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Verksamhetsberättelse 2009

Inledning

Näringslivet i Lidköpings verksamhet har utgått från den strategi som lagts fast av
tidigare årsmöte och som framgår under vår logotyp nedan.

Under verksamhetsåret 2009 har inom NiL bedrivits ett omfattande arbete inom de
olika arbetsgrupper som funnits sedan tidigare eller som tillkommit under året. Ett
målmedvetet arbete har varit inriktat på att bidra till ett förbättrat företagsklimat enligt
den handlingsplan som antagits gemensamt med Lidköpings kommun för år 2007-
2010. Ett stort antal aktiviteter och möten har genomförts i detta syfte.
:

tillvaratar 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 2007-
2010.

• att erbjuda kommunen näringslivets erfarenheter 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.

Den ovan nämnda handlingsplanen för utveckling av det lokala företagsklimatet och
dess aktivitetslista är uppbyggd kring de områden som bedömts vara mest
prioriterade för att uppnå ett förbättrat företagsklimat. Inom dessa områden har NiL
sedan tidigare haft nedanstående interna arbetsgrupper som också svarat för den
direkta dialogen och samverkan med kommunen och dess representanter.

Våra arbetsgrupper är inriktade på:
 Företagsklimatet
 Information
 Kommunikationer
 Kompetens
 Sjuk- och Hälsovård

Under senare delen av året har dessa grupper även kompletterats med ytterligare två
grupper:

 Kultur & Näringsliv
 Miljö
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Ordförande har ordet.

Vad har vi åstadkommit och hur ska vi fortsätta?

Arbetet i styrelsen har på många sätt varit framgångsrikt. Vi har haft många positiva
möten och fått många nya givande kontakter. De olika arbetsgrupperna har arbetat
intensivt på att komma vidare med sina respektive frågor.

Samtidigt måste vi vara självkritiska och ställa oss frågorna – hur långt har vi kommit
när man beaktar den tid och kraft som lagts ned? Hur mycket konkreta resultat kan vi
räkna hem som genomförda? Har vi nått så långt som vi hade hoppats och haft som
mål? Många av oss som varit engagerade, och även företagare utanför styrelsen,
kan säkert känna viss frustration och svara nekande på dessa frågor. Därför infinner
sig frågan– skall vi ge upp och därmed lägga ned hela vårt arbete?

Efter ingående diskussioner i vår styrelse och med den historia av samverkan i olika
former som funnits i Lidköping, har vi f n inte kunnat se något bättre alternativ som
kan företräda företagsamheten och ta tillvara företagens övergripande och
långsiktiga intressen i relation till kommunen. Vi anser det därför naturligt och
nödvändigt att förnya och fortsätta arbetet för ett bättre företagsklimat i
Lidköping. Att hantera olikheter i synsätt och åstadkomma bestående förbättringar
kräver uthållighet och brett engagemang från såväl företagare som kommunens
politiker och tjänstemän. Det är ett arbete som inte kan läggas ned.

När vi summerar vad som åstadkommits är det tämligen lätt att trots alla
tillkortakommanden summera ihop det som uppnåtts till att bli ett positivt
verksamhetsår. Samarbetet med kommunen har förbättrats inom en rad områden.
Det nyligen inrättade näringslivsrådet har haft ett antal givande sammanträden.
Aktivitetsplanen för det förbättrade företagsklimatet har fortskridit och positiva
framsteg har kunnat mätas. Nya nätverk för mentorskap inom utbildning och skola
har skapats. Vägfrågan är aktualiserad på ett nytt sätt – likaså våra övriga
kommunikationer till och från Lidköping. En ny linje för lågprisflyg diskuteras.
Sjukhuset expanderar sin verksamhet och bygger nya lokaler, installerar en ny
magnetröntgen. Detta är enbart några exempel där näringslivet varit delaktiga på
olika sätt.

Självklart skall vi se framåt och inte förtröttas. Vi skall vara medvetna om att inom de
flesta kommunerna i vårt land arbetas det intensivt med att förbättra villkoren för
företagandet – men det gäller att vi är bättre och arbetar hårdare än de flesta för att vi
skall lyckas nå vårt mål att vara bland de 50 främsta kommunerna i Sverige när det
gäller att ha bra villkor för företagande.

