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Verksamhetsberättelse 2010

Inledning

Det gångna verksamhetsåret har liksom tidigare präglats av mycket arbete för att
tillvarata medlemsföretagens intressen och verka för att stärka och utveckla
näringslivet i kommunen. Ett stöd i detta arbete har varit medlemmarnas synpunkter
från grupparbeten vid förra årets stämma.

Arbetet har även i år bedrivits av de sju arbetsgrupper som utsetts inom styrelsen
och som haft samarbete med kommunala tjänstemän och politiker i de olika
sakfrågorna. Grupperna har varit: Företagsklimat, Information, Kommunikationer,
Kompetens, Sjuk- och Hälsovård, Kultur och Näringsliv samt Miljö.

2010 var det sista året i den handlingsplan för ett bättre lokalt företagsklimat som
utarbetades tillsammans med kommunen 2007. Årets insatser har bl a omfattat en
bred utbildning i bemötandefrågor inom kommunen, genomförande av lunch- och
frukostmöten samt medverkan vid övriga tillfällen för dialog, t ex kring kommunens
upphandlingspolicy.

2007 sattes det övergripande målet upp att Lidköping skulle vara bland landets 50
bästa kommuner på den ranking över kommunernas företagsklimat som presenteras
i maj månad varje år. Detta mål har inte uppnåtts, trots omfattande aktiviteter och
stora insatser från såväl styrelsen och enskilda företagare som kommunen. Vi kan
konstatera att när frågan om företagsklimat lyftes upp till belysning, så sjönk vår
placering på listan och har först det senaste året återigen börjat röra sig åt rätt håll
genom en placering som nr 136, år 2010. Det fyraåriga arbetet som genomförts kring
lokalt företagsklimat har avrapporterats i två rapporter, dels i en med kommunen
gemensam rapport och dels i en rapport från NiLs egen arbetsgrupp till styrelsen.
Båda dessa slutdokument bifogas verksamhetsberättelsen.

Under 2010 startades arbetet upp med så kallade Kundpaneler inom 5
förvaltningsområden, Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnad, Teknisk service, Miljö-
och Bygg samt Social- och arbetsmarknad. Kundpanelerna består av företagare,
tjänstemän och politiker inom respektive förvaltning. Kommunen har åtagit sig att
genom dessa driva arbete med företagsklimatsfrågor vidare, på ett förvaltningsnära
och konkret plan.

Arbetet inom övriga arbetsgrupper har pågått i vanlig omfattning. Så har t ex ett nytt
avtal om samarbete med skolan träffats, kommunikationerna diskuterats och
sjukhusfrågor bevakats. Samverkan inom miljöområdet och näringsliv/kultur har
startats upp och börjat finna sina former under det gångna året.
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Styrelsens sekreterare och några tidigare styrelseledamöter har under året påbörjat
ett omfattande arbete med att samla in, sortera och i modernt format bevara den
viktigaste informationen och de mest avgörande händelserna i föreningens 25 åriga
historia. Avsikten är att göra denna tillgänglig i en webbaserad version som både kan
användas som databas för att söka i och visa på Lidköpingsföretagens engagemang
och samverkans betydelse för nuvarande och framtida företag och Lidköpings
kommun.

Styrelsen föreslår årets stämma en stadgeförändring som innebär att
valberedningen, förutom att föreslå styrelseledamöter, också skall ta fram förslag på
ordförande och vice ordförande för föreningen. Härigenom undviks i framtiden den
situation som varit i år, då ingen inom styrelsen ansett sig ha möjlighet att ta på sig
ordförandeskapet för hela det gångna verksamhetsåret. Frågan har under 2010 lösts
genom ett roterande ordförandeskap som gett alla styrelseledamöterna möjlighet att
vid minst ett tillfälle leda styrelsens arbete.

Det initiativ som tagits till en översyn av samverkansformerna med kommunen har
diskuterats ingående under året. Styrelsen har arbetat fram egna utgångspunkter för
de samtal som nu inletts och pågår med kommunen. Kommunen har på egen hand
låtit en konsult göra en utredning och komma med förslag till förändrade
samarbetsformer.

På styrelsens uppdrag
Ingvar Svensson

Styrelse
Under verksamhetsåret har NiL haft följande styrelse:

Bo Johansson Backgårdens Bygg AB
Johan Källsson Köpmännen/Erik Thun AB
Carina Laurell OS ID Stallmästaren AB
Jan Lööf
Lennart Nilsson Lantmännen
Claes Ottersten Svensk Handel
Tomas Persson Företagarna i Lidköping
Petter Skantze Nordic Hangers AB
Ingvar Svensson fd Svenskt Näringsliv
Ann-Britt Åström Hösli G Åströms Åkeri AB/Lidköpings Slamsugning AB

Adjungerade till styrelsen:
Göran Brorsson Elos AB
Berndt Gustafsson, sekr., kassör BG Företagsservice
Erling Håstrand Sparbanken Lidköping AB
Urban Larsson Rexam Petainer Lidköping AB

Sammanträden
Styrelsen har under året haft fem ordinarie samt två extra sammanträden.
Originalprotokollen finns hos sekreteraren.
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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 Carina Laurell som ordförande - rapport se nedan.
- Kommunikationer