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Nu har arbetet startat med att ta fram en
ny översiktsplan för Dals-Eds kommun.
En översiktsplan är en övergripande
plan som visar hur man vill att
kommunen ska utvecklas. Den visar hur
vi ska använda mark- och
vattenområden och är vägledande vid
bygglov och planläggning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriella Hemme är projektledare, som
bl a kommer till Utvecklingscenter den
10 december för dialog med näringslivet.
Läs mer här: 
https://www.dalsed.se/oversiktsplan/

NY ÖVERSIKTSPLAN

Gå in och tyck till 
i enkäten!
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Måndagen den 10 december bjuder
Dals-Eds kommun in till
näringslivskväll, där vi informerar, för
dialog och pratar om aktuella ämnen,
minglar och fikar. 
 
Ämnena för kvällen handlar bland
annat om det pågående
översiktsplansarbetet och vad som
händer i kommunen för övrigt just nu.
"Dalsland kommer på besök" - som är
ett initiativ från föreningen eDIT,
presenteras. Vi pratar även om hur vi
som invånare använder våra pengar.
Veronika Horn har gjort en
”Lokalekonomisk analys” – LEA, som
hon visar. Och Ulrika Hedkrok från
föreningen eDIT berättar om vad som
händer under våren.  
Läs mer om kvällen genom att klicka
här 
 
 

NÄRINGSLIVSKVÄLL 10 DEC

NÄRINGSLIVSKVÄLL

https://www.dalsed.se/arbete-naringsliv/aktuellt/nyheter-naringsliv-dals-ed/valkommen-till-naringslivskvall-10-december/


SAMARBETE SKOLA/NÄRINGSLIV
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"Kommunen har startat upp ett arbete
angående en ny SYV-plan (Studie- och
yrkesvägledningsplan), som bland
annat ska vara vägledande för
samverkan mellan skola och näringsliv.
För att få en så bra bild av näringslivet
som möjligt, har det under hösten skett
ett antal företagsbesök, där både
kommunen (skolutvecklare,
näringslivsstrateg) och Företagarna
Dals-Ed (Janerik Gunnarson) har
besökt företagen för att föra dialog
kring frågan. Syftet med detta är att  

ANNHELEN ADLER JOHANNESSON, 

SAMORDNARE I FOKUSFÖRVALTNINGEN:

 
elever under sin skoltid ska få en
systematisk plan för att lära sig om
vilka företag som finns på orten och
vilka yrken som finns, vad som krävs
för att få ett jobb på dessa företag.
Detta kan innebära att både lärare
och elever besöker företagen och att
företag kommer till skolan och
berättar. Alla 15 företag som hittills
har besökts har varit mycket positiva
till att vara med i detta arbete, och vi
är glada för att eleverna med
regelbundenhet kommer att få lära sig
om våra fina företag som finns i Dals-
Ed."  



 
”Utbildningar våren 2019” 
Just nu arbetar vi med
utbildningsutbudet ”våren 2019”.
Utbildningsinsatserna är baserade
på de behov som arbetsgivarna i
Dalsland har uttryckt i vår
kompetensenkät. Samtliga
utbildningar kommer till oss i
Dalsland istället för att vi ska resa
långväga.  
 
 
 
 
 
 
 
Nästa komptensenkät från eDIT
skickas ut i början av 2019. Vi
hoppas på stort gensvar och er
medverkan för att vi ska kunna
tillgodose era önskemål inom
kompetensutveckling. 

