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Verksamhetsplan 2022
Inledning och syfte
Kommunakademin Väst utgör en struktur för samverkan mellan Fyrbodals kommuner och
Högskolan Väst, vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt
samhället i stort. Samverkan sker med utgångspunkt i vetskapen om att samverkan är nödvändig
för att vi gemensamt ska kunna ta oss an framtida samhällsutmaningar. För Kommunakademin
Väst är ömsesidighet och den gemensamma nyttan i fokus, arenan är vår gemensamma plats där
vi tillsammans stärker varandra. Vi arbetar utifrån gemensamma problemformuleringar, där vi
genom kunskapsutbyte hittar lösningar tillsammans. I det utbytet utvecklas alla parter och blir
bättre, både kommunernas förmåga att svara upp mot behov och utmaningar och högskolans
forsknings- och utbildningsmiljö.

Övergripande mål
•

Höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna i Fyrbodal

•

Öka övergången till högre utbildning i Fyrbodals kommuner

•

Utveckla verksamheter i de aktuella kommunerna

•

Stärka forskning och utbildning vid Högskolan Väst

•

Stärka Högskolan Västs strategiska arbete med samverkan och samhällsnytta

•

Bidra till att utveckla Högskolan Västs profil arbetsintegrerat lärande

•

Gemensamt och ömsesidigt utveckla närvaro, intresse och engagemang i varandras
verksamheter

•

Arbeta gemensamt med idéer för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att
möta aktuella och framtida samhällsutmaningar

Plan för Kommunakademin Västs arbete 2022
Verksamheten under 2022 grundar sig dels i ett gemensamt arbete om förändrad organisering
av Kommunakademin Väst där tre prioriterade temaområden fastställdes, dels i en inventering
av behoven hos parterna inom dessa tematiska områden. Inventeringen av behoven har utförts
genom besök i ledningsgrupper och verksamheter samt genom diskussioner i styrgrupp och
ledningsråd. Sammanställningen av behoven har sedan mynnat ut i de prioriteringar som görs i
denna verksamhetsplan.
För fortsatt utveckling av Kommunakademin Västs arbete kommer en utvärdering av den
förändrade organiseringen att genomföras under året. Resultaten av utvärderingen kommer att
ligga till grund för förbättring av arbetet och eventuella nödvändiga förändringar i arbetssätt.
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Prioriterade områden
För att tydliggöra och avgränsa arbetet kommer Kommunakademin Väst att arbeta inom tre
temaområden, Vård och omsorg, Lärande och utbildning samt Samhällsplanering och
samhällsbyggnad. Fokus är på den direkta nyttan för de samverkande parterna. Centrala
perspektiv för arbetet inom alla temaområden är hållbarhet, ledning och styrning samt
digitalisering.
Det tematiska arbetet ska huvudsakligen bedrivas i temagrupper. Deltagarna i respektive grupp
ska ha specifik kunskap inom respektive temaområde, vilket förväntas leda till goda resultat,
ökad effektivitet och ökat engagemang. Temagrupperna har till uppdrag att under inledningen av
året ta fram aktivitetsplaner med utgångspunkt i analysen av behoven hos parterna samt utifrån
de prioriteringar som fastställs nedan. Aktiviteter som genomförs ska utvärderas, och om möjligt
vara mätbara och målsatta på ett för aktiviteten relevant sätt. Aktiviteter som genomförs bör
även vara skalbara och kunna utvecklas och nyttiggöras i övriga kommuner.
Kommunakademin Väst kommer under året att arrangera ett forum där genomförda, pågående
och planerade aktiviteter kommer att presenteras.

Vård och omsorg
Välfärden står inför stora utmaningar, det saknas personal med rätt kompetens och
verksamheterna är ansträngda. För att kommunerna ska kunna erbjuda god vård och omsorg till
sina medborgare behöver verksamheterna utvecklas med hjälp av digitalisering och utvecklad
samverkan. Innovativa metoder behöver utvecklas och det förebyggande arbetet förbättras.
Kommunerna som arbetsgivare behöver bli mer attraktiva och man behöver stärka arbetet med
att utveckla och behålla befintlig personal.
Genom att tillsammans arbeta för att möta dessa utmaningar möts också högskolans behov av
utveckling av nya former för arbetsintegrerat lärande inom relevanta utbildningsprogram samt
stärkt utbildning och forskning inom området.
För att möta utmaningarna inom vård- och omsorgsområdet är fortsatt samverkan med
Hälsoakademin Väst viktig.
Inom området kommer en temagrupp att tillsättas som har till uppdrag att:
•
•
•

Planera, genomföra och utvärdera insatser för kompetensutveckling och stärkt
kompetensförsörjningsförmåga inom vård- och omsorgssektorn.
Planera, genomföra och utvärdera insatser för att utveckla det arbetsintegrerade
lärandet inom relevanta utbildningsprogram.
Arbeta gemensamt med idéer och samproduktion av forskning, utvecklingsprojekt och
kunskapsutveckling för att möta utmaningarna inom vård- och omsorgsområdet.

