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FÖRETAGSKLIMATET 
WORKSHOPSERIE OM 
    ÄGARSKIFTE OCH 
GENERATIONSVÄXLING 
START-EGET-UTBILDNING  
 
eDIT-INFOTRÄFF 
SAMVERKAN 
    eDIT & GRÖNA KLUSTRET 
KOMPETENSENKÄT 
 
NÄRINGSLIVSRÅDET 
FÖRETAGARNA-LUNCHAR 
AFTERWORK OCH 
    ÅRETS FÖRETAGARE 
 
SLUTRAPPORT 
    KRAFTSAMLING DALS-ED 
CENTRUMDIALOG OCH 
    ÖP-ARBETET 
 
 
 

 
2/9 

Företagarna-lunch 
 

5/9  
AfterWork och presentation

av Årets Företagare 
 

10/9 och 24/9 
Starta-Eget-Utbildning 

 
25/9 

eDIT infoträff 

 
Viktiga datum att

hålla reda på:
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I år fick Dals-Ed det bästa resultatet i det 
sammanfattande omdömet om 
företagsklimatet från Svenskt Näringsliv sedan 
starten av mätningen 2001. Det är även det 
bästa resultatet i hela Fyrbodal. Detta har vi 
skapat tillsammans; alla som jobbar för 
kommunens och näringslivets utveckling. Bland 
dessa är såklart Företagarna, eDIT, tjänstemän    

och politiker i Dals-Eds kommun. 
 
Men största anledningen till det goda 
resultatet är alla företagare som ser till att 
hålla samhället igång. 
Rankingen släpps den 24 september, och är 
ett lite trubbigare mätinstrument, men visar 
vår placering i relation till andra kommuner.   

BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET!

Bästa sammanfattande omdöme ever!!

Gå in och läs mer om enkäten, vad man kan läsa 
ur rapporten och hur resultatet ser ut i de övriga 
frågor genom att klicka på bilden

Svenskt Näringslivs enkätundersökning om det 
lokala företagsklimatet i Dals-Ed för 2019. Du är 
varmt välkommen att ta del av resultatet under 
en lunch! 
Vi går igenom hur företagsklimatet i Dals Eds 
kommun har utvecklats de senaste åren utifrån  

enkätfrågorna och för en dialog om vad som är 
viktigt inför framtiden. 
Läs mer och anmäl dig här 

1   oktober 11.30

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vastra-gotaland/sa-tycker-naringslivet-om-foretagsklimatet-i-dals-eds-kommun_740579.html
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STARTA EGET-UTBILDNING I TVÅ DELAR   

Dalslands kommuner och Almi Väst bjuder in till 
två startseminarier i Bengtsfors den 10:e och 24:e 
september. Startseminarierna "Att växa från start" 
samt "Att sälja med framgång" vänder sig till dig i 
Dalsland som är på väg att starta, nyligen har 
startat företag eller fortfarande känner dig som 
nybliven företagare. Seminarierna är kostnadsfria. 
Läs mer och anmäl dig via länken här nedan. 

10 och 24 september   

Under hösten kommer ALMI, Företagarna och 
kommunerna i Dalsland att erbjuda en 
workshopserie samt enskild rådgivning, där du som 
är i tankarna om att sälja ditt företag får konkret 
hjälp under processen.  Syftet är att förbereda dig 
och ditt företag inför försäljningen. Du får bearbeta 
bl a juridiska frågor, ekonomi, skattefrågor och 
mjuka värden i försäljningshänseende. Målgruppen 
är företag med minst 5 anställda och ägare som 
inom en överskådlig framtid vill sälja sitt företag. 
Det är ett begränsat antal deltagare, så hör av dig 
till näringslivsstrateg Annette Palmqvist på 0534- 
190 45 för intresseanmälan och mer information.  