INFORMATION FRÅN eDIT - ett Dalsland i Tillväxt

hoppas på ER MEDVERKAN I

eDITS KOMPETENSENKÄT 

som ligger till grund 

för kommande

utbildningsprogram

”Coachning &
Ledarskapsutveckling” 
Under november månad arrangerar
eDIT en kurs inom Coachning &
Ledarskapsutveckling. Det finns ett
stort behov och intresse för just
detta utbildningsområde både inom
näringslivet och kommunal
verksamhet i Dalsland. Hur kan du
som ledare och medarbetare få
verksamheten/företaget att växa
genom att jobba med att lyfta
varandra och skapa en positiv
anda? 
Kursen innehåller bland annat
följande rubriker: 
• Självgående medarbetare med
coachning och feedback som grund 
• Ledarskapsutveckling med fokus
på kommunikation 
För mer information om våra
utbildningar, besök
www.ettdalslanditillvaxt.se 
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http://www.ettdalslanditillvaxt.se/
http://www.ettdalslanditillvaxt.se/


 
Den 20-21 januari 2019 kommer
Dalsland på besök i Stockholm för att
prata om utveckling och tillväxt i
Dalsland och att vi arbetar tillsammans
och når resultat. Genom ett nätverk av
kommuner, organisationer och företag
kommer en hemvändardag, ”Dalsland
kommer på besök”, att arrangeras på
Junibacken i Stockholm den 20 januari
2019. 
Visste du att det finns en utbredd
fördom både i och utanför Dalsland att
det inte finns några jobb här, vilket är
helt fel. Rekryteringsbehoven är
mycket stora i många olika branscher
och yrken, inom både privat och
offentlig sektor, men det framkommer
inte i media och når inte heller våra
potentiella hemvändare. 
Vi bjuder därför in utflyttade
Dalslänningar och nybyggare den 20
januari till en förmiddag på Junibacken 
 
 

med syfte att skapa intresse för att
flytta tillbaka till och/eller besöka
Dalsland. En hemvändardag ska
underlätta för att ta steget hem. 
Inbjudna besökare med familj får en
minimässa i lättsam miljö där vi
tillsammans visar upp Dalslands
möjligheter gällande jobb, boende,
skola, fritid och besöksnäring samtidigt
som familjerna upplever Junibackens
utställningar, teater och får åka en tur
med Sagotåget. 

HAR DU SETT?

Dalslandsrepresentanterna fortsätter
sedan med ytterligare ett event,
”Dalsland bjuder på frukost”, den 21
januari på Scandic Hasselbacken. Till
frukosten bjuder vi in
riksdagsledamöter, ministrar,
branschorganisationer, influensers och
andra aktörer för dialog om ett
Dalsland i tillväxt. Samtalen kommer att
fokusera på möjligheter och 
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http://www.ettdalslanditillvaxt.se/dalsland-kommer-pa-besok/


utmaningar i Dalsland genom föredrag
och samtal i en ”Morgonsoffa”. Exempel
på teman är kompetensförsörjning,
finansiering, tillgänglighet och
kommunikationer, boende, infrastruktur
och strandskydd. Personer som
medverkar är bl.a. Amelia Adamo som
berättar om att lyxvandra i Dalsland.
Günter Mårder, VD Företagarna,
Anders Källström, VD och koncernchef
LRF, Magnus Olsson, VD Dalslands
Sparbank, Lina Bjerke,
landsbygdsforskare. 
Under Stockholmsbesöket
representeras Dalsland av eDIT – Ett
Dalsland i Tillväxt, Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda, Mellerud, Åmåls
kommuner, dalslandsdelen av
Vänersborgs kommun, Dalslands Turist
AB, Dalslands Sparbank samt det
Dalsländska näringslivet. 

Tipsa nära och 
kära om detta 

event. 
               Läs mer på facebook  
               @ettdalslanditillvaxt     
 
               och på vår hemsida  
            www.ettdalslanditillvaxt.se
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Varje torsdag släpps 
ett nytt avsnitt.

DALSLANDPODDEN
Missa inte Dalslandpodden! Bente
Hjelm, Radio45, samtalar med
spännande personer med koppling till
Dalsland.  
 
