
 

Protokoll verksamhetsår 2008  

från årsmöte med Näringslivet i Lidköping måndagen den 30 mars 2009. 
Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos 
sekreteraren. 

SAMMANFATTNING 

* Lennart Nilsson, Lantmännen samt Staffan Karlsson, 
Fastighetsägarna och Claes Ottersten nya medlemmar 
i styrelsen. 

* Göran Brorsson, Elos AB, Johan Källsson, 
Erik Thun AB och Urban Larsson, Rexam nya adjun- 
gerade till styrelsen. 

* Omval på övriga styrelseposter. 
* Oförändrade medlems-och serviceavgifter. 
* Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar och rapporter 

informerade Göran Gustafsson, Vd på Strokirk-Landström 
och styrelsemedlem i Svenskt Näringsliv under rubriken 
” Miljön en del av finanskrisens lösning”. 

* Ingvar Svensson rapporterade från arbetsgruppen 
”Företagsklimatet i Lidköping”. 

* Verksamhetsberättelse med årsredovisning 

kompletterar rapporterna 

Mer finns att läsa på NiL`s hemsida: 
www. lidkopingsnaringsliv.se 

Företagsklimatet i Lidköping – Ingvar Svenson 

Innan årsmötesförhandlingarna startade informerade Ingvar Svensson, ordförande i 
arbetsgruppen Företagsklimatet i Lidköping om genomförda aktiviteter. 
Projektet som pågått i snart två år, sker i samarbete med Lidköpings kommun. 
En arbetsgrupp med följande medlemmar arbetar med frågan: 
Från Näringslivet: Ingvar Svensson, ordf, Petter Skantze, Anders Danielsson och 
Tomas Persson. 
Från kommunen: Leif Eriksson, Lisbeth Nyström och Marcus Johansson. 

Det övergripande målet för projektet är att Lidköping skall vara bland de 50 bästa 
kommunerna i Svenskt Näringslivs mätningar av det lokala företagsklimatet. 
En uppföljning av Handlingsplanens indikatorer 
enligt Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimat visar på följande resultat: 

http://www.lidkopingsnaringsliv.se/


 

 2006 2007 2008 

Dialog mellan företag och 
kommunledning, politiker o tjänstemän 3.1 3.0 3.0 

Kommunens service till företagen 3.5 3.3 3.3 

Konkurrens från kommunens 
verksamheter 

3.4 3.3 3.1 

Företagens egna initiativ till bättre 
företagsklimatsamverkan 

3.7 3.7 3.7 

Infrastruktur, vägnät, tåg- och 
flygförbindelser 2.7 2.6 2.7  

Som framgår av siffrorna har vi inte blivit bättre utan i viktiga områden har vi något 
sämre värden 2008 i jämförelse med 2007. I rankingen innebär detta har vi backat 

från 88:e till 
114:e plats (av 
290 bedömda 

kommuner i Sverige). 

2006 2007 2008 

3.6 3.5 3.3 

88 82 114  

Lidköpings kommuns egen mätning av företagsklimatet, CMA 2008 
- Snittvärde av 15 frågor om företagsklimat blev 3.3 (på 5-gradig skala). 
- Bästa värde för Bra skolor 4.1 och sämst för Handlingskraftiga politiker 2.6 
- 23% anser att det blivit bättre, 68% likvärdigt och 9% sämre än tidigare 
- 

Handelshögskolans undersökning i Lidköping och Vårgårda, 2008 
Vad tycker du om kommunens näringslivsklimat? (Mkt dåligt - Mkt bra) 

Lidköping hade 24% uttalat negativa och 27% uttalat positiva svar 
Vårgårda hade 0% uttalat negativa och 79% uttalat positiva svar 

Axplock från 2008 
4.1 Dialog mellan företag och kommunledning 

- 4 luncher där företagare mött kommunens förvaltningschefer(15-25 
deltagare/möte) 

- 2 luncher där företagare mött Kommunalråd och KS-politiker (15-25 
deltagare/möte) 