GENERATIONSVÄXLING OCH ÄGARSKIFTE    

https://www.dalsed.se/arbete-naringsliv/aktuellt/nyheter-naringsliv-dals-ed/starta-eget-utbildning-i-tva-delar-10-och-24-september/
https://www.dalsed.se/arbete-naringsliv/aktuellt/nyheter-naringsliv-dals-ed/starta-eget-utbildning-i-tva-delar-10-och-24-september/
https://www.dalsed.se/arbete-naringsliv/aktuellt/nyheter-naringsliv-dals-ed/starta-eget-utbildning-i-tva-delar-10-och-24-september/
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KURSER UNDER REGI AV  

HÖSTENS INFORMATIONSTRÄFF FÖR NÄRINGSLIVET 
eDIT arrangerar i samarbete med Dalslands kommuner och 
Dalslands Sparbank – ”Tillsammans utvecklar vi Dalsland” ett 
informationsmöte kombinerat med diskussion/workshop. 
Ett engagerat näringsliv är en förutsättning för att vi tillsammans ska 
kunna stärka varumärket Dalsland. Många företag är i stort behov av 
arbetskraft och vi behöver bli fler i Dalsland. 
Genom att satsa på Dalslands ungdomar och ge dem en positiv bild 
av arbetslivet och påvisa vilka spännande möjligheter som finns i 
landskapet i form av arbetsgivare och yrkesroller ökar vi 
möjligheterna till framtida kompetensförsörjning.  

"Vi presenterar vårt event, 
  

missa inte det!" 
DALSLANDNATTEN

Mer info och anmälan på 
www.ettdalslanditillvaxt.se  

Norra Morän Utbildning 
Norra Moränvägen 4, Ed 

 
1970kr /pers exkl moms

HLR

8 OKTOBER

Gröna Klustret 
Nuntorp 

 
1375kr /pers exkl moms

ADR 1.3 FARLIGT GODS

29 AUGUSTI

25 september 

kl 14.00 - 16.00 

Åmåls stadshotell

UTBIL
DNIN

GEN H
AR R

EDAN Ä
GT R

UM

http://www.ettdalslanditillvaxt.se/
https://invajo.com/l/fZMfTqEQLL
https://invajo.com/l/fZMfTqEQLL
http://www.ettdalslanditillvaxt.se/
https://invajo.com/l/7NgL2Tcs3s
https://invajo.com/l/9muQstZKWq
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Gröna Klustret 
Nuntorp 

 
1995kr/pers exkl moms

LÅNGSIKTIGT HÅLLBART 
(ARBETS)LIV

8 OKTOBER

Tössestugan 
 
 

3 995kr/pers exkl moms

EXCEL FÖRDJUPNING

14 NOVEMBER

EXCEL GRUND

24 OKTOBER

FRAMTIDENS LEDARSKAP

21/10     6/11    4/12

Gröna Klustret 
Nuntorp 

 
5695kr /pers exkl moms

Gröna Klustret 
Nuntorp 

 
1995kr /pers exkl moms

Kolla utbudet av 
 utbildningar som anordnas 

lokalt i Dalsland på

Tydje Norra Torpane 210, Tösse 
 
 
 

http://www.ettdalslanditillvaxt.se/
https://invajo.com/l/UQpcLDa9Gg
https://invajo.com/l/bGBjf8pCem
https://invajo.com/l/YcuqrXoA2S
https://invajo.com/l/I1HA0XxhrR
http://www.ettdalslanditillvaxt.se/
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SAMVERKAN eDIT & GRÖNA KLUSTRET
I höst kommer eDIT i samverkan med Gröna Klustret Nuntorp erbjuda en rad olika utbildningar inom 
bland annat ledarskap, officepaketet och HLR. På Gröna Klustret samlas de viktiga gröna näringar för att 
tillsammans utbyta kunskap och erfarenhet. Genom denna samverkan når vi lättare ut till företag 
verksamma i dalslandsdelen av Vänersborgs kommun som ingår i eDITs upptagningsområde. Samtliga 
utbildningar i eDITs regi förläggs runt om i hela Dalsland. 