 
 
Hittills har följande personer varit med: 
29/11 Malin Eriksson, barnboksförfattare
          från Åmål 
22/11 Anton Oscarsson, Svenskt        
          Näringsliv 
15/11 Carina Alexandersson, Dalspira 
8/11 Markus Johannesson - VD,  
        expertkommentator & fd elitidrottare 
31/10 Sara Arnald - fotograf & poddare  
          från Tösse 
25/10 Victor Thorn - längdskidåkare och  
          landslagsman från Bengtsfors 
18/10 Jeanette Lindh Svanqvist -  
          näringslivsutvecklare Bengtsfors  
          kommun & Ulrika Hedkrok –  
          verksamhetsledare eDIT 
 Gå in och lyssna på deras 

intressanta historia.

https://www.facebook.com/ettdalslanditillvaxt/
http://www.ettdalslanditillvaxt.se/


INFORMATION FRÅN 

I veckan höll Företagarna Dals-Ed i samarbete
med kommunens upphandlare Monica Drottz
och Företagarna Västra Götaland en träff om
upphandling. Utgångspunkt var pågående
upphandling av ramavtal för hantverkstjänster
som ligger ute fram till den 19 december. 
 
Skaran av deltagare fick först allmän information
om LOU med mycket handfasta och konkreta
tips av upphandlingsexperten Sibylle Mendes
som har jobbat som upphandlare i många år
men ägnar sig numera åt att stödja framförallt
småföretag i den alltmer komplicerade
processen att lämna anbud till offentliga
uppdragsgivare. 
 
Efteråt berättade Monica Drottz, Dals-Eds
upphandlare, om hur de jobbar med att lägga
upp upphandlingar och hur de tänker kring
urvalsprocesser, krav och villkor. 
Monica poängterar att all form av dialog, inspel
och frågor är mer än välkomna. Tycker man som
företagare att någon klausul eller 

UPPHANDLINGSTRÄFF 27/11

  "Vi svarar mer än 
              gärna på frågor."

del av någon upphandling är konstig eller
oförståelig är det bara att ringa, mejla eller
komma till kontoret för att diskutera. Det bidrar
till att kommande upphandlingar blir bättre och
enklare att besvara.

Intresset att komma ut och lära känna företag
och verksamheter i kommunen har också
uttryckts – en viktig del i att anpassa
upphandlingar och dela upp i lämpliga mindre
avtal är att man som kommunens upphandlare
har kännedom om vilka tjänster och produkter
som erbjuds lokalt. 
Från företagarna väcktes bl.a. diskussion om
urvalsprocessen som baseras på referenser
och räknas om till påslag i kronor på
timpengen och huruvida det gynnar lokala
näringslivet eller bidrar till dålig lönsamhet om
kommunen utesluter att betala milersättning.  
Överlag en eftermiddag med nyttig dialog.
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https://www.dalsed.se/arbete-naringsliv/upphandlingar/
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DRAKNÄSTE 
2018

Tävlingen går ut på att eleverna som driver UF-
Företag (Ung Företagsamhet) på Utsiktens
Gymnasieskola i Ed presenterar sina affärsidéer
till en jury som sedan utser en vinnare. 
Årets jury har bestått av Pertti Hedkrok och
Veronika Horn från Företagarna Dals-Ed samt
Annette Palmqvist, näringslivsstrateg i Dals-Eds
Kommun och Företagsrådgivare för
Nyföretagarcentrum. 
 
De UF-Företag som deltog var 
Abiba UF som erbjuder tjänster inom
friluftsaktiviteter riktat till främst unga och
barnfamiljer 
MuffMuff UF, som bakar veganska, ekologiska
och allergianpassade muffins på beställning och
för marknader/event 
Secret Pocket UF, som vill producera och sälja
en liten väska som kan bäras under kläderna vid
tillfällen där man saknar fickor men ändå ska ha
möjlighet att ha småsaker med sig utan väska 
Shitape UF, som erbjuder unikt specialdesignat
grip tape att ha på skateboard, longboard och
liknande 
Waterloo UF vars idé går ut på att piffa upp
begagnade kläder med kundanpassat tryck,
fokus ligger på miljötänk och delar av
omsättningen ska gå till organisationer som
jobbar med havsmiljöfrågor. 
 
 

Juryn valde MUFFMUFF UF till årets vinnare
av tävlingen. Aspekterna som togs med i
bedömningen var  
affärsidén, den faktiska affärsmässigheten i
planen samt kvalitén av presentationen.  