- Företagarträffen med politiker i november (140 deltagare) 
- Arbetsgruppen inlett en breddad och fördjupad politikerdialog 
- Kommunledningen har gjort 25-tal företagsbesök 

Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Lidköping 
2005 

Enkätens sammanfattande 
omdöme om företagsklimatet 3.6 

Lidköpings placering i den 
årliga rankinglistan (1-290) 89 



 

- Näringslivsenheten har gjort ett 60-tal företagsbesök 

4.2 Kommunens service till företagen 



 

- 3 v kortare handläggning av vissa ärenden inom bygg, miljö och 
alkoholtillstånd 

- Beskrivning av beslutsprocesser i kommunens informationsblad till företag 
- Informationsmöten och föredragningar om plan- och byggprocesser 
- Andra förbättringsåtgärder inom ramen för ”den företagsamma förvaltningen” 

4.3 Kommunal konkurrens 

Ökat fokus på upphandling från 2009 i samarbete med ny upphandlingschef 

4.4 Samverkan mellan företagen i Lidköping 
- 7 frukostmöten, ”Hemma hos” olika små och medelstora företag 

(15-20 deltagare/möte) 
- Utbildningserbjudande och uppdragsutbildningar för företag 
- Samarbetsträffar i flera kluster 

4.5 Kompetens och utbildning 
- Genomfört samtliga punkter i aktivitetsplanen 

4.6 Infrastruktur 

- Resecentrum invigt 
- Ny planeringsomgång för Infrastrukturfrågor pågår 

4.7 Hälso- och sjukvård 
- Löpande kontakter med styrelsepresidiet och sjukhusledning 

Ytterligare information framgår av gruppens rapport under § 8 

Torbjörn framförde ett tack till Ingvar och önskade projektgruppen lycka till med det 
fortsatta arbetet. Han underströk vikten av att fler företagare engagerar sig i arbetet. 

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 

Antalet deltagare vid årsmötet var 20 personer. Deltagarlista finns hos sekreteraren. 

§ 1 Mötets öppnande 
Torbjörn Broberg hälsade samtliga välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 2 Val av justeringsman 
Börje Johansson utsågs, att utöver ordförande, justera dagens protokoll. 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Till ordförande för årsmötet valdes Torbjörn Broberg och till sekreterare Berndt 
Gustafsson. 

§ 4 Föregående års mötesprotokoll. 
Några synpunkter på protokollet fanns ej varvid detta lades till handlingarna. 

§ 5 Valberedningens förslag av ledamöter för 2009. 



 

Arne Frisinger, ordf och Thomas Fröjd i valberedningen, föreslog följande: 

A. Styrelse, ordinarie: 
Petter Skantze, Trine Stjernkvist och Per-Olof Wallin har ett år kvar enligt 
beslut vid förra årsmötet. 

Torbjörn Broberg och Tomas Persson omval på 1 år 
Ingvar Svensson och Ann-Britt Åström Hösli omval på 2 år 
Staffan Karlsson och Claes Ottersten nyval på 1 år 
Lennart Nilsson nyval på 2 år 
Anders Danielsson, Thomas Franzén och Andreas Hansson lämnade 

styrelsen i och med dagens årsmöte. 

Styrelsens för verksamhetsåret 2009 (fram till nästa årsmöte) blir alltså: 

- Torbjörn Broberg, Promens Lidköping AB 
- Staffan Karlsson, Fastighetsägarna (Erik Thun AB) 
- Lennart Nilsson, Lantmännen 
- Claes Ottersten, Svensk Handel (Ottersten Design) 
- Tomas Persson, Företagarna i Lidköping (Celadon AB) 
- Petter Skantze, Nordic Hangers AB 
- Trine Stjernqvist, Eurofins Swedish National Service Center AB 
- Ingvar Svensson 
- Per-Olof Wallin, Rexam Petainer Lidköping AB 
- Ann-Britt Åström, G Åströms Åkeri AB/Lidköpings Slamsugning AB 

- 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

B. Adjungerade 
Valberedningen föreslog, för att bredda styrelsearbetet, att följande 
personer adjungeras till styrelsen på ett år: 

