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När Lisbeth Wernerson valdes till ord-
förande i Företagarna i Surahammar 
för över tio år sedan var hon kommu-
nanställd. Det var först därefter som 
hon lockades att bli egen företagare.

– Tack vare att jag har erfarenhet 
från såväl offentlig förvaltning som 
den privata näringen kan jag se för-
delarna i ökad dialog och ömsesidig 
förståelse.

I grunden har Lisbeth alltid varit en förenings-
människa, så skälen till att hon övertalades att 
bli ordförande på 90-talet var väl grundade.

– Egentligen företrädde jag min man som 
varit egenföretagare i några år. Men jag gillar 
föreningsarbete och har varit såväl ordförande 
i Internationella barnbyar, CISV, i Västerås 
som ordförande i Suraham-
mars Civilförsvarsförening. 
Efter mina år som adminis-
trativt ansvarig tjänsteman 
och sekreterare i ett fl ertal 
kommunala nämnder kan 
jag mötesordningar på mina 
tio fi ngrar.

Bra dialog med kom-
munen
Lisbeth är ingen vän av 
pajkastning. Hon respekte-
rar däremot alla som vågar 
lägga fram konkreta förslag 
och frågeställningar för an-
dra att ta ställning till och 
hon värnar om engagemanget hos människor 
i samhället. Det är där hon ser drivkraften till 
ett gemensamt ökat välstånd.

– Utan företagen så blir det ingen of-
fentlig sektor. Samtidigt måste företagarna 
ha förståelse för att besluten som berör vårt 
gemensamma ansvarsområde ska genomgå 
den demokratiska processen. Företagare är 
ofta otåliga, energiska och offensiva. Den de-
mokratiska processen och lagstiftningen kan 
vara trög och långsam. Jag tycker att vi haft 
en bra dialog med Surahammars kommun och 
näringslivssekreterare Anders Rydell.

Halva lönen till det offentliga
Lisbeth tror på ökad tydlighet vad som gäller 
i samhället. 

Står upp för Surahammars företagare gör Lisbeth Wernerson, ordförande i Företagarna som 
över hela Sverige företräder 80 000 företagare.

Företagarna 
– till nytta och nöje

– Ta en så enkel sak som löneavier. Om 
arbetsgivarna skriver in hur mycket av lönen, 
förutom av det som går till skatt, som också 
går till sociala avgifter så skulle löntagarna 
få en ökad förståelse för företagarna hur 
kostsamt det är att anställa nya medarbetare. 
Lika mycket som den anställde får i handen, 
lika mycket betalar arbetsgivaren till kommun 
och stat. Vi måste förstå att vi alla är aktörer 
i samhället och att det är endast med gemen-
samma krafter vi kan öka välståndet. Alla har 
vi mycket att ge och det är bättre att samarbeta 
än att motverka varandra.

Motverkar isolering
Som ordförande för Företagarna i Suraham-
mar har Lisbeth fokuserat på två saker; att 
skapa möten för social samvaro under av-
slappnade former och inbjuda till föreläsning-

ar och debatter. Lisbeth har 
tydligt sett ett starkt behov av 
det förstnämnda:

– Många småföretagare 
jobbar mycket och har svårt 
att hinna med att knyta kon-
takter och planera in eget 
utrymme för avkoppling. Fö-
retagarna i Surahammar har 
åkt till Solvalla, gjort teater-
resor till Stockholm, Örebro 
eller tagit en kryssning till 
Åland tillsammans. Under 
dessa resor har jag sedan pas-
sat på att ta upp viktiga frågor 
eller centrala teman. Det har 
ofta fungerat väl. 

Lämnar över ordförandeklubban
Sedan fem år tillbaka driver Lisbeth Sura-
hammars Vandrarhem i gamla sjukstugan. 
Erfarenheten har gjort henne övertygad om 
en sak:

– Förenkla regelsystemet för små- och med-
elstora företag, det skulle alla tjäna på.

Vandrarhemmet tar allt mer tid för Lisbeth, 
som dessutom är god man och förvaltare för 
tio personer, vilket gör att hon ämnar trappa 
ned på styrelseuppdraget i Företagarna. Sedan 
en tid tillbaka har hon aviserat sin avgång som 
ordförande.

– Det är dags att andra tar över. Man ska 
inte sitta för länge på en sådan här post, för-
klarar Lisbeth.

Fakta:

Företagarna är en rikstäckande organisation med lokala och regionala nätverk i Sveriges 
samtliga kommuner och län. Ordförande i Företagarna är Salvatore Grimaldi. 

Organisationen har i siffror 21 regioner och över 300 lokala föreningar med fl er än 3 000 
förtroendevalda medlemmar. Till organisationen är även anslutet 21 branschförbund. Sam-
manlagt företräder Företagarna ca 80 000 företagare. Medlemsavgiften beräknas på antalet 
anställda varje företagare har. 

Företagarna i Surahammar har ca 70 medlemmar. Är man intresserad av att bli medlem 
kan man tills vidare kontakta ordförande Lisbeth Wernerson på 070-736 17 58.
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• Lunch
• Affärslunch
• Catering
• Konferansrum 

Vi fi xar det mesta! 

Ring för mer info! Tel 0220-362 80

Surahammar

Din naturliga mötesplats mitt 
i centrum, mitt i Västmanland
• Konferenser/föreläsningar 
   5-230 personer
• Bio- och teatersalong
• Utbildning/kurser/mässor/utställningar
• Lokaler för tillfällig försäljningsverk- 
  samhet
• Nöjen/kultur – teater, dans och musik
• Privata fester/julfester/bröllop/ 
   födelsedagar – knytis el. med servering
• Presenttips! – biocheckar

Vid konferenser erbjuds möjlighet till 
lunch för 230 gäster.

 
Tel: 0220-366 60
Cafeteria/Restaurang
Tel: 0220-300 88

Surahammar


