer 

Robert van Brakel och Lars Hustoft 

Medlemmar 

Föreningen hade vid årsskiftet 2020/2021 75 medlemmar. 

Valberedning 

Veronika Horn & Anna Johansson. 

Personal 

Verksamhetsledare Ulrika Hedkrok på konsultbasis (Hedkrok Consulting AB) t.o.m. 2020-08-
30, därefter ingen personal. 

Verksamheter under året 

Under 2020 har det hållits sex styrelsemöten samt ett strategimöte. Utöver detta har ett 
tjugotal arbetsmöten genomförts i mindre grupper, fördelat på de två verksamhetsområdena 
Kompetensutveckling och Sätt Dalsland på Spåret. 

Viktigaste beslut och ärenden under 2020: 
 Förbereda ansökan om samt genomförande av Framtidsstudie (Forslinsfabriken) med 

syfte att utreda och definiera eDITs framtida verksamhet och roll i det dalsländska 
tillväxtarbetet. Framtidsstudien har i huvudsak lagts upp som en omfattande 
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intervjuserie med 50 st djupintervjuer med företrädare för kommuner, företag, 
företagarföreningar, kommunalförbund, region, högskola och övriga organisationer. 
Studien resulterade i 25 förslag där kommunerna i Dalsland har blivit tillfrågade att ge 
sin syn samt återkoppling gällande de 7 första förslagen. Framtidsstudien i sin helhet 
finns publicerad på föreningens hemsida www.ettdalslanditillvaxt.se 
 

 Fördjupat samarbete samt genomfört utbildningar med Gröna Klustret, Nuntorp. 
 

 eDITs verksamhet har under året gått på sparlåga med anledning av bristande 
finansiering. Finansieringsfrågan tas upp i framtidsstudien och under sista kvartalet av 
2020 presenterades olika alternativ/utlysningar där eDIT såg en möjlighet att söka 
medel. eDITs styrelse beslöt sig i augusti månad för att låta Thomas Forslin upprätta 
en ansökan till ESF Socialfondens utlysning om ett kompetensutvecklingsprojekt för 
näringslivet i Dalsland. eDITs ansökan blev uppmärksammad i Fyrbodals och 
Skaraborgs kommunalförbund som beslutade att upprätta en större gemensam ansökan 
till Europeiska Socialfonden (ESF) och Västra Götalandsregionen där eDIT erbjuder 
substans och kommer kunna vara en av huvudaktörerna för utbildningsinsatserna i 
Dalsland. Projektet som benämns Fenixz syftar till att säkra kompetensförsörjningen, 
främja hälsosam arbetsmiljö och motverka diskriminering i arbetslivet. Projektets 
löptid sträcker sig från februari 2021 till och med januari 2023. 
 

 Kompetensenkät skickad till eDITs kontaktlista över alla kända, både större och 
mindre, verksamheter i Dalsland. Endast 26 enkätsvar har mottagits och kan jämföras 
med 76 svar när enkäten skickades ut första gången 2018. 
 

 ”Sätt Dalsland på Spåret”. Projektgruppen hade i början av året en idé där 
representanter från näringslivet, offentlig verksamhet och politik skulle bjudas in att 
åka tåg mellan Trollhättan och Oslo. Syftet med aktionen var att väcka intresset och 
tydliggöra behovet av opinionsarbete för att driva frågan om järnvägsutvecklingen i 
Dalsland framåt. Resan syftade också till att knyta kontakter för att möjliggöra ökad 
samverkan i framtiden. Aktiviteten blev tyvärr inställd pga Covid-19. Möten i gruppen 
har dock fortsatt under året med fokus på kartläggning av beslutsprocess och 
bevakning av utvecklingen i tågfrågan. 
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Beskrivning av årets två verksamhetsområden 
 
1. Kompetensutveckling i Dalsland 
Ett Dalsland i Tillväxt (eDIT) vill vara en samlad resurs för det dalsländska näringslivet med 
huvudfokus på frågor som rör kompetensutveckling, 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. 
 
I rådande läge med Covid-19 har det varit svårt att genomföra vissa av föreningens planerade 
utbildningsinsatser. Totalt under 2020 har eDIT i samverkan med Gröna Klustret genomfört 
7 st utbildningar inklusive kravutbildningar med totalt 79 deltagare. 
 
Arbetet med slutrapportering av projektet ”Kompetensutveckling för lokal tillväxt” till 
Leader/Framtidsbygder och Jordbruksverket ägde rum under våren/sommaren. Föreningen 
mottog beslut om slututbetalning av projektstödet i december månad. 
 
2. 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 arbeta med att bredda nätverk, öka engagemanget och kunskapen i frågan. 

Ekonomi 

Föreningen hade vid utgången av 2020 tillgångar på totalt 446 635 kr, varav ett räntefritt lån 
på 430 500 kr från Dals Eds kommun. Lånet har täckt upp för likviditetsbristen fram till 
slututbetalningen från Jordbruksverket. Föreningen har sökt om anstånd med återbetalning av 
50 000 kr av lånet. Beslut om anståndet och tidpunkt för återbetalning av lånet tas av Dals Eds 
kommun 17 mars. 
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Summa omsättning och rörelseintäkter har under 2020 varit på totalt 218 610 kr. 

Årets resultat är -117 354 kronor. 

Medlemsavgifterna under 2020 uppgick till 100 kr/medlem i enlighet med ett styrelsebeslut 
vid årsmötet 2020-05-25. 

Under året har föreningen erhållit bidrag på totalt 79 551 kr. Bidragen har kommit från Västra 
Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund. 
 
För övrigt, se årsredovisningen. 
 

Styrelsens kommentar 

Grundläggande från framtidsstudiens genomförda intervjuer är att det råder en positiv 
uppfattning om eDIT. Efter framtidsstudiens klarläggande av eDITs inriktning och 
verksamhet är det föreningens förhoppning att framtida arbete och beslutade aktiviteter äger 
god förankring både hos näringsliv och kommuner. 
 
eDIT ser fram emot möjligheten att arbeta för ökad kompetensutveckling till näringslivet i 
Dalsland som en av projektgenomförarna i Fyrbodals- och Skaraborgsprojektet Fenixz. 
 
Under 2020 har 5 möten varav 4 digitala hållits i syfte att presentera eDITs framtidsstudie i 
samtliga Dalslandskommuner. 
 
 
 
Åmål 2021-03-15 
 
 
…………………………………………..                 
Ordförande; Janerik Gunnarson 
 
 
…………………………………………..                ……………………………………….. 
Ledamot; Annika Andersson                                                    Ledamot; Ulrika Hedkrok 
 
 
…………………………………………..               ………………………………………… 
Tf Kassör; Janerik Gunnarson                                                      Ledamot; Johan Abenius 
 
 
…………………………………………..               ………………………………………… 
Ledamot; Marcus Martinsson                                                      Ledamot; Iréne Malmberg 
 


