
LILLA EDET. Företagar-
nas sammanfattande 
omdöme om företags-
klimatet i Lilla Edets 
kommun blev godtag-
bart.

En marginell försäm-
ring jämfört med fjol-
året, men ändå det näst 
högsta resultatet sedan 
Svenskt Näringsliv 
införde den här typen 
av mätningar 1999.

– Den här lilla föränd-
ringen kan vi leva med. 
Nu får vi ta nya tag och 
fortsätta den uppåt-
gående trenden, säger 
kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (c).

3.1 blev det sammanfattan-
de omdömet förra året, 3.0 
den här gången. Svenskt Nä-
ringslivs betyg grundar sig i 
en sammanställning av de svar 
som ett 100-tal företagare i 
Lilla Edet lämnat på frågor 
gällande näringslivsklimatet. 
Motsvarande siffra för poli-
tikernas syn på företagandets 
villkor i kommunen blev 3.7.

– Givetvis hade det varit ro-
ligare om vi hade ökat, men vi 
kan inte enbart se till resulta-
tet av den här undersökning-
en. Vi måste hela tiden arbeta 
långsiktigt för att förbättra fö-
retagsklimatet i vår kommun, 
säger näringslivssekreterare 
Kjell Hermansson.

Att politikerna är mer po-

sitiva i sina omdömen jämfört 
med företagarna är inte ovan-
ligt, så brukar det vara. Ge-
mensamt för de båda parterna 
var dock att dialogen mellan 
företagen och kommunen 
ansågs som oerhört betydel-
sefull.

Dialogen viktig
– Vad vi kan utläsa av svaren 
är att företagen tycker dialo-
gen med kommunen är viktig, 
det tycker vi också. Just på den 
här punkten har det visat sig 
att vi har blivit mycket bättre, 
men vi är inte nöjda med re-
sultatet utan strävar hela tiden 
på att bli bättre. Vi har därför 
beslutat att kommunstyrel-
sens ledamöter ska fortsätta 
med sina företagsbesök. Det 
innebär att ett 50-tal företaga-
re kommer att få besök under 
året, säger Bjarne Färjhage 
och fortsätter:

– Från kommunens sida 
jobbar vi hårt med det vi kan 
påverka, där dialogen med fö-
retagarna är en sådan bit.  En 
annan bit är hur kommunen 
uppfattas som serviceorga-
nisation. Det går att förkor-
ta handläggningstider, bland 
annat vad det gäller bygglovs-
ärenden, med gemensamma 
krafter. Vi måste göra det vi 
kan göra, men samtidigt krävs 
det att vi får kompletta hand-
lingar för att processen ska 
kunna påskyndas.

Rankinglistan i maj
I maj presenterar Svenskt Nä-

ringsliv den ranking där lan-
dets kommuner jämförs med 
varandra. Förra årets place-
ring för Lilla Edet var 229.

Utöver Svenskt Närings-
livs bedömning av företags-
klimatet i Lilla Edet, hur 
uppfattar ni att den allmän-
na pulsen är bland kommu-
nens företag?

– Att det är tryck på mark-
naden. Den uppfattningen får 
jag när jag pratar med företa-
garna. Hantverkarbranschen 
är ett tydligt exempel, att få 
tag i en snickare eller målare 
är inte lätt idag, säger Kjell 
Hermansson.

– Om vi ser till våra stora 
företag i kommunen råder det 
också positiva tongångar. SCA 
jobbar för fullt, Inland går 
bra, Storel utvidgar och även 
Electrolux Filter lämnar posi-
tiva rapporter. Dessa industri-
er har dock stora krav på sig 
att bli effektivare inom nuva-
rande personalstab, så jag tror 
inte att vi har så stora perso-
nalökningar att vänta. Det är 
dock oerhört positivt att det 
går bra för företagen, avslu-
tar Kjell Hermansson.

T.o.m. 8 april 
EN VÄRLD I MINITYR 

- en utställning med målade tennfi gurer i historiska miljöer. 

Söndag 15 april kl 11-16 
FAMILJEDAG

Vi visar upp och lär ut medeltida danser för hela familjen. 

3 maj - 27 maj 
VI HAR JU MÖTTS FÖRR 

- en utställning om kulturmöten mellan islam och kristendom, 
från vikingatid till nutid. 

3 juni - 30 september 
TUTANKHAMUNS WARDROBE 

- en utställning med faraonens rekonstruerade dräkter. 
Dagliga visningar kl 13. 

Lördag 19 maj 11-18 & Söndag 20 maj kl 11-15 
MEDELTIDSMARKNAD

Medeltida musik, hantverk och mat. 

Söndag 10 juni 
LINNÉ I ÖRTAGÅRDEN 

Herr och fru Linné pratar om växter i museets örtagård. 

2 -16 juni 
VID LJUDA OS 

Medeltidsspel på Ljuda Borg. 
SV Lilla Edet 0520-65 81 47
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Godtagbart företagsklimat i Lilla Edet

Kjell Hermansson, näringslivssekreterare i Lilla Edets kommun.

– Fast trenden har vänt nedåt igen

I LILLA EDET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