KOMPETENSENKÄT - UTBILDNINGSBEHOV 2019/2020

         +                     =  SANT

Nu har vi sammanställt resultaten från årets kompetensenkät. Så här ser utbildningsbehovet ut i Dalsland. 
Enkätsvaren representerar 66 företag och 2598 anställda i Dalsland. 
Störst efterfrågan finns för bransch/yrkesutbildningar samt inom  arbetsmiljö, ledarskap och digitalisering. 
 

http://www.ettdalslanditillvaxt.se/
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PÅ                                      s  AGENDA 

Ca 15 företagsbesök har genomförts i syfte att hitta 
formerna för samarbetet hos resp. företag. Mycket 
positiv respons från företagen! 
Skolan jobbar nu fram en plan för hur elever (och 
lärare) i olika årskurser ska komma ut till olika 
företag i kommunen.  Detta ska ligga som en 
årligen återkommande aktivitet. 
 
 
Trafikverket kommer under 2019 att modifiera 
korsningen med ett vänstersvängfält när man 
kommer från väster. En översyn av skyltningen 
ingår också. 
Kommunen kommer att asfaltera cykel/gångvägen 
från campingen, den ska också anslutas till 
Jordbrovägen mitt för Carlssons Handelsträdgård. 
 
 
Svenskt Näringslivs statistik för Dals Eds kommun 
är inom de flesta områden 
positiv.  Områdena "Entreprenader" 
och "Marknadsförsörjning" har däremot 
identifierats som aspekter vilka påverkar det totala 
resultatet negativt . Entreprenader är ett mått på 
andelen av den kommunala verksamheten som 
köps in från privata företag. Marknadsförsörjning är 
ett mått på hur stor andel av hushållens inkomster 
som kommer från privata näringslivet. I syfte att bli 
mer kostnadseffektiva gör nu kommunen en 
genomlysning för att identifiera områden med 
förbättringspotential. 
 

från 
Näringslivsrådet

Samarbete skola - Näringsliv

Infarten till Ed vid Räddningstjänsten

 
En aktivitet pågår nu tillsammans med handeln i Ed 
för att se vad som kan göras för att stärka denna. 
Kommunen och Företagarna har besökt och 
intervjuat ca 15 fastighetsägare och köpmän, i 
centrum och på Jordbron, för att utröna vad som 
kan göras för att stärka handeln. 
 
 
Ett bra exempel på samverkan mellan kommun och 
näringsliv för attraktivitet. Önskemål har funnits 
från butikerna i EM-huset att ha bänkar på 
gräsplätten utanför parkeringsplatserna, mot 
vägen. Efter gemensamt möte och 
överenskommelse om iordningställande och 
skötsel, har trävaruhandlarna sponsrat med 
material till varsin bänk, AMI har byggt dem, 
kommunen iordningställer marken och 
fastighetsägare sköter gräsklippning. Entreprenader och Marknadsförsörjning

Handeln i Ed – Hur kan handeln stärkas?

Rastplats vid EM-huset

Näringslivsrådet består av representanter 
från kommunledning, politiker och 
näringslivets organisationer i Dals-Ed. I 
rådet diskuteras strategiska 
näringslivsfrågor tillsammans med 
näringslivet. 
Klicka här för att läsa mer. i

https://www.foretagarna.se/foreningar/dals-ed/
https://www.dalsed.se/arbete-naringsliv/naringslivsrad/
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PÅ                                      s  AGENDA 

Kom och var 
med, vetja!

!Nästa tillfälle 
redan på 

2 september, 
därefter 

1 oktober!

5 september - After Work
Missa inte det!! 