Jag vill därför uppmana och uppmuntra dig som läser dessa rader att göra vad du
kan, på den plats där du verkar, för att skapa det positiva klimat som vi alla ser ett så
stort behov av.

Mer information finns på NiL:s hemsida
www.lidkopingsnaringsliv.se

Torbjörn Broberg / Ordförande i NiL
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NiL:s syfte (utdrag ur stadgarna)
”Näringslivet i Lidköping (NiL) är en intresseorganisation som driver vissa för företag
och organisationer gemensamma frågor. Det övergripande syftet är att förbättra
samhällsservice och infrastruktur så att näringslivet i kommunen ges möjlighet att
utvecklas.
För att klara en förbättrad infrastruktur skall också ett samarbete ske över kommun
och länsgränser”.

Styrelse
Under verksamhetsåret har NiL haft följande styrelse:

Torbjörn Broberg, ordf Promens Lidköping AB
Staffan Carlsson Erik Thun AB
Lennart Nilsson Lantmännen
Claes Ottersten Svensk Handel
Tomas Persson Företagarna i Lidköping
Petter Skantze Nordic Hangers AB
Trine Stjernqvist, vice ordf Eurofins Swedish National Service Center AB
Ingvar Svensson fd Svenskt Näringsliv
Per-Olof Wallin Rexam Petainer Lidköping AB
Ann-Britt Åström Hösli G Åströms Åkeri AB/Lidköpings Slamsugning AB

Adjungerade till styrelsen:
Berndt Gustafsson, sekr., kassör BG Företagsservice
Göran Brorsson Elos AB
Erl ing Håstrand Sparbanken Lidköping AB
Johan Källsson Erik Thun AB
Carina Laurell Stallmästaren AB
Göran Rydén Rydéns Försäljnings AB

Sammanträden
Styrelsen har under året haft fem ordinarie sammanträden. Originalprotokollen finns hos
sekreteraren.
Huvudfrågorna vid sammanträdena har varit rapporter från och diskussioner av
arbetsgruppernas arbete samt planering inför möten med Lidköpings kommuns politiska
ledning och chefstjänstemän.

Under verksamhetsåret har följande Arbetsgrupper varit igång:

- Företagsklimat med Ingvar Svensson som ordförande - rapport se nedan.
- Kompetens med Trine Stjernqvist som ordförande - rapport se nedan.
- Kommunikationer med Lennart Nilsson som ordförande - rapport se nedan.
- Hälso- och Sjukvård med Torbjörn Broberg som ordförande - rapport se nedan.
- Information med Berndt Gustafsson som ordförande - rapport se nedan.
- Miljö med Johan Källsson som ordförande - rapport se nedan.
- Kultur & Näringsliv med Claes Johansson som ordförande - rapport se nedan.
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ÅRSRAPPORT 2009 - arbetsgruppen för företagsklimat

Arbetsgruppen har under verksamhetsåret bestått av:
Ingvar Svensson, Anders Danielsson, Tomas Persson och Petter Skantze

Verksamhet 2009
2009 har varit det andra av tre år som arbetet med utveckling av det lokala
företagsklimatet i Lidköping har bedrivits enligt den handlingsplan som togs fram
2007. Arbetsgruppen har under det gångna året haft åtta möten tillsammans med
kommunens representanter kring frågor om företagsklimatet. Kommunens ordinarie
representanter vid dessa möten är Leif Eriksson, Lisbeth Nyström, Marcus
Johansson och Jan Fransson .

Dialog mellan företag och kommunledning har enligt planerna erbjudits vid åtta
tillfällen under året. Fyra luncher har genomförts tillsammans med kommundirektören
och de olika förvaltningscheferna och fyra luncher tillsammans med politikerna i
kommunstyrelsen. Anslutningen från kommunens sida har varit mycket god medan
antalet företagare vid varje tillfälle varit ungefär lika många. Det hade varit önskvärt
att fler företagare deltagit i dessa luncher. Uppskattningsvis har sammanlagt
serverats omkring 120 luncher viss dessa tillfällen.