- Göran Rydén, Rydéns Försäljnings AB, omval på 1 år 
- Erling Håstrand, Sparbanken Lidköping AB, omval på 1 år 
- Berndt Gustafsson, omval på 1 år 

- Carina Laurell, Stallmästaren AB, omval på 1 år 
- Göran Brorsson, Elos AB, nyval på 1 år 
- Urban Larsson, Rexam Petainer Lidköping AB, nyval på 1 år 

De adjungerades roll i styrelsen är att de äger rätt att delta men är ej 
beslutsmässiga eller har något ekonomiskt ansvar. 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

C. Revisorer: 
Valberedningen föreslog omval på 1 år av Tommy Almgren, 
EkonomigruppenAlmgren AB och Patrik Björklund, Eurofins AB. 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 



 

§ 6 Valberedning 
Årsmötet föreslog omval på 1 år av Arne Frisinger och Thomas Fröjd 
(sammankallande). 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 7 Beslut om arvode/ersättning till ordförande och sekreterare/kassör 
a) Föreslogs att ordförande för NiL erhåller ett arvode motsvarande ett basbelopp 

(lön + arbgiv.avgift = ett basbeloppet). 
b) Föreslogs att sekreterare/kassör skall erhålla ett timarvode på 400 kr för 

nedlagt arbete (gäller enbart förberedelser, protokollskrivn., information, 
men ej mötestid). 

. 
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 8 Verksamhetsberättelser 
Strategi för 2008-2010 
Torbjörn Broberg påminde om strategiplanen för åren 2008-2010 

”Näringslivet i Lidköping skall tillvarata medlemsföretagens intressen och skall 
verka för att stärka och utveckla näringslivet i kommunen genom 

 att utveckla och förbättra företagsklimatet genom att i samverkan med 
kommunen verkställa den gemensamma handlingsplan som gäller för 2008- 
2010. 

 att erbjuda kommunen näringslivets erfarenhet och synpunkter på hur 
kommunen kan göras mer attraktiv för både företag och invånare. 

 att aktivt medverka till att marknadsföra kommunen som en framtidskommun. 

 att utveckla och driva forum för effektiva nätverk och ökad samverkan mellan 
företag i kommunen 

 att vid behov särskilt fokusera på och driva för näringslivet och kommunen 
gemensamma frågor gällande t.ex. kommunikationer, kompetensutveckling 
etc”. 

Företagsklimatet i Lidköping – Ingvar Svensson, ordförande 
Övriga deltagare i arbetsgruppen är Anders Danielsson, Tomas Persson och 
Petter Skantze. 

Under 2008 har den Handlingsplan för utveckling av det lokala 
företagsklimatet i Lidköping 2007-2010 som tillsammans med kommunen 
arbetades fram under 2007 kompletterats med en Aktivitetsplan. En 
presskonferens genomfördes tillsammans med kommunen den 22 januari där 
kommunstyrelsens beslut om handlingsplanen och dess innehåll 
presenterades. 

De i Aktivitetsplanen upptagna åtgärderna har under 2008 i olika omfattning 
blivit föremål för insatser och genomförande från såväl näringsliv som 
kommunens olika förvaltningar. Se bifogad ”Uppföljning Företagsklimat” 
daterad oktober 2008. 



 

Arbetsgruppens möten och aktivitet under året 
Arbetsgruppens medlemmar har i olika konstellationer ställt sin tid till 
förfogande för arbete med handlingsplanens genomförande och därmed 
sammanhängande frågor vid ett 15-tal olika arbetsmöten under året. Härtill 
kommer deltagande i styrelsemöten, företagarluncher och frukostmöten på 
företag. Under den s.k. politikerveckan i augusti i Lidköping besökte både 
arbetsgruppens och föreningens ordförande de flesta partierna på Iqbals torg 
för att diskutera företagsklimat och presentera vår handlingsplan för de 
närvarande politikerna. 

