
- en samverkansarena för att ”…bedriva gemensam
kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som
bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst
samt samhället i stort” (från samverkansavtalet Dnr 2017/8 B60)

Kommunakademin Väst (KAV)

We cannot solve our problems with the same thinking
we used when we created them Albert Einstein

Includes nätverksträff 191204



Var ligger Fyrbodals 14 kommuner?

Del av Västra Götalandsregionen (VGR) VGRs 4 områden



Vad kan samverkan och 
samproduktion innebära?

• Insatsers form och innehåll måste vara behovsstyrda
• Det kan handla om utvecklings- och forskningsprojekt,  

utbildning, ”studentmedverkan”/AIL-koncept, 
gästföreläsare etc. 

• Utbildning kan omfatta såväl längre utbildning som kortare 
riktade kompetensinsatser 

• Utbildning kan ges i olika former, på campus och som flexibel 
utbildning

Måste bidra till nytta!



Samverkansavtalet

• Trädde i kraft 1 januari 2018 och är 
undertecknat av Högskolan Västs 
(HVs) rektor och ordförande i 
Fyrbodals kommunalförbund 

• Omfattar kalenderåren 2018-2020
• Förlängs om ingen av parterna 

skriftligen säger upp det

• Unik struktur

Ömsesidigt engagemang 
och finansiering



Styrgrupp
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Tillfälliga uppgiftsorienterade
grupper utifrån behov

Ytterligare fasta 
grupper kan bildas 

över tid om behov finns.
Beslut tas av 

Styrgrupp.
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Verksamhetsledare

Lokal infrastruktur
och organisering

Lokal infrastruktur
och organisering

Ledningsråd: 
Verksamhetsledare 
och ”KAV-ansvariga”

Från Dnr 2018/1525 A13

Organisering 



Syfte, mål och viktiga områden
(från VP2019)

Syfte: I ömsesidighet genom samverkan och samproduktion stärka kompetensförsörjningsförmågan 
och utveckla det livslånga lärandet. 

Mål: Att behovet av kompetens, inom ramen för KAVs ingående parter, tillgodoses på både kort och 
lång sikt. Kompetensbehov hos både kommun och näringsliv måste därför beaktas.

Viktiga områden för KAVs ingående parter:
• Fyrbodals kommuner:

• Öka övergången till högre utbildning 
• Behovsstyrd kompetensutveckling 
• Utveckla verksamheter i kommunal och privat sektor

• Högskolan Väst
• Utveckla profilen Arbetsintegrerat lärande (AIL)
• Utveckla nya former av AIL och flexibel utbildning
• Stärka forskning och utbildning 

Prioriteringar och ytterligare 

information, se VP2019



Projektansökan ökad högskole-
övergång har tagits fram av en arbetsgrupp
• Arbetsgruppen är utsedd av KAVs ledningsråd, vilket också är centralt för information och 

förankring
• Medlemmar i arbetsgruppen:

• Helene Evensen, utvecklingschef, kommunledningsförvaltningen Strömstad kommun
• Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef, utbildningsförvaltningen Lysekils kommun
• Hans Åkerlundh, rektor vuxenutbildningen Dals Eds kommun
• Hanna Gadd, enhetschef studentstöd och bibliotek HV
• Håkan Jensen, avdelningschef på institutionen för ingenjörsvetenskap HV
• Anders Palmqvist, avdelningschef på institutionen för ekonomi och IT HV
• Peter Olofsson, avdelningschef forsknings- och innovationskontoret, HV
• Anna Elfgren, kommunikatör HV
• Fredrik Lilja, näringslivsansvarig studentkåren, HV
• Lena Aggestam, verksamhetsledare KAV (ordförande)

• Arbetsgruppens arbete: inventering, gruppmodellering, analys och kontinuerlig återkoppling 
till KAVs ledningsråd och styrgrupp



Gruppmodellering 190408



Innehåll och arbetspaket 
i projektansökan
Arbetspaket 1: Utveckla och etablera en modell, med tillhörande metoder 
och verktyg, för att gemensamt arbeta för att öka förståelsen för varför 
läsa vidare och vad det innebär liksom att skapa relation till högre 
utbildning i tidig ålder

Arbetspaket 2:
Ytterligare utveckla och skapa förutsättningar för flexibel utbildning och 
livslångt lärande genom att ta fram och implementera nya innovativa och 
attraktiva utbildnings- och undervisningsformer tillgängliga oavsett 
avstånd från campus



KAVS arbete 2019 – ett urval

• Konferenser:
- Digitaliseringen i skolan – möjligheter och utmaningar, konferens (HV, 28 feb)
- Regionalt forskningsseminarium inom ramen för Uddevallasymposiet (Lysekil 7 mars)
- Digitalisering i praktiken inom vård och omsorg, konferens (HV, 28 maj)

• Socialrätt handläggning barn och unga 
• Krav på lärarlegitimation för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet (lagändring 2019-07-01)
• Kompetenser inom lantmäteriteknik 

- Bygglovets svåra frågor 
• Flexibel utbildning på distans (utveckling av noder/lokala campus/lärcentra)

- Digitalisering av lokalt tekniskt basår
- Digitalisering av maskiningenjör

• Forskningsprojekt, spridning av forskningsresultat
• Frukostseminarier riktade mot näringslivet
• Ledarskap 
• Arbetsgrupp för att utveckla och implementera processen för studentmedverkan, i ett första skede avgränsat till 

studentmedarbetare 
• Projektutlysning inom ramen för KAV: 6 st beviljade projekt
• VGR:

- Ökad högskoleövergång
- Lokalt tekniskt basår



Kontaktuppgifter
Lena Aggestam, verksamhetsledare, 
lena.aggestam@hv.se, mobil: 073-397 51 55

Jan Theliander, ordförande styrgrupp
jan.theliander@hv.se, mobil: 073-3975086

Jeanette Lämmel, vice ordförande styrgrupp
jeanette.lammel@fyrbodal.se, mobil 070-5327030

Läs mer på 
www.hv.se/KAV

http://hv.se
http://hv.se
http://fyrbodal.se