Kommunens företagarkväll i november samlade en bra bit över 100 företagare som
fick lyssna till olika informationer från kommunen och Sparbankens chefsekonom
Cecilia Hermansson. Ett 25-tal planerade företagsbesök från kommunen har också
genomförts under året.

Kommunens service till företagen, som är ett annat förbättringsområde i
handlingsplanen har under året bestått i internt arbete inom kommunen för att
förbättra handläggning av företagsanknutna ärenden utveckla service och
bemötande i samband med besök och förfrågningar. Ansträngningar har också gjorts
inom kommunen för att förbättra informationen om vad som görs och få till stånd
tätare och bättre kommunikation gentemot företagen.

Kommunal konkurrens har diskuterats vid två tillfällen med en mindre grupp
företagare. Tyngdpunkten har varit att få till stånd ett närmare samarbete och ökad
förståelse kring upphandlingsfrågor. Kommunens nya upphandlingschef har då
delgetts erfarenheter och synpunkter i samband med omarbetning av kommunens
upphandlingsstrategi.

Samverkan mellan företag i Lidköping har även i år koncentrerats till att erbjuda
frukost möten ute på olika företag under rubriken Hemma hos företag. Varje gång
har ca 1,5 timmar ägnats åt värdföretaget och dess verksamhet. Intresset för att delta
i dess möten har ofta varit stort och utbytet värdefullt för de företagare som deltagit.
Vid årets 6 genomförda frukostmöten har drygt 100 företagare deltagit. Värdföretag
2009 har varit:
Lidköpings Mekaniska Verkstad Misco
Absolent Cupola
Rexam Petainer Pomona Balance
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Övriga aktivitetsområden
Handlingsplanens övriga aktivitetsområden, Kompetens och utbildning,
Infrastruktur och Hälso- och sjukvård redovisas på annat ställe i NiL:s
verksamhetsberättelse.

Långsiktigt arbete kan ge resultat
Allt arbete som handlar om att påverka människors attityder och handlingar tar lång
tid och kräver uthållighet. Trots flera års arbete med både motgångar och
begränsade framgångar kan ändå viss ljusning ses.

Av handlingsplanens sju olika områden kan förändringar inom fem områden utläsas
av de mätningar som görs. Vid redovisning av mätningen för 2009 var det glädjande
att konstatera att tre av dessa fem områden fått bättre värde 2009 än 2008 medan
två fick samma omdöme från företagen. Speciellt positivt var att området ”Dialog
mellan företag och kommunledning” ökat från 3.0 till 3.3 vilket kan ses som ett utslag
av satsningen på flera mötesplatser för dialog.

Lidköping tappade i nationell jämförelse
Ett övergripande mål för arbetet med företagsklimat är att Lidköping skall ligga bland
de 50 bästa kommunerna i landet på den årliga ranking av Lokalt företagsklimat som
Svenskt Näringsliv presenterar. I maj 2009 kunde vi konstatera att Lidköping tappat
37 placeringar på denna ranking och nu ligger på plats 151 bland landets 290
kommuner.
Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet som företagarna ger hade vid
presentationen i mars 2009 sjunkit från 3.5 till 3.3 på den 6 gradiga skalan. Vid den
mätning som gjordes i slutet av 2009 och presenterades i februari 2010 hade
omdömet stigit till 3.4 på samma skala, vilket motsvarar genomsnittet för landets
samtliga kommuner. Var vi hamnar på den nationella rankingen som presenteras i
maj 2010 återstår att se.

Nya initiativ för fortsatta arbetet
Under 2009 har inom den gemensamma arbetsgruppen förts samtal om hur vi kan
öka aktiviteten i arbetet med lokalt företagsklimat och engagera flera företagare och
politiker i detta. Flera utomstående konsulter har presenterat idéer om detta, bland
andra Sevenco och Handelshögskolan Consulting i Göteborg. Deras förslag har mot
bakgrund av kostnaden ej bedömts tillföra så mycket nytt att något uppdrag lagts ut.

