
Vision

Affärsidé

Målgrupper Företag och organisationer 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

Verksamhetsplan Ett Dalsland i 
Tillväxt 2021

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

Ett kompetent och attraktivt 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.

Föreningen har genomfört en större framtidsstudie i syfte att klarlägga eDITs funktion, roll och uppdrag. 
Detta avseende såväl näringsliv som gentemot kommuner. I samband härmed har verksamheten ej haft 
möjlighet att verka med full kraft pga bristande finansiering.



Mätbara 
mål 2021

Strategi / 
Handlings-
plan 2021

Arbeta efter framtidsstudiens slutsatser inkl fortsatt förankringsarbete.

Verka för att långsiktigt lösa verksamhetens finansiering

Verka inom ramen för Fyrbodalsprojektet "Fenixz" med kompetensutveckling.

Mätbara mål kan sättas när finansiering och uppdrag är på plats.

Fördjupa samarbetet beträffande gemensamma utbildningsinsatser med Gröna Klustret, Nuntorp

Starta upp ett eller flera funktionsnätverk för näringslivet.