Redovisning av Aktivitetsplanens sju olika insatsområden 
En avgörande faktor för utvecklingen av ett bra företagsklimat är en 
fortlöpande och god dialog mellan företag och kommunledning. Detta 
område har från näringslivets arbetsgrupp fått den högsta prioritet vilket också 
framgår av nedanstående redovisning. Många aktiviteter av god kvalitet har 
genomförts. Den förtroendefulla och öppna dialogen med kommunens högsta 
ledning kring den långsiktiga arbetsinriktningen har dock inte kunnat komma 
tillstånd så som önskats från näringslivets sida. 

Företagarluncher 
Efter en något trevande start under våren med inställda möten och tämligen 
lågt intresse har de planerade företagarluncherna kommit i gång på ett bra sätt 
under hösten. Två typer av företagsluncher erbjuds där företagare under enkla 
former i samband med dagens lunch antingen kan träffa ansvariga 
förvaltningschefer inom kommunen eller vid annat tillfälle äta lunch med 
ledande politiker från partierna i kommunstyrelsen. Under 2008 har fyra 
luncher där företagare träffat förvaltningschefer och två luncher där 
kommunstyrelsens politiker medverkat genomförts. Vid dessa luncher har 
varje gång mellan 15-25 personer deltagit. Ungefär hälften av deltagarna har 
varit företagare och hälften representerat kommunen i olika roller. 

Företagsbesök från kommunens politiker och tjänstemän 
De sedan tidigare pågående företagsbesöken från kommunens politiska 
ledning och ledande tjänstemän har fortsatt under 2008. Kommunalråden har 
tillsammans med förvaltningschefer genomfört ett 25-tal företagsbesök och 
näringslivsenhetens tjänstemän har genomfört ytterligare ca 50 sådana 
planerade besök. Liksom tidigare år har också kommunen genomfört en 
välbesökt företagarträff med inspirationsföredrag, prisutdelningar och 
mingelmöjlighet för företagare och kommunrepresentanter. 
Insatser för bättre kommunal service till företagen och minskad 
kommunal konkurrens 
Inom området Kommunens service till företagen har under året flera 
aktiviteter genomförts som ligger i linje med den uppgjorda aktivitetsplanen, bl 
a översyn av rutiner och kortare handläggningstider inom bygglov, 
alkoholtillstånd och miljöärenden. För kommunanställda har aktiviteter kring 
bemötande- och tillgänglighetsfrågor genomförts liksom information till företag 
kring kommunala beslutsprocesser. Området kommunal konkurrens har 
under året inte varit föremål för några omfattande eller gemensamma 
aktiviteter. 



 

Hemma hos företag 
Under året har 7st frukostmöten genomförts inom ramen för området ökad 
samverkan mellan företag i Lidköping. Mellan 15-20 deltagare har kunnat 
hälsas välkomna vid varje frukostmöte. Under de ca 1,5 timma som mötena 
varat har deltagarna såväl fått en företagspresentation som möjlighet till att 
knyta nya kontakter och ställa frågor kring företaget och dess verksamhet. De 
företag som 2008 stått värd för frukostmöten har varit: 
Luftmiljö, SNAEurope, Franzens Mekaniska, Nordic Hangers, ToolusTI 
Automotive, PDS, Plastic Design &Service AB 

Övriga aktivitetsområden 

Handlingsplanens övriga aktivitetsområden, Kompetens och utbildning, 
Infrastruktur och Hälso- och sjukvård redovisas på annat ställe i NiL:s 
verksamhetsberättelse. 

Olika undersökningar – liknande resultat 
I mars 2008 presenterade Svenskt Näringsliv sin undersökning av det lokala 
företagsklimatet i Lidköping. Tyvärr kunde en svag nedgång från 3,6 till 3,5 i 
det sammanfattande omdömet från företagarna konstateras. Ingen av de fem 
indikatorer som vi i vår handlingsplan valt att jämföra oss mot hade förbättrats. 
Fyra av fem områden hade i stället fått ett lägre omdöme än tidigare år. På 
den nationella rankinglista som Svenskt Näringsliv presenterade i maj hade 
Lidköping fallit med 32 placeringar från 82 till 114 plats bland Sveriges 290 
kommuner. 