Efter detta har kommunledningen engagerats i frågan och i början av innevarande år
pågår samtal om att med hjälp av utomstående samtalsledare anordna dialogmöten
med företagare, politiker och tjänstemän inom några områden.

Kommunens politiker och tjänstemän har också själva gjort en studieresa där man
bland annat titta på hur andra likvärdiga kommuner arbetar med att förbättra sitt
företagsklimat.

Arbetsgruppen för lokalt företagsklimat
Ingvar Svensson
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ÅRSRAPPORT 2009 - Kompetensgruppen
Deltagare från näringslivet Trine Stjernqvist, ordf, Per-Olov Wallin, Carina Laurell,
deltagare från skolan Jan Fransson, Johan Olofsson, Ulf Landgren, Thomas Frid,
Karin Rosen.

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 2009 har vi bl a arbetat med
- "DLG Business Day"- en kompetensförmiddag, där vi bjuder in samtliga

elever som går i årskurs två på gymnasieskolan på företagsbesök samt
förläsning kring hur framtidens behov av arbetskraft ser ut.

- 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
- Syokonsulenterna har arbetat med att vidareutbilda sig för att bli

”experter” på Lidköpings näringsliv
- Startat upp nätverk mellan ledare från näringslivet och rektorer från

skolan, ”Ledarnätverket” består idag av14 personer.

Gruppen träffas minst 4 gånger/år och vi arbetar med en handlingsplan där vi sätter
tydliga och mätbara mål på våra aktiviteter.

Kompetensgruppen
Trine Stjernqvist

Årsrapport 2009 – arbetsgruppen för Kommunikationer
Arbetsgruppen består av
Lennart Nilsson ordförande, Fredrik Johansson, Anders Källsson, Christer Sabel,
Fredrik Söderström och Ann-Britt Åström. Från Kommunen deltar Leif Eriksson, Per-
Erik Ornell, Dan Eric Sjögren/Tora Gustafsson samt Yvonne Träff.

Projekt Hållbara Logistiklösningar 2020
Under året har Kommunen i samarbete med NIL startat ett projekt - Hållbara
Logistiklösningar 2020. Projektet syftar till att se på olika möjligheter att förbättra
Lidköpings kommunikationer och logistikmöjligheter generellt samt ur ett
hållbarhetsperspektiv. Det är positivt att Kommunen via projektet prioriterar
möjligheter att förbättra Lidköpings logistikläge eftersom den årliga enkät som
Svensk Näringsliv gör avseende företagsklimatet visar att förbättrad infrastruktur och
kommunikationer fortfarande är en av de mest angelägna frågorna. I projektet deltar
förutom Kommunen även Lidköpingsambassadörerna, Handelshögskolan och
Chalmers i Göteborg. Arbetsgruppen är referensgrupp för projektet. 2009 års
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Ambassadörsträff var start för projektet och hittills har 4 olika projektarbeten startats
bland annat för att kartlägga godsflöden till och från Lidköping.

Regional plan för Infrastrukturinvesteringar
Gruppen har under året följt arbetet som pågått i Regionen avseende
infrastrukturinvesteringar de närmaste 10 åren. Det är positivt att förbifarten av
Filsbäck finns med relativt tidigt i planen tack vare medfinansiering från Kommunen
samt att Riksväg 44 mellan Gillstad och Lavad ingår, även om det är längre fram
under planperioden. 400 Mkr har anslagits till regionala tågsatsningar vilket bör
innebära möjligheter att förbättra tågförbindelserna till och från Göteborg. Viktigt att
fortsatt agera för att få dessa nödvändiga investeringar till stånd så fort som möjligt.
Arbetsgruppen har även påtalat önskemål att kommunen agerar för att investeringen
i ny korsning med E-20 i Jung, som finns med i planen, även omfattar en ny
förbindelse med Salebyvägen genom Jung samt att förbättra ut- och infart mellan
riksväg 44 och Järpåsvägen.

