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Rapporten Årets Företa-
garkommun ges ut årligen 
av Företagarna i samarbete 
med UC. Studien belyser 
företagens tillväxt i landets 
kommuner, sett utifrån hur 
mycket företagen i respek-
tive kommun har utveck-

lats under det senaste året. 
Studien rankar omsättning, 
resultat, nettoförändring av 
bolagsstocken samt kredit-
värdigheten hos aktiebolag 
med en omsättning på minst 
100 000 kronor. Syftet med 
studien är att visa vad före-

tagen gör för kommunerna 
och dess invånare, och inte 
som många andra undersök-
ningar, vad kommunen gör 
för företagen. Det omvända 
resonemanget bygger på att 
företagens egna prestationer 
och konjunkturutvecklingen 
betyder mer för den lokala 
tillväxten än regelverk och 
skatter.

Konjunkturens upp och 
nedgång i samband med 
finanskrisen är tydlig för 
alla kommuner, så även i 
Lilla Edet. Resultatet i Årets 
Företagarkommun visar 
dock på en ökande företag-
samhet i kommunen, vilket 
gläder näringslivsutvecklare 
Helene Evensen.

– Rapporten visar att 
kommunen har en växande 
bolagsstock av aktiebolag 
och att dessa är välmående 
och har en hög kreditvärdig-
het. Lilla Edet hamnade på 
41:a plats i landet, nionde 
bäst i länet när det gäller ran-
kingen av kreditvärdighet. 
Omsättningssiffrorna ser 
dock inte riktigt lika positiva 
ut, det kan bero på att vi har 
en stor andel småföretagare i 
kommunen som inte kan nå 
upp till samma höga omsätt-
ning som de större aktiebo-
lagen.

LILLA EDET. Konstgräs-
frågan diskuteras allt 
flitigare.

Representanter från 
Upplevelsenämnden 
har besökt fotbollsklub-
barna för att skaffa 
sig en uppfattning om 
behovet.

Kommunens enda 
elitklubb, Lilla Edets 
IF, är ironiskt nog den 
förening som har de 
sämsta förutsättning-
arna.

Lilla Edets IF satsar både på 
bredden och toppen, såväl på 
pojk- som flicksidan. För-
eningens herrlag svarade i 
år för historiens bästa resul-
tat när man placerade sig på 
fjärde plats i division 3 NV 
Götaland.

– Vi har lyckats med vår 
ambition att stabilisera oss i 

division 3. Det är vi givetvis 
stolta över och nu gäller det 
att blicka framåt och ta nästa 
steg i utvecklingen, säger 
LEIF:s ordförande Anders 
Johansson.

Prestationen är på många 
sätt beundransvärd, inte 
minst med anledning av de 
träningsförhållanden som 
Lilla Edets IF erbjuds. Till 
skillnad från många andra 
klubbar inom Svensk Elitfot-
boll saknar LEIF en konst-
gräsplan i sin hemkommun 
och sommartid tvingas för-
eningen dela Ekaråsen med 
IK Bergaström och Ting-
bergs AIS, som utövar frii-
drottsverksamhet.

– Det är naturligtvis inga 
optimala förutsättningar 
och det är svårt att få ihop 
verksamheten på ett bra sätt, 
när vi samtidigt ska värna 
ungdomsverksamheten och 

parallellt med det bedriva en 
elitsatsning för våra herrse-
niorer, säger Anders Johans-
son.

För att få träningsytorna 
att räcka till tvingas Lilla 
Edet förlägga delar av sin 
verksamhet till Fuxernasko-
lans plan. En gräsmatta vars 
underlag inte alltid inbjuder 
till fotbollsspel.

– Tyvärr sker en hel del 
sabotage, ungdomar som kör 
med mopeder på planen och 
så vidare. Inte sällan hittar 
vi stenar, glassplitter och 
annat skräp, förklarar Anders 
Johansson.

Det är just Fuxernasko-
lans plan som Lilla Edets IF 
hoppas att kommunen ska 
förse med konstgräs, med 
tillhörande stängsel och 
elbelysning.

– Om behovet ska styra så 
borde detta vara den lösning 

som ligger närmast till hands 
för beslutsfattarna. Skolan 
skulle kunna nyttja planen på 
dagtid och föreningslivet på 
kvällstid. En konstgräsplan 
i centrala Lilla Edet skulle 
utan tvekan vara en tillgång 
året om för vår del och inte 
bara vintertid, säger Anders 
Johansson.

Under vintermånaderna 
är Lilla Edets IF, likt Inlands 
IF och Västerlanda GoIF, 
hänvisade till Stommens 

grusplan nere vid älvkanten. 
För herrseniorernas elitsats-
ning är det ett rejält handi-
cap då de flesta konkurrenter 
bedriver försäsongsträning 
på konstgräs.

– Vi får hyra tider av 
Ljungskile SK, vilket vi inte 
har råd att göra i längden. 
Träningsmatcher kan vi 
heller inte förlägga på hem-
maplan då alla motståndarlag 
på denna nivå motsätter sig 
spel på grus, säger Anders 

Johansson.
Ale och Lilla Edets kom-

muner är snart ensamma 
om att inte ha någon konst-
gräsplan. Med tanke på hur 
många fotbollsutövare det 
finns i den här regionen är 
det att betrakta som lite av 
ett svek. 