Lidköpings kommun har under året presenterat en egen undersökning bland 
kommunens företagare som de låtit Centrum För Markandsanals CMA, utföra. 
Den innehåller bl a 15 olika frågor under rubriken ”Attityder till Lidköpings 
företagsklimat”. Undersökningen är inte jämförbar med Svenskt Näringslivs 
ovan, men man kan konstatera att de 15 frågorna i genomsnitt får omdömet 
3,3 på en femgradig skala. Bäst omdöme får grund- och gymnasieskolan samt 
attraktivt boende, medan internationella kommunikationer och 
kommunpolitikernas handlingskraft får lägst betyg. 

Handelshögskolan i Göteborg har under året i samarbete med bl a Lidköping 
och Vårgårda kommuner gjort en enkät bland företagare om nätverk, framtid 
och uppfattning om den egna kommunen. De svar som företagare i Lidköping 
lämnat i denna undersökning skiljer sig tydligt från Vårgårdaföretagens svar. 
Bl a anser 79% av företagen i Vårgårda att företagsklimatet där är bra eller 
mycket bra, medan motsvarande siffra i Lidköping är 27%. Resultatet av 
denna undersökning, liksom de två ovan refererade, stärker också 
uppfattningen om att näringslivsklimatet i Lidköping borde kunna bli betydligt 
bättre. 

Det finns som tydligt framgår ovan, fortfarande all anledning att arbeta 
vidare med vår handlingsplan och olika aktiviteter inom ramen för de sju 
valda insatsområdena. Ett ökat företagarengagemang och en breddad 
politikerdialog är sannolikt en nödvändig förutsättning för att nå det 
uppsatta målet att bli en av landets 50 bästa. 
Arbetsgruppen Företagsklimatet i Lidköping 



 

Kommunikation – Lennart Nilsson, ordförande 
Övriga deltagare i arbetsgruppen är Ann-Britt Åström Hösli, Magnus Eklund 
och Fredrik Johansson. 
Kontaktpersoner i Kommunen har varit: Per-Eric Ullberg Ornell och Dan-Eric 
a)Sjögren 
a) Nationell och Regional plan för kommande infrastrukturinvesteringar 

Gruppen har haft två möten med representanter för Lidköpings Kommun 
angående den planerings och prioriteringsprocess som pågår nationellt och 
regionalt av framtida infrastrukturinvesteringar 
De projekt som finns med i den prioritering som gjorts i Skaraborg och som 
specifikt berör oss i Lidköping är 
- Satsningar på E 20 
- Förbifart Filsbäck 

- Väg 44 mellan Lidköping och Grästorp 
- Tågförbindelse med Göteborg via Trollhättan 
- Vänersjöfarten 
Gemensamt agerande från Kommunen och Näringslivet är angeläget för att 
hävda dessa projekt när den slutliga prioriteringen skall göra i Västa 
Götalandsregionens plan under våren 2009. 
Vägverket har även presenterat förslag till nya hastighetsbegränsningar på ett 
antal vägar i västra Sverige vilket kan påverka frakttider mm. Gruppen och 
Kommunen kommer att samråda inför Kommunens remissvar. 

b) Kommunikationer i tätorten 

Utredning pågår om hur man kan förbättra utfarten från Östra Hamnen till 
Rörstrandsleden. Gruppen har framfört att vi tycker att det är ytters angeläget 
att Kommunen genomför en förbättring omgående. Vi ser det också viktigt att 
bevaka så att inte byggandet av bostäder i Västra hamnen försvårar godstrafik 
mm till de företag som finns i området. 

c) Kartläggning av godsvolymer 
Vi kan konstatera att det idag inte finns någon aktuell total statistik över 
godsflödet till och från Lidköping och därmed underlag för vilka 
infrastruktursatsningar som är mest angelägna. Vi har därför föreslagit att 
Kommunen och NIL gemensamt via en enkät gör en sådan kartläggning bland 
företagen. Samtidigt bör man efterhöra vilka satsningar och åtgärder som 
företagen ser som mest angelägna, för att förbättra de låga värden som just 
kommunikationer har i enkäterna om företagsklimatet i kommunen. 

