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Bra kommunikationer skapar enorma möjligheter för näringslivet

Rätt läge i Lilla Edet

Det handlar om att med små medel kunna få
bästa möjliga effekt på den lokala företagssamheten, säger Lilla Edets kommuns näringslivsutvecklare Helene Evensen.

Framtiden är Lilla Edets. Med utbyggt dubbelspår för järnvägen och
tvåfilig motorväg befinner sig Lilla
Edet i ett mycket strategiskt läge i
Göteborgsregionen. Dessutom kommer befolkningsökningen att generera ökad handel i kommunen.
Sedan 1,5 år tillbaka är Helene Evensen ny näringslivsutvecklare i kommunen.
- Vi är i en situation där det finns stora
möjligheter för befintliga småföretag att växa
och nya företag att etablera sig. Vi inom kommunen ska göra vårt bästa för att stimulera,
uppmuntra, understödja och ge bra förutsättningar för näringslivet.
Tydlighet i rollerna
Helene är dock noga med poängtera att kommunen inte skapar företag. Lösningen ligger i
ökat samarbete och tydlighet vilka olika roller
kommunen och näringslivet har samt fortsätta
samverka med aktörer i hela regionen.
- Ett bra samarbetsklimat bygger på ökad
förståelse för våra olika roller och vilka förväntningar vi har på varandra. Det jag brukar
kalla ”annanismen”, att någon annan ska fixa
hindren tillhör en förgången tid. Nu ska vi
gemensamt kavla upp ärmarna och fånga de
möjligheter framtiden ger oss.
Berör många
Näringslivsfunktionen är inte enligt lag en
tvingande verksamhet för Sveriges kommuner, till skillnad mot till exempel socialtjänst,
förskola, skola och äldreomsorg. Samtidigt är
det en verksamhet som tangerar och inbegriper
de flesta samhällsfunktioner och en tjänst som
i allra högsta grad kan bidra till utveckling av
det lokala näringslivet och arbetsmarknaden
och därför även skatteunderlaget.
Lödöse expanderar
Lilla Edets kommun har antagit en näringslivs-



strategi som är direkt kopplad till kommunens
alla deltagare möjlighet att gå en Starta eget
vision 2020 samt Göteborgregionens strategi
kurs, antingen via Nyföretagarcentrum Väst
om ökad befolkningsökning och tillväxt. En
eller via BRG.
strategi som också utgår från en helt ny infraNäringslivet i skolan
struktur och ny pendeltågstation i Lödöse.
Helene ser också samarbetet mellan det lokala
- Utsikterna är enorma. I ett längre perspeknäringslivet och skolan som viktigt och något
tiv kan kommunen i Lödöse växa till 6000
hon önskar utveckla.
personer. Ove Krafft och Krafft konsult har
- Jag vill inspirera fler ungdomar till att det
genomfört en handelsanalys som presenteras
går att förverkliga sina drömmar och pröva
under hösten 2010 och som visar på den potential som finns för nyetableringar i Lödöse samt Lilla Edet.
Vi jobbar också hårt för att öka
Det finns så många spännande
handeln i Lilla Edets centrum,
där en ny bostads- och handels- företag i vår kommun
fastighet kommer att byggas i
stadskärnan när entreprenören
får löst finansieringen.
sina vingar. Vi har 1044 företag i Lilla Edet,
Företagscentrum
varav 70 procent är enmansföretag. Det finns
Idag är Företagscentrum en av flera naturliga
så många spännande företag i vår kommun.
mötesplatser för näringsliv och kommunen
Helenes dröm är att det finns ett showroom
att mötas. Företagcentrum är en ekonomisk
i skolvärlden där företag kan visa upp sig och
förening som har till uppgift att stärka och
sin verksamhet som klasserna kan besöka.
utveckla arbetsmarknaden i Lilla Edets kom- Älvdalingarna har en växtkraft som
mun.
främst märks i vårt aktiva föreningsliv som
- Föreningen har 70 företag som medlemmar
drivs med genuint engagemang och viljestyroch vi jobbar både kortsiktigt och långsiktigt
ka. Skolan har en uppgift, som jag ser det, att
där även Företagarna och Svensk Handel finns
även utbilda i entreprenörskap.
representerade. För att öka fokus, affärsnyttan
Turism
och handlingskraften är nätverksbyggande
Turismen som näringslivsgren växer också i
viktigt. Vi jobbar därför med olika branschkommunen. Tillsammans med Ale kommun
grupper som har sina speciella förutsättningar
pågår EUs Leaderprojekt ”En resa i tiden” och
och behov – inom handel, turism, bygg och
kommunen har en gemensam turistorganisaså vidare. Vi har även startat ett nätverk för
tion med Ale där tio aktörer är aktiva.
kvinnliga företagare.
- Det här är en långsiktig satsning som förHelene initierar regelbundet företagsbesök
utsätter att flera små aktörer tillsammans kan
där kommunpolitikerna medverkar för att
erbjuda attraktiva paketlösningar.
stärka dialogen och framtidsarbetet.

”

Starta eget kurser
Företagarcentrum håller regelbundet kostnadsfria starta eget träffar i samarbete med
Nyföretagarcentrum Väst, Skatteverket och
Business Region Göteborg, BRG. Sedan har

Nyetableringar
För företag som vill etablera sig i Lilla Edet
eller bolag som vill expandera, har Helene ett
aktuellt register för lediga tomter och lokaler att hänvisa till. Nödvändiga tillstånd och

Lilla Edets visionstidning

bygglov ska hanteras med största effektivitet.
- Tillsammans med Ale och Kungälvs kommuner erbjuder vi även miljödiplomering till
företagen för att förbättra deras konkurrenskraft. Genom att vara medlem och finansiär i
BRG kan vi även utnyttja deras internationella
nätverk för företagens bästa.
Positiva signaler
Hur går det då för Lilla Edet? Jo, redan märks
positiva tecken på företagsklimatet.
- Förra året klättrade vi 38 platser på
Svenskt Näringslivs ranking över lokalt företagsklimat. När BRG initierade en NKI-undersökning 2009 och som redovisades 2010,
hamnade Lilla Edet på fjärde plats bland tretton kommuner i Göteborgsregionen. När väl
företagen möter kommunen i konkreta ärenden blir de faktiskt bra och korrekt bemötta.
Så ska det vara.

Ur Lilla Edets
näringslivsstrategi:
• All kommunal service tillgodoser
snabbt och effektivt företagens behov.
• Kommunledningen ska ha fortlöpande
goda och täta kontakter med kommunens
företagare.
• Tillgång till bra lokaler i kommunen för
kundmöten och internutbildningar.
• Infrastrukturen ska ytterligare utvecklas.
• Planering av bebyggelse av olika slag
har en framförhållning av minst tio år.
• Lilla Edets kommuns tillväxt för handel
och logistik stärks.
• Åtgärder vidtas för att stödja företagens
försörjning av arbetskraft med adekvat
utbildning.
• De lokala företagen informeras om planerade kommunala upphandlingar.

www.tidning.net