Konstgräsplan i Lilla Edet?
– En satsning LEIF hoppas ska bli verklighet
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På Fuxernaskolans plan hoppas Lilla Edets IF att det ska bli konstgräs inom en snar framtid. 
Det är ett av förslagen som föreningen presenterat för kommunledningen.

Ranking av företagens tillväxt
– Lilla Edet tvåa i landet

Helene Evensen, näringslivsutvecklare i Lilla Edets kommun.
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LILLA EDET. Företagarna och UC har nyligen gått 
ut med en rapport över företagsutvecklingen i 
Sveriges kommuner, kallad Årets Företagarkom-
mun.

Enligt rapporten har Lilla Edet näst högsta 
tillväxttakten i landet när det gäller nettoföränd-
ringen av antal aktiebolag, hela 12% ökning.

Totalt sett hoppar Lilla Edets kommun upp ett 
stort kliv på sammanlagda rankingen från 245:e 
plats till 179:e plats över landets kommuner.

När fullmäktige ska fatta 
beslut om Mål- och resurs-
plan för 2011 finns två alter-

nativ att ta ställning till. Den 
nya majoriteten har presen-
terat sitt förslag, vilket ska 

ställas mot de siffror som 
oppositionen, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Miljö-
partiet och Moderaterna, 
presenterade i samband med 
en presskonferens i kom-
munhuset förra måndagen.

Ingemar Ottosson fram-
häver den nya majoritetens 
satsning på ett renare och 
snyggare centrum är ett 
led i att vända den negativa 
befolkningsutvecklingen.

– Satsningen omfattar 
inte bara centrum i Lilla 
Edet utan alla tätorter i vår 
kommun ska upplevas som 
trevliga och trygga miljöer.

500 000 kronor satsas 
på att öka personaltätheten 
inom förskolan.

– Ett viktigt trendbrott, 
poängterar Ottosson.

– I skolans värld pågår ett 
förändringsarbete. Vi satsar 
en miljon kronor i det pro-
cessarbete som startats upp. 

Pengar löser emellertid inte 
alla problem utan vi måste 
också få till ett förändrat 
arbetssätt ute i organisa-
tionen, förklarar Ingemar 
Ottosson.

Ett annat prioriterat 
område som Ingemar Ottos-
son vill lyfta fram är äldre-
omsorgen som tillförs 500 
000 kronor. Pengarna ska 
användas till att öka perso-
naltätheten.

– Slutligen tilldelas kom-
munstyrelsen en miljon 
kronor för oförutsedda utgif-

ter. Vi har lärt oss att sådant 
kan dyka upp under året, 
säger Ingemar Ottosson.

Oppositionen riktar kritik 
mot majoritetens förslag 
och menar bland annat att 
satsningen på skolan inte är 
tillräcklig.

– Att vi skulle satsa på 
skolan lovade vi i valet och 
vårt förslag innebär tre mil-
joner mer till Utbildnings-
nämnden än nya majorite-
tens plan. Deras utlovade 
satsning på grundskolan är 
att beteckna som falsk varu-

deklaration, säger kommu-
nalrådet Bjarne Färjhage 
(C).

– Ledarskapsutveckling 
är oerhört viktigt liksom 
möjlighet till studiebesök, 
föreläsningar och så vidare. 
Allting kostar pengar. Vi 
måste ge nämnden ett vettigt 
utrymme och majoritetens 
miljon räcker vare sig till 
det ena eller andra, avslu-
tar Camilla Waltersson-
Grönvall (M).
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Mål- och resursplan klubbas i fullmäktige
– Blocken har presenterat sina förslag

Den nya oppositionen, här gestaltade av företrädare från tre av de fyra partierna, Bjarne 
Färjhage (C), Camilla Waltersson-Grönvall (M) och Marie-Louise Nielsen (KD) kritiserar den 
nya majoriteten som man anser satsar för lite pengar på utvecklingen inom skolan.

TILLDELNING NÄMNDERNA
Så här mycket pengar tilldelas de största nämnderna i miljoner kronor:
Nämnd  Majoriteten  Oppositionen
Utbildningsnämnden 254,6  257,6
Omsorgsnämnden 160,7  160,7
Individnämnden 65,65  64
Samhällsbyggnadsn. 22,2  21,65
Upplevelsenämnden 15,45  15,85
Miljö- och byggnämnden 14,3  14,1
Kommunstyrelsen 41,95  40,95

LILLA EDET. Det har blivit tid att fastställa nästa 
års budget i kommunfullmäktige.

Den nya majoriteten med Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Folkpartiet, prioriterar i sitt 
förslag skolan, äldreomsorgen och det offentliga 
rummet.

– Vi har gjort en budget som är anpassad utifrån 
det handlingsprogram vi tre partier gick till val på, 
säger den blivande kommunstyrelseordföranden 
Ingemar Ottosson (S).