Kommunikationsgruppen 

Information/rekrytering – Berndt Gustafsson ordf och Göran Rydén 
Gruppens ambition har varit att försöka hålla hemsidan 
www.lidkopingsnaringsliv.se så aktuell som möjligt. Revideringar har efter 
hand gjorts och ny information har tillförts. I underrubriker till startsidan finns 
nu samlat en hel del information om vår verksamhet. Ett antal 
informationsbrev om olika aktiviteter har under året skickats till medlemmarna. 
Svårigheter att ”fånga” upp aktuell information från arbetsgrupper har under 
vissa tider inneburit att uppdatering av hemsiden har uteblivit. 

http://www.lidkopingsnaringsliv.se/


 

Informationsgruppens har även i år försökt att rekrytera fler medlemmar. I 
brev och med personliga kontakter har ett antal företag kontaktats. 
Resultatet av ”kampanjen” har inte varit speciellt framgångsrikt men två nya 
medlemmar har anslutit sig nämligen: 
- Anticimex, Bo Lennart Hansson och 
- ProfAKT AB, Fredrik Kessler 

Informationsgruppen 

Hälso och sjukvårdsgruppen - Torbjörn Broberg ordförande 
Övriga medlemmar: Arne Frisinger, Erling Håstrand, Börje Johansson, Urban 
Larsson och Nils-Bertil Wickberg. 

Arbetet i gruppen har bedrivits i linje med vad som anges i Handlingsplanen 
för ”Bättre företagsklimat” med följande aktiviteter under perioden: 

 Bevaka fortsatt om- och tillbyggnad av sjukhuset – SiL 

 Bevaka löpande uppgradering av medicinskteknisk utrustning 

 Bevaka en fortsatt fungerande organisatorisk självständighet 

 Bevaka god kompetens och bemanning 
 Bevaka fortsatt struktur/vårdutbud 

 Uppföljning att detaljplan för Närsjukvårdsprojektet fullföljs 

2008  
Ny sjukhuschef, Conny Andersson, tillsattes årsskiftet 2007/2008. Samarbetet 
mellan vår grupp och honom har fungerat väl. Kontakter med den tidigare 
tillsatta opolitiska styrelsen har ägt rum, dock ej i lika frekvent omfattning som 
med den tidigare politiska. 
Inga större förändringar har ägt rum gällande strukturen. Detta har lett till att 
vår grupp under året främst bevakat situationen på sjukhuset. Detta gäller 
organisation och ledning, vårdutbud och investeringar. 

Påbörjade investeringar har fortskridit och invigningen av den nya byggnaden 
för operation och IVA-vård ägde rum under slutet av året. 
Mandatperioden för den tidigare tillfälligt tillsatta opolitiska styrelsen har 
förlängts till att vara under perioden 2009.01.01 – 2009.12.31. Samtidigt 
tillsattes ny ordförande vilken f.n. är Lars Christer Jonsson från Skövde. 

Framtiden  
Av stor vikt är naturligtvis att verksamheten inom vården allmänt men även 
specifikt på sjukhuset bedrivs så effektivt som möjligt med så små resurser 
som möjligt dock med en bibehållen god nivå på vårdutbudet liksom kvaliteten 
på utförd vård. Detta har sjukhusledningen tagit till sig och bedriver bl.a. en 
förhållandevis omfattande verksamhet inom området ständiga förbättringar 
med hjälp av olika förbättringsverktyg t.ex. Six sigma. När vi nu befinner oss i 
en omfattande lågkonjunktur så är det av stor vikt att verksamheten med 
ständiga förbättringar intensifieras men att vår grupp samtidigt bevakar ev. 
förslag och planer på omorganisationer och förändringar så att de inte 
påverkar vårdkvalitet/utbud på ett för oss oacceptabelt sätt. 



 

Hälso –och Sjukvårdsgruppen 

Kompetensgruppen – Trine Stjernkvist ordförande 
Övriga deltagare från näringslivet Thomas Franzen, Per-Olov Vallin och Carina 
Laurell. 
Deltagare från skolan Jan Fransson, Johan Olofsson, Ulf Landgren, Thomas 
Frid. 