•
•

Delta i planering och genomförande av Kommunakademin Västs forum.
Delta i arbetet för att säkerställa förankring, spridning och deltagande bland parterna.
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Lärande och utbildning
Samhället står inför stora utmaningar och vi behöver ställa om till ett mer hållbart samhälle. I den
omställningen är tillgången till kunskap och kompetens avgörande, omställningen kräver också
att vi lär och agerar utifrån ny kunskap och förändrade förutsättningar. Möjligheterna till livslångt
lärande blir allt viktigare när samhället utvecklas och behoven av kompetens förändras.
Övergången till högre studier är avgörande för en hållbar och positiv utveckling i en kommun och
region, att öka andelen invånare med högre utbildning i kommunerna i Fyrbodal är fortsatt ett av
kommunernas högst pioriterade områden för samverkan. Arbetet inom projekt Ökad
högskoleövergång fortsätter men planering för hur arbetet ska tas vidare och utvecklas när
projektet avslutas behöver ske under året.
Inom utbildningssektorn står man inför stora utmaningar, det råder brist på legitimerade lärare
skolsegregationen måste minska och likvärdigheten öka. Verksamheten behöver utvecklas med
nya arbetssätt, praktiknära och praktikutvecklande forskning, flexibla utbildningsformer och ny
kunskap. Reformer inom utbildningssektorn medför ett ökat behov av samverkan för att de
möjligheter som reformerna innebär ska kunna uttnyttjas till dess fulla potential.
Inom området kommer en temagrupp att tillsättas som har till uppdrag att:
•
•
•

•
•
•

Planera, genomföra och utvärdera insatser för kompetensutveckling och stärkt
kompetensförsörjningsförmåga inom området.
Planera, genomföra och utvärdera insatser för att utveckla det arbetsintegrerade
lärandet inom relevanta utbildningsprogram och i övningsskolor/övningsförskolor.
Planera för hur arbetet med verksamheten som har genomförts inom ramen för projekt
Ökad högskoleövergång ska bedrivas vidare. Denna plan ska inkludera sätt att utvärdera,
utveckla och förfina de metoder och verktyg som har tagits fram.
Arbeta gemensamt med idéer och samproduktion av forskning, utvecklingsprojekt och
kunskapsutveckling för att möta utmaningarna inom utbildningsområdet.
Delta i planering och genomförande av Kommunakademin Västs forum.
Delta i arbetet för att säkerställa förankring, spridning och deltagande bland parterna.

Samhällsplanering och samhällsbyggnad
För att samhället ska utvecklas hållbart behöver vi planera och bygga våra samhällen på
annorlunda sätt än vad vi har gjort tidigare. Nya idéer behöver utvecklas och fler kompetenser
behöver involveras i planeringsarbetet. En välfungerande samhällsbyggnadssektor kräver tillgång
till kompetens och kommunerna har idag svårt att rekrytera personal med den kompetens de
har behov av. Det krävs insatser för både kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom
området.
Genom stärkt samverkan mellan högskolan och kommunerna, utvecklade former för
arbetsintegrerat lärande och gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt skapas
möjligheter att stärka kompetensförsörjningen, höja kompetensnivån, lära av varandra och
utvecklas.
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Inom området kommer en temagrupp att tillsättas som har till uppdrag att:
•
•
•
•

Planera, genomföra och utvärdera insatser för kompetensutveckling och stärkt
kompetensförsörjningsförmåga inom området.
Planera, genomföra och utvärdera insatser för att utveckla det arbetsintegrerade
lärandet inom relevanta utbildningsprogram.
Planera, genomföra och utvärdera insatser för utvecklat och stärkt ledarskap med särskilt
fokus på projekt- och processledning.
Arbeta gemensamt med idéer för forskning, utvecklingsprojekt och kunskapsutveckling
inom området.

•
•

Delta i planering och genomförande av Kommunakademin Västs forum.
Delta i arbetet för att säkerställa förankring, spridning och deltagande bland parterna.
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Budget 2022
Aktivitet/verksamhet
Möten
Personal

Administrativa kostnader
Resor
Konferenser
Summa

Anmärkning
Styrgrupp
Temagrupper
Verksamhetsledare, administrativt och
kommunikativt stöd
Mediestöd (film- och ljudproduktion)
Profilprodukter, tryckt material,
webbhotell/webbsida
Externa möten, studiebesök, kurser/konferenser
Samarrangerade konferenser
Forum

Belopp (tkr)
5
20
1305
20
40

40
40
30
1500