Övrigt
Arbetsgruppen har under året på olika sätt agerat för att kommunen via en rondell
förbättrar in- och utfarten från Östra Hamnens industriområde. Tyvärr hittills utan
resultat.
En högaktuell fråga är City Airlines förslag att starta flygförbindelser till och från
Lidköping vilket arbetsgruppen ser positivt på, men att satsningen inte får innebära
en nedprioritering av arbetet att förbättra vägstandard och tågkommunikationer.
Arbetsgruppen har tagit initiativ att Kommunen skall arrangera informationsmöte för
åkeriföretagen om möjligheterna att använda bränsle från den planerade
Biogasanläggningen som drivmedel för tung trafik. Detta kommer att genomföras
under våren 2010
Gruppen har på olika sätt försökt lyfta frågan om vikten att utveckla Vänersjöfarten
Kommunikationsgruppen

Lennart Nilsson

ÅRSRAPPORT 2009 – Hälso- och Sjukvårdsgruppen
Torbjörn Broberg ordf., Arne Frisinger, Erling Håstrand, 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

2009
Samarbetet med den nya sjukhusledningen har fungerat väl under året. Likaså har
möten hållits med den opolitiska styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. Dessa har likaså
varit mycket positiva och uppskattningen av näringslivets engagemang har varit
tydlig.
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De stora satsningar i form av byggnationer och renoveringar av nya resp. gamla
lokaler på sjukhuset har fortsatt under året. Det nyligen invigda operationshuset har
blivit en stor tillgång och är unik i sin utrustning för att bedriva avancerad vård.
De nyrenoverade lokalerna invigs och tas i bruk efter hand som de färdigställs.

Sjukhuset har under en längre tid varit i behov av en utrustning för magnetröntgen.
En sådan har likaså planerats in under en längre tid och under året har den
installerats.

Vår arbetsgrupp upplever organisationen på sjukhuset såsom stabil och säker men vi
vet av erfarenhet att detta snabbt kan förändras – speciellt i tider av ekonomisk
åtstramning. Specifikt lever vi i sådana tider för närvarande och vi finner det därför
extra viktigt att vi bevakar situationen på sjukhuset.
Verksamheten på sjukhuset har dessutom haft en ansträngd ekonomi under året och
ett förhållandevis stort och ambitiöst sparprogram har sjösatts för att råda bot på de
problem som uppstått. Vi har tagit del av detta genom information som delgivits oss
på sammanträden med Skas-styrelsen samt med sjukhusledningen och vad vi hittills
förstått har man situationen under kontroll och räknar med att lyckas genomföra det
omfattande sparprogrammet fullt ut.

Vi förstår vidare att den opolitiska styrelsen är under utvärdering och att det mycket
väl kan bli så att den byts ut mot en politisk. Vår uppfattning är att den sittande
fungerat bra och haft en god ambition att driva verksamheten på ett effektivt och
genomtänkt sätt.

Vår grupp avser att fortsätta vårt arbete på det sätt som det bedrivits men med en
bevakande roll fram till dess att situationen ev. förändras negativt med tanke på
vårdkvalitet/utbud. Då är vi beredda att intensifiera vårt arbete, men fram till dess
följer vi det arbete som bedrivs för en effektivisering och förbättring av vården med
stort intresse.

Sjukvårdsgruppen
Torbjörn Broberg

ÅRSRAPPORT för 2009 - Informationsgruppen
Berndt Gustafsson ordf. och Göran Rydén (under en del av året).

Information
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.
Svårigheter att ”fånga” upp aktuell information från arbetsgrupper har under vissa
tider inneburit att uppdatering av hemsiden har uteblivit.

Medlemsförändringar
Informationsgruppens har även i år arbetat med att rekrytera fler medlemmar. I brev
och med personliga kontakter har ett antal företag kontaktats.
Resultatet av arbetat resulterat i fyra nya medlemmar har anslutit sig:
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- Fröjdia AB, Destination Läckö-Kinnekulle AB, XR Logistik AB och Vänerhamn
AB

Vi hälsar de nya medlemmar välkomna i Näringslivet i Lidköping.

