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Turné bland kommunerna startskott för
bygget av ny unik samverkansarena
Heltäckande kommunturné och möten med alla högskolans institutioner och enheter –
det står på dagordningen i höst för de två projektledare som ska förbereda en ny
arena för samverkan mellan Högskolan Väst och alla kommunerna i Fyrbodal.
I våras enades alla de 14 kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst om att bygga
upp en ny samverkansarena. Nu är det dags att börja bygga och höstens ”roadtrip” är
nästan färdigplanerad.
-

Vi vill ”dammsuga” regionen och kartlägga all pågående samverkan mellan
högskolan och kommunerna. Då får vi en överblick över vad vi gör – och även vad vi
inte gör – tillsammans. Samtidigt påbörjar vi en inventering av vilka behov och
utmaningar som är viktigast att bygga samverkan och kunskapsutveckling kring inför
framtiden, säger Lena Lindhé, utvecklingsstrateg på Högskolan Väst som
tillsammans med Lena Fischer på Fyrbodals kommunalförbund är projektansvarig.

-

För att få igång en bra dialog och nya initiativ vill vi sitta ner med alla
kommunledningar i Fyrbodal och alla högskolans arbetsenheter. Deras input är
nödvändig i det fortsatta arbetet, säger Lena Fischer.

Arbetet med den nya samverkansarenan blir en tvåstegsraket. Steg ett är det
uppstartsprojekt som inleds med denna kommunturné. Det pågår till 31 juli 2016. Utöver
kartläggning och inventering ska man i projektet bygga upp grunden för en mer långsiktig
organisation med hållbara nätverk och kontaktpersoner från kommunerna och högskolans
olika arbetsenheter.
Nästa steg efter uppstartsåret
Ambitionen är att steg två, starten av själva samverkansarenan, sker 1 augusti 2016. Planen
är att den ska bygga på det arbete som görs i steg ett. Den stärkta samverkan mellan
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parterna ska bidra till en god samhällsutveckling i Fyrbodal och knyta an till Västra
Götalandsregionens tillväxtstrategi VG2020 samt Fyrbodals därtill kopplade
genomförandeplan. Arbetet ska bedrivas främst inom ett antal olika, gemensamt prioriterade,
områden, och ambitionen är att arbetet ska resultera i ett mer integrerat arbetssätt, fler
synergier och bättre resursutnyttjande.
Den nya samverkansarenan blir nationellt unik med så många kommuner involverade i en
övergripande formell samverkan med en högskola. Samarbetet ska innefatta såväl utbildning
och forskning som utvecklingsprojekt och underlätta framtida samarbete.


Kontakt: Lena Lindhé, utvecklingsstrateg, Högskolan Väst, 0733-97 51 04



Lena Fischer, projektledare, Fyrbodals kommunalförbund, 0705-31 59 78

Kommande kommunbesök:


(22 september: Vänersborg)



28 september: Åmål



12 oktober: Dals-Ed, Mellerud



20 oktober: Uddevalla, Lysekil



9 november: Bengtsfors, Strömstad



18 november: Orust



30 november: Munkedal



7 december: Tanum



9 december: Trollhättan



2 februari-16: Sotenäs



Ej bokat datum: Färgelanda

