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LILLA EDET. I dessa 
ekonomiskt kärva tider 
kommer här en gläd-
jande nyhet.

Lilla Edet hamnar på 
en tredje plats bland 
kommunerna i länet när 
företaget Syna presen-
terar sin tillväxtlista.

– Det är oerhört gläd-
jande och ett tecken på 
att våra företag mår 
bra, säger näringslivs-
sekreterare Kjell Her-
mansson.

Att mäta framgång i kommu-
ner kan göras på många olika 
sätt. På Syna har man arbe-
tat med företagsinformation 
sedan 1947 och tycker att an-
delen företag som går bättre 
i år än förra året är ett intres-
sant mått för att hitta de mest 
framgångsrika kommunerna. 
Syna har med sitt index kart-
lagt aktiebolagens utveckling 
i Sveriges samtliga kommu-

ner. Därefter har man gjort 
en länsvis indelning för att 
på så sätt kunna presentera 
de kommuner som haft den 
största tillväxten i respekti-
ve län.

– Det känns fantastiskt 
att vår förhållandevis lilla 
kommun kan placera sig så 
högt upp på listan, säger Kjell 
Hermansson.

Vad är förklaringen till 
det goda resultatet?

– Vi på Företagscentrum 
har ingen del i detta, det är 
företagarnas egna bedrift. Jag 
sitter på läktaren och tittar, 
men får nu beviset på det 
som jag upplever, nämligen 
att våra befintliga närings-
idkare i kommunen mår bra, 
säger Hermansson och fort-
sätter:

– Undersökningen visar 
tydligt att det är viktigare 
för en kommun att det finns 
många företag som går bra, 
snarare än att det finns ett 
stort företag som är fram-

gångsrikt.
I Synas tillväxtindex 2008 

har följande värden mätts 
upp:

• Andelen företag som har 
en omsättningsökning över 5 
% mellan de två senaste års-
redovisningarna

• Andelen företag som 
ökat antalet anställda mellan 
de två senaste årsredovis-
ningarna

• Andelen företag som går 
med vinst enligt senaste års-
redovisningen.

Centralt är alltså andelen 
företag som ökat. Av dessa tre 
tal har gjorts ett index som 
möjliggör att jämföra kom-
munerna med varandra.

– Samtidigt som jag gläds 
över placeringen kan jag inte 
påstå att jag är förvånad. På de 
företagsbesök jag gör får jag 
nästan uteslutande positiva 
indikationer. När jag disku-
terade den pågående lågkon-
junkturen med en företagare 
blev svaret: Vi har så förban-

nat mycket att göra så någon 
lågkonjunktur hinner vi inte 
med.

– För att ändå se lite allvar-
ligt på den ekonomiska kris 
vi befinner oss i är det viktigt 
med kreativa företagare som 
inte räds över att ha många 
järn i elden. En bred verk-
samhet med flera ben att stå 
på kan bli nödvändigt, säger 
Kjell Hermansson.

Positivt för Lilla Edet är 
också statistiken över ande-
len nystartade företag. På 
de första nio månaderna har 
54 nya företag registrerats i 
kommunen.

Hur ska Lilla Edet kunna 
bli ännu lite bättre?

– Centrumutbyggnaden är 
något vi väntar på. Det skulle 
bli till gagn för kommunin-
vånarna samtidigt som det 
skulle få fart på affärsverk-
samheten, avslutar Kjell Her-
mansson.

JONAS ANDERSSON

Stark tillväxt i Lilla Edets kommun
– Tredjen bäst i Västra Götalands län

Näringslivssekreterare Kjell Hermansson.

LILLA EDET. När nya 
kommunhuset hade 
öppet hus var intresset 
stort.

Många nyfikna invå-
nare kom för att kika 
runt i de nyrenoverade 
lokalerna.

Tjänstemän och poli-
tiker fanns på plats för 
att berätta om kommu-
nens verksamheter och 
svara på frågor.

I slutet av förra månaden 
gick flyttlasset för Lilla Edets 
kommun. De olika förvalt-
ningarna har nu tagits plats 
under gemensamt tak i Älv-
kullen. Samtidigt har med-
borgarservice öppnats upp i 
det nya kommunhusets entré. 
Tanken är att medborgarser-
vice ska förenkla för kommu-
ninvånarna att få informa-
tion och service i kommuna-

la ärenden.
På öppet hus-firandet 

hördes positiva tongångar 
från besökarna och kommun-
chef Johan Fritz är övertygad 
om att det nya kommunhu-
set blir ett lyft såväl för per-
sonalen som för kommunens 
medborgare.

– Nu kan vi erbjuda våra 
anställda en klart mycket triv-
sammare och bättre arbets-
miljö. Det är viktigt. Dess-
utom är jag väldigt glad över 
att vi har kunnat förverkliga 
idén om medborgarservice, 
säger Fritz.

Nya kommunhuset slog upp portarna
– Allmänheten bjöds in 
till öppet hus
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Lars och Anna Löfberg från Lödöse kom för att titta på det nya kommunhuset, där de välkomnades av kommunfullmäktiges 
ordförande Jörgen Andersson och kommunalrådet Bjarne Färjhage.

Det fanns en hel del kommuninformation att ta del 
av.

Öppet hus-firandet lockade många besökare, stora som små. Det nya kommunhuset i Lilla Edet.