Under året har följande sex företag lämnat vår organisation:
- Gunnar Dafgård AB, Skaraborgs Flygflottilj F7, ProfAKT AB, Origo AB,

Delimo AB och Lidan Marin AB

Informationsgruppen
Berndt Gustafsson

ÅRSRAPPORT 2009 – arbetsgruppen Miljö
Johan Källsson, ordförande, Claes Ottersten och Ola Göransson. Från kommunen
ingår Ann-Christin Hageus, Yvonne Träff och Jonas Vedebrand.
Gruppen är nybildad under årtet och har nyligen börjat formulera sina uppgifter.
NiL-representanterna i gruppen har träffats och tagit fram de punkter som de vill
fokusera på:

1. Information
o Informationsblad med aktiviteter som minskar energiförbrukningen
o Nätverksmöten
o Utbildning i skolan

2. Utbildning/fakturor
o Information på el-och värmefakturor om hur mycket som man minskat sin

förbrukning i kWh och i %
3. Tillståndshantering

o Hur går tillståndshanteringen till idag för att t.ex. starta ett vindkraftverk
o Hur kan detta göras enklare

4. Miljöcertifiering och miljöpris
o Ett pris till ett företag i Lidköping som gjort något inom miljöarbetet
o Kommunal certifiering av lokala företag

5. Övriga
o Andra miljöfrågor som kemikalier, närproducerat m.m
o Turism, marknadsföra ”Biosfärområdet”
o Se till att alla energikällor tillvaratas, är det t.ex. rätt att nybyggda hus inte

får ha annan uppvärmning än fjärrvärme?
o Vilka möjligheter finns att ta tillvara på överskottsenergi?

Dessa punkter kommer att diskuteras med kommunens representanter.

Miljögruppen
Johan Källsson

ÅRSRAPPORT 2009 – arbetsgruppen Kultur & Näringsliv

Claès Johansson, ordförande, Stefan Ericson, Bo Johansson. Två representanter
från Lidköpings Kommun.
Gruppen är nybildad och har ännu inte haft något gemensamt möte med kommunens
representanter. Näringslivets representanter har formulerat sig på följande sätt:
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Vad menar vi med kultur?

Frågan är inte så lätt att svara på. Beroende på vem man frågar kan man få olika
svar. Vad man kan konstatera är att ett samhälle med ett rikt kulturliv är ett levande
samhälle. Kultur innebär bildning och lärande och inte minst ett humanistiskt och
sociologiskt synsätt.

Begreppet kultur är därför ett mycket vitt begrepp.

Kulturlivet får hela tiden influenser ”utifrån”. Dessa skall vi ta vara på och integrera i
vår ”svenska kultur. Men vi vill också stimulera en lokal utveckling av kulturlivet.

Västra Götalandsregionen är inom Sverige ett föredöme just inom kultursektorn.
Detta kan vi ta som ett gott exempel även på kommunal nivå.

Kommittén har valt att avgränsa sitt uppdrag så att undervisning och idrott samt
turism ej omfattas.

Följande punkter anser vi viktiga att medverka till:

- Kulturen skall vara tillgänglig för alla. Utbudet skall vara brett och omfatta
såväl populära aktiviteter som finkultur. Allt behöver inte finnas i Lidköping
men skall då kartläggas och göras tillgängligt.

- Vänerområdet är traktens starkaste varumärke. Med sin rika kulturbygd
skall detta utnyttjas och marknadsföras och området kan göras attraktivt för
kulturutövare.

- Vi skall medverka till att skapa en mötesplats och ett nätverk för
kulturutövare

- Vi skall medverka som stöd för entreprenörskap inom kultursektorn

- Vi skall kunna vara ett bollplank gentemot kommunens kultursektor och
vara en kanal till näringslivet

- Vi skall kunna fånga idéer och endera stimulera till utövande eller slussa
detta vidare till lämplig intressent.

- Vi skall vara pådrivande för skapande av ett rikt kulturliv i Lidköping.

Kultur & Näringsliv
Claès Johansson


