Samverkan
Västrafik AB
Västtrafik AB är Sveriges näst största kollektivtrafikföretag och ägs till hälften av Västra
Götalandsregionen och till hälften av alla 49
kommuner i Västra Götaland.
Genom Västtrafik ägarnas medborgare tillgång till 1 700 fordon i form av bussar, tåg,
spårvagnar, taxibilar och båtar.
Trafiken mellan Vänersborg och Trollhättan
samt inom städerna är integrerad och benämns
Tvåstadstrafiken. Kommunerna samverkar
kring den gemensamma trafiken genom träffar i
samband med trafikplanearbetet.
I Tvåstadstrafiken samverkar kommunerna
med idéer för utveckling av trafiken genom att
trafiken idag är ett kollektivtrafiksystem. I yttranden över olika delar som berör Västtrafik AB
samordnar kommunerna sina yttranden.
West Sweden
West Sweden, Västsveriges EU- och
Representationskontor, är öppet för alla kommmuner inom såväl Värmland och Halland som
inom Västra Götalandsregionen.
Huvuduppgiften för verksamheten är att
uppmuntra och stödja den lokala och regionala
utvecklingen med hjälpa av de möjligheter som
medlemskapet i EU ger.
Västsveriges EU- och representationskontor
bildades 1992 och har idag 70 medlemmar. 1993
etablerade sig West Sweden i Bryssel och är
således ett av de svenska regionkontor som
funnits längst i Bryssel.
Vänersborg/Trollhättan
Inom Samarbetskommittén för Vänersborgs
och Trollhättans kommuner utvecklas samverkan kontinuerligt.
Förutom avtal om samverkan i social frågor
och ett gemensamt arbete kring gymnasieskola
och gymnasiesärskola samverkar de båda
kommunerna i Trollhättan/Vänersborgs tillväxtallians för att tillsammans bidra till utveckling
av näringslivet. Alliansen har som utgångspunkt att vår arbetsmarknad är helt integrerad
och samverkan är nyckeln till för gemensam
tillväxt.
De båda kommunerna har idag samordnat de
båda kommunernas utbud av mark lämplig för
olika typer av verksamheter.
Visionen för de båda städerna är “En stad två kommuner” och skall ses som en viljeinriktning att i samverkan på flera olika områden
sträva mot visionen. Samverkan avser näringslivsfrågor, kommunikationer, utbildning m.m.

Kommunalförbundet Fyrbodal
Kommunalförbundet Fyrbodals uppgift är att
tillvarata kommunernas intressen inom
Fyrbodals geografiska område, främja deras
samverkan och tillhandahålla dem service. Ett
övergripande mål för verksamheten är att stödja
och utveckla det kommunala självstyret.
Vänerhamn AB
Året 1994 var då hamnarna runt om Vänern
bestämde sig för att gå samman under
det gemensamma namnet Vänerhamn AB för
att gemensamt bli effektivare och bättre på att
utveckla förutsättningarna för Vänersjöfarten.
Vänerhamn AB är en av Sveriges största
hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande mer än 3 miljoner ton. Fem moderna
insjöterminaler med strategisk placering mitt i
Sverige gör Vänerhamn till en viktig samarbetspartner för mellansvensk industri och handel.
Anläggningar finns i Vänersborg, Lidköping,
Otterbäcken, Kristinehamn och Karlstad.
Norge/Vänerbanan
De kommuner som är belägna utmed banan
samarbetar i syfte att skapa förutsättningar för
en utveckling av trafiken. Frågor som berörs är
bansträckningar vid ombyggnader, trafikeringsförslag, stoppbilder m.m.
Västra Götalandsregionen - Folkhälsoenheten
Vi arbetar för att vara en länk mellan nationella
organ och den lokala verksamheten. Vi vill
stödja lokala aktörer med utbildning, information och kompetenshöjande aktiviteter. I vårt
nätverk skapas forum för utbyte av erfarenheter
och goda idéer.
Ansvaret för det regiongemensamma folkhälsoarbetet i Västra Götaland har folkhälsokommittén. Ansvaret för det lokala folkhälsoarbetet ligger på de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna i regionen, som inom sina respektive områden ska verka för en bättre folkhälsa.
Vid hälso- och sjukvårdskanslierna i Borås,
Göteborg, Mariestad och Uddevalla finns tjänstemän som ansvarar för folkhälsofrågor. Deras
uppgift är framförallt att fungera som en länk
till verksamheten i kommunerna och stadsdelarna.
Vattenvårdsförbund
Vattenvårdsförbund består av kommuner, företag och industrier som påverkar och har ett
intresse i sjöar och vattendrag inom ett avrinnningsområde. Miljöövervakning med samordnade provtagningar sker för att kunna följa förändringar i bland annat vattenkemin.
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Vänerns Vattenvårdsförbund
Medlemmar i förbundet är alla i anslutning till
sjön som nyttjar, påverkar, utövar tillsyn eller i
övrigt värnar om Vänern. Förbundet ska fungera som ett forum för miljöfrågor för Vänern och
verka för att Vänerns naturliga miljöförhållanden bevaras.
Göta älvs Vattenvårdsförbund
Medlemmar i förbundet är alla som nyttjar,
påverkar, utövar tillsyn längs Göta älv.