Torsdag den 5 september delar vi ut priset till 
Årets Företagare 2019. Samtidigt passar vi på att 
dela ut ett Gesällbrev. 
Var med och fira vår pristagare  och träffa  era 
företagare-kollegor. 
Vi utlovar en trevlig kväll med gemenskap och 
god mat! 

17.00 Kaffe och mingel 
18.00 hamburgare buffé 
          (för mat krävs anmälan, kostar 100kr/pers för 
           medlemmar, 280kr/per för icke medlemmar) 
ca 18.30 utdelning Årets Företagare och Gesällbrev 
till 22.00 mingel i baren  
Anmälan senast den 2 september till 
veronika@sten-tradgard.se eller 070-6961229 Varmt välkomna!! 

https://www.foretagarna.se/foreningar/dals-ed/
https://www.foretagarna.se/event/vastra-gotaland/2019/september/dals-ed---aw-och-arets-foretagare/
https://www.foretagarna.se/event/vastra-gotaland/2019/september/dals-ed---aw-och-arets-foretagare/
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"Det är nu arbetet börjar!"
PROJEKTET KRAFTSAMLING DALS-ED AVSLUTAT 

Här finner Ni länkar till projektets slutrapport och dokumentet som heter 
 ”Handlingsplan”. Dokumenten är essensen av sammanlagd drygt 800 
timmars arbete med samverkansmetoder och utvecklingsfrågor. Ansvaret 
för handlingsplanens vidare förvaltning har lämnats nu till kommunen. 
 
Resultatet är mycket mer än en plan för nya skyltar eller farthinder. Det är 
snarare en diagnos av tidigare samverkansförsök och samt en verktygslåda 
för kommande samarbeten. 
 
eDIT, som var projektägare, och jag som representant för Företagarna 
Dals-Ed, kommer att följa upp planen för att se till att  all nytt kunskap om 
hur effektiv samverkan behöver vara kommer till nytta. Det finns mycket 
kvar att göra, men det pekar tydligt åt rätt håll! Hurra! Vi måste jobba 
tillsammans för en hållbar utveckling i Dals-Ed och Dalsland! 
 

Klicka här för 

slutrapporten

Klicka här för 

handlingsplanen

Under juni har näringslivsstrategen Annette och Veronika från kraftsamling och Företagarna varit ute och 
besökt ett 15-tal företag/butiker i Ed för att få svar på några viktiga frågor. 
Hur går det för Din verksamhet? Vilka externa faktorer påverkar Dig och Din verksamhet? Inom vilka områden 
ser Du fördelar i ett samarbete? Vem ska samarbeta? mm 
Vi har många verksamheter som har hittad fungerande koncept som trotsar den allmänna trenden mot 
detaljhandeln på mindre orter. Deras knep, gemensamt med utveckling av gynnsamma samarbeten är 
framgångsnyckeln som säkrar stort utbud och bra service för invånare och besökare i Ed. 
Bland insatser som har nämnts oftast i samband 
med utvecklingen av Ed som  besöksmål är 
bättre information till besökare samt 
utveckling av turism genom t.ex  
kommunal turismutvecklare. 
Öppna processer som främjar 
delaktighet står också högt på 
listan. 
Det insamlade materialet ingår i 
underlaget för kommunens arbete 
med översiktsplanen och visionen 
för 2030. 
 

DIALOG OM CENTRUMUTVECKLING

http://www.kraftsamlingdalsed.se/
https://www.kraftsamlingdalsed.se/wp-content/uploads/2019/08/H%C3%A5llbar-Platsutveckling-slutrapport.pdf
https://www.kraftsamlingdalsed.se/wp-content/uploads/2019/08/H%C3%A5llbar-Platsutveckling-slutrapport.pdf
https://www.kraftsamlingdalsed.se/wp-content/uploads/2019/08/HANDSLINGSPLAN-DALSED.pdf
https://www.kraftsamlingdalsed.se/wp-content/uploads/2019/08/HANDSLINGSPLAN-DALSED.pdf