Mål: 

 Lidköping tillhör de tio främsta kommunerna i Sverige i fråga om samarbete 
mellan skola och näringsliv. 

 Vi skall ha ett fördjupat, utvecklat och långsiktigt samarbete mellan 
näringsliv och skola inriktat mot naturvetenskap, teknik, entreprenörskap 
och språk. 

Under 2008 har vi bl a arbetat med 

- Teknikresan - en kompetensförmiddag, där vi bjuder in samtliga 
elever som går i årskurs två på gymnasieskolan 

- Medverkat som rådgivare till UF-företag 
- Givit stipendium till 5 framgångsrika avgångselever vid De la 

Gardiegymnasiet 
- Samarbete med Lidköping Högskola Online för att få fram bra 

kursutbud anpassat till näringslivets behov, nytt för året är 
säljutbildning 

- Elever vid mediaprogrammet har gjort en ”reklamfilm” där ett antal 
företag från Lidköping är presenterade 

- Syokonsulenterna har arbetat med vidareutbilda sig på Lidköping 
näringsliv 

- Förberedelser inför uppstart av nätverk mellan ledare från skolan 
och näringslivet, nätverket startar i april 2009 

- Tagit fram informationsmaterial kring den nya praoverksamheten 

Kompetensgruppen 

Näringslivsråd – Torbjörn Broberg 
Torbjörn informerade om det nyligen bildades det s.k. ”Näringslivsrådet” vilket 
har till syfte att ytterligare förbättra samarbetet mellan näringsliv och kommun. 
Detta råd ersätter samtidigt det s.k ”Ambassadörsrådet” vilket haft till uppgift att 
med hjälp av det uppbyggda nätverket av Lidköpings-ambassadörer ta tillvara 
den resurs som dessa utför till att gagna utvecklingen av Lidköpings kommun 
och näringsliv. 
Endast ett sammanträde har hittills ägt rum men vi tror att detta råd har en viktig 

funktion att fylla för att samla och inrikta våra gemensamma ansträngningar, 
inte minst i en osäker tid som denna, till att förbättra vår konkurrenskraft och 
därigenom skapa en gynnsam utveckling för både våra företag och vår 
kommun. 



 

§ 9 Årsredovisning 
Torbjörn Broberg föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2008: 

a) Resultaträkning 2008 

Intäkter 

2008 2007  
    

 -
 
Medlems
intäkter 9 
300 8 

550 

   

 
-

 Ser
viceavgift
er 104 
800 98 

800 

   

 

SUMMA 
INTÄKT

ER 114 
100 107 

350 

   

Rörelsens kostnader 
    

 -
 Ö

vriga 
externa 

kostn. 52 
027 76 

885 

   

 
-

 Pe
rsonalko
stnader 41 050 40 275 

   

 

Summa 93 077 117 160 

   

 

Rörelseresultat 21 023 - 9 810 

Resultat från finansiella kostnader 
- Värdepapper -7 232 590 

- Ränteintäkter 2 772 2 194 

Resultat efter finansiella poster 16 361 - 7 071 

Bokslutsdispositioner 0 2 900 

Skatt på årets resultat -202 -177 

ÅRETS RESULTAT 

b) Balansrapport 2008 

+ 16 361 - 4 348 

 081231 071231 
Tillgångar   

Anläggningstillgångar(mixfond) 45 980 53 293 

Omsättningtillgångar (kassa,bank) 161 855 122 964 

Summa tillgångar 207 835 176 354 

Eget kapital och skulder   

Fritt eget kapital   

Balanserat resultat 143 423 147 771 



 

Årets resultat 16 361 -4 348 

Summa eget kapital 159 784 143 423 
Kortfristiga skulder 

aktuella skatteskulder 
 

202 
 

177 
övriga skulder 41 451 26 033 

upplupna kostn o förutbet intäkter 6 398 6 721 

Summa eget kapital och skulder 207 835 176 354 
 

c) Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande 
stående vinstmedel: 

  

balanserad vinst 143 423 
årets vinst 16 361 
summa 159 784 

disponeras så att   

i ny räkning överföres 159 784 
 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

Erling Håstrand påpekade att underlaget i årsredovisningen fortfarande hade 
den gamla benämningen ”Näringslivskommittén i Lidköping”. 
Berndt Gustafsson fick i uppdrag att se till att revidera materialet och sätta in 
den rätta benämningen ”Näringslivet i Lidköping”. 