Förbundets intresseområde utgörs av Göta
älv nedströms Vänern med de viktigaste tillflödena Slumpån, Lärjeån, Säveån och
Mölndalsån. Förbundets uppgift är att verka för
god vattenvård.
Dalbergså - Holmsåns Vattenvårdsförbund
Förbundets medlemmar är kommunerna
Vänersborg, Mellerud, Färgelanda och
Bengtsfors samt företag och ideella föreningar.
Verksamheten består av miljöövervakning
med undersökningar och provtagningar inom
avrinningsområdet. Förbundet har också samordnat anläggande av våtmarker.
Miljösamverkan Västra Götaland
MVG är en projektsamverkan mellan Västra
Götalandsregionen, länsstyrelsen, kommunförbunden i länet och länets kommuner.
Miljösamverkan syftar till att effektivisera
miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ska ge
stöd till myndigheternas tillsyn. Samverkan ska
medföra bättre resursutnyttjande och möjlighet
att gå på djupet.
Laxfond Vänern
År 1988 bildades Stiftelsen Laxfond Vänern.
Dess primära uppgift är att se till att Vänerlaxen
bevaras och reproduceras i god naturlig miljö
samt att en genbank finns säkrad.
Parallellt var stiftelsens mål att utveckla en
upplevelseturism i Vänerområdet med laxfisket
som spjutspets. Det sistnämnda har inneburit
att man under 90-talet årligen satt ut 350 000
Vänerlaxar i sjön, vilket resulterat i ett laxfiske
utan motsvarighet i Europa.
Medel till stiftelsen kom från stat, kommun
och delvis näringslivet.
Regionala och lokala fiskeorganisationer
(yrkesfiske, husbehovsfiske och sportfiske)
besitter styrelseplatser i Laxfondens delegationer samt fungerar som remissinstanser till
länsstyrelser med mera.
Luft i Väst
Luft i Väst - Luftvårdsförbundet för Västra
Sverige ska inom sitt verksamhetsområde utgöra kontaktyta för samråd och samarbete i luftvårdsfrågor mellan kommuner och företag, där
deltagande i forskning och utveckling är en viktig del av förbundets verksamhet.

Medlemmar i förbundet är för närvarande 37
kommuner samt lika många företag och omfatttar hela Västra Götaland förutom
Göteborgsregionen (2005).
Föreningen Vänerland
Föreningen Vänerland består av ett nätverk av
17 kommuner runt Vänern.
Genom ett aktivt samarbete mellan kommuner, näringsliv, länsmyndigheter med flera skall
Föreningen Vänerland förstärka bilden av upplevelseområde Vänerland som ett attraktivt
besöksområde.
Föreningens syfte är att ta tillvara
medlemmars regionala och lokala intresse av att
utveckla besöksnäringen runt och på Vänern.
Föreningen bildades 1989, men redan under
tidigt 80-tal samverkade man i olika projekt
runt Vänern.
Hemsida: www.vanerland.com
Västsvenska Turistrådet
Västsvenska Turistrådet AB är Västra
Götalandsregionens helägda bolag för turismfrågor, för uppbyggnad av kompetens kring
besöksnäringens möjligheter och villkor samt
för utveckling av besöksnäringen i regionen.
Turistrådet ingår som en viktig och naturlig
del i regionens långsiktiga satsning på regional
utveckling. Turismen tillhör insatsområdet "Ett
livskraftigt näringsliv".
Västsvenska Turistrådet ska stimulera företagande och ekonomisk tillväxt inom besöksnäringen i Västra Götaland och erbjuda en plattform för samverkan mellan privata och offentliga aktörer.
Vårt samarbete fokuseras främst på samarbete inom IT och affärsutveckling.
Hemsida: www.vastsverige.com
Dalslands kanal
Dalslands kanal AB bildades 1864 och ägs idag
av Stiftelsen för Dalslands kanals framtida
bestånd som instiftades 1968. Stiftelsen består
av regionerna, primärkommunerna och
kommunalförbundet.
Ändamålet är att bevara kanalen för framtiden. I takt med det allmänt sett ökande intressset för kulturhistoria har också intresset ökat
för kanalen som kulturarv. Bolaget skall förutom att underhålla kanalleden även verka aktivt
för att öka sjöfarten i kanalsystemet.
Dalslands kanal har en stor betydelse som
katalysator för turistnäringen i Dalsland och
närområdet.
Hemsida: www.dalslandskanal.se
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Vägföreningen Via Lappia
Via Lappia är en vägförening som består av
flertalet av kommunerna längs riksväg 45 från
Göteborg i söder till Kiruna i norr.
Föreningen arbetar aktivt för att riksväg 45
ska rustas upp och få status som Europaväg.
Vägföreningen arbetar med näringspolitiskt,
regionalpolitiskt och europeiskt perspektiv. En
status som Europaväg kan bland annat innebära
en ökad turistström till vårt område.
Fyrstad
Fyrstadskommiten har upphört med sin fasta
organisation sedan hösten 2005. Kontakter hålls
dock fortfarande mellan de olika kommunerna i
frågor som är gemensamma för de fyra kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla och
Lysekil.
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