 "Det vinnande bidraget hade en 

upplysande muntlig framställning 

och bra bildpresentation av sin 

produkt och affärsidé. 

Företaget visade på en väl 

genomtänkt ekonomisk kalkyl och 

realistisk prissättning av produkten. 

Företaget riktade sig mot en specifik 

och definierad målgrupp och 

kopplade ihop behov och produkt till 

en växande marknad och trend.” 

https://www.facebook.com/muffmuffuf/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB-e8SOKKsT48WTrgxedZAYmd9alG3WmJQ2yFccL2qFVSUw-zTTF8WIzsl6ql9VOxAp6ITkx47EtR0X&fref=gs&dti=898023370215294&hc_location=group
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Det vinnande UF-Företaget får 500kr i
nvesteringsstöd, sponsrat av Företagarna Dals-
Ed, övriga UF-Företag som enligt juryn alla
gjorde mycket bra ifrån sig under förmiddagen,
får möjlighet att sälja så kallade riskkapitalsedlar
som ska hjälpa med uppstartsinvestering men
förväntas att lämnas tillbaka om företaget går
med plus vid skolårets slut. 
Initiativtagare till tävlingen är Företagarna Dals-
Ed som tycker att det är mycket viktigt att idén
och tankesättet kring företagande lyfts tidigt.
Detta för att säkerställa att det även framöver
finns personer som vill starta och driva
verksamheter i det privata näringslivet.  
#4av5jobb, #FöretagaredriverSverigeframåt 
 
 

"Dessutom är det 
inspirerande och 
uppfriskande att 

träffa 
ungdomarna som 
har så många bra 
idéer och mycket 
kreativ drivkraft 

att genomföra 
dessa." 



Tinna Harling, expert i
Cultural Planning,
kommer till Ed den 15
januari SIDA 10

INFORMATION FRÅN

"Kraftsamling Dals-Ed"- Projektet går bland
annat ut på att pröva olika metoder som har visat
sig vara framgångsrika i hållbart
utvecklingsarbete på andra orter. 
I det sammanhanget har vi även kommit i kontakt
med arbetsmetoden Cultural Planning som vi nu
framgångsrikt har implementerat i kommunens
arbete med översiktsplanen.  
 
Cultural planning syftar till att stärka
kommunernas självbild och verksamhet genom
ett kartläggningsarbete, ”mapping”, av de
kulturella resurser som finns i lokalsamhället. I
begreppet kulturella resurser ingår både
kultursektorn och kreativa näringar liksom
immatriella värden såsom traditioner, kreativitet
och framtidstro. Här finns allt från bibliotek,
föreningar och kaféer till mattraditioner, drömmar
och ej attraktiva platser och otrygga miljöer. Det
är viktigt att alla sektorer omfattas, både för att
inga delar av samhället ska missas vid
kartläggningen, men också för att
kartläggningens resultat, handlingsplanen, ska
vara förankrad. 
 
Genom att cultural planning knyter kulturfrågor till
en konkret plats finns det även en stark
demokratisk möjlighet att lyssna till och involvera
platsens invånare, kulturutövare, politiker och
det 

Cultural Planning metoden och ÖP

civila samhället. Makten förskjuts till det lokala
planet. 
Processen leder fram till en handlingsplan.
Denna identifierar de roller, ansvarsområden
och specifika insatser som krävs för att på lång
sikt öka livskvaliteten för boende, besökare,
anställda, barn och ungdomar, äldre och
inflyttare. Med utgångspunkt i platsens styrkor
och särart kan ett samhälle utvecklas långsiktigt
och hållbart och förstärka sin attraktionskraft. 
 
Det är ett långsiktigt arbete som tack vare sin
metodik kan bidra till en bestående förändring
som är förankrad redan när den genomförs. Om
metoden kombineras med kommunens arbete
med pågående planarbete och annan planering
tillförs värden som annars är sällsynta i
traditionell planering.

mer information här: 
 

http://www.kraftsamlingdalsed.se/
http://www.culturalplanninglaboratory.se/sites/default/files/dok/bok_att_fanga_platsens_sjal.pdf