§ 10 Revisionsberättelse (originalet finns hos sekreteraren) 
Berndt Gustafsson föredrog revisionsberättelsen: 

Undertecknade valda revisorer för Näringslivet i Lidköping kan efter verkställd 
revision avge följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2008. 

. 
Kommitténs räkenskaper i form av bokföringsunderlag och verifikationer har 
granskats och därvid lämnat erforderlig upplysning om kommitténs ekonomi och 
löpande förvaltning. 

Vid granskningen har konstaterats att såväl löpande bokföring som övrig ekonomisk 
förvaltning sker med god ordning och i övrigt på ett fullt tillfredställande sätt. 

Vi tillstyrker att den i ekonomiska redovisningen tagna balansräkningen per 
2008-12-31 fastställes och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2008. 

Lidköping 2009-02-11 



 Patrik Björklund Tommy Almgren 

§ 11 Styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 12 Budget för 2009 
Berndt Gustafsson redovisade styrelsens förslag till budget för 2009: 

Intäkter 

Medlems-och serviceavgift 

Kostnader: 

Budget 2008 

108 600 

Res. 2008 

114 100 

Budget 2009 

114 000 

Resekostnader, logi 1 000  0  500 
Konferenser 1 500 1 200 1 500 
Reklam och sponsring 10 000 5 592 10 000 
Representation 2 500  972 1 000 
Kontorsmaterial 6 500 6 774 6 800 
Telefon/porto 2 000 2 002 2 000 
Datakostnader 8 000 6 640 8 000 
Redovisningstjänster 6 000 6 000 6 000 
Konsultarvoden 25 000 22 172 25 000 
Bankostnader  500  675  700 
Övriga externa tjänster 1 450  0 1 000 

Summa kostnader 1 63 950 52 027 62 500  

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

§ 13 Medlems- och serviceavgifter 2009. 
Styrelsen föreslog att såväl medlems- som serviceavgifterna är oförändrade i 
förhållande till 2008. Det innebär följande avgifter: 

Medlemsavgift 
Serviceavgifter 

150:- samtliga medlemmar 

- Företag > 200 anställda 7 000:- 
100 -199 -”- 3 600:- 
40 - 99 -”- 1 200:- 
< 40 -”-  600:- 

- Organisationer 3 600:- 
- Banker 3 600:- 

Moms tillkommer på serviceavgiften.   
 

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

§ 14 Förslag till prioriterade områden under 2009 
Årsmötet uppfattning var att vi skall fortsätta med de områden vi arbetat med under 2008, 
Företagsklimat, Hälsa-och Sjukvård, Infrastruktur(kommunikation), Kompetens och 
Information. 
Nya områden som diskuterades var Miljö och Besöksnäring. Styrelsen fick i uppdrag att ta 
ställning till om något eller båda skall inrymmas i 2009 års verksamhet. 



 

Förslag kom upp om att förbättra informationen om NiL:s verksamhet. Styrelsen och 
Informationsgruppen fick i uppdrag att öka och förbättra informationen. 

§ 15 Anmälda och övriga frågor 
Några anmälda eller övriga frågor fanns ej att behandla. 

§ 16 Avslutning 
Torbjörn tackade styrelsen och arbetsgrupperna för ett engagerat och bra arbete 
under 2008. Speciellt framförde han ett tack till Anders Danielsson, Andreas Hansson 
och Thomas Franzén som i och med dagens årsmöte lämnade styrelse. Han tackade 
även övriga närvarande för visat intresse och avslutade den formella delen av 
årsmötet och inbjöd till den efterföljande landgången och öl/dricka. 

Lidköping den 30 mars 2009. 

Berndt Gustafsson 

Justering: 

Torbjörn Broberg Börje Johansson 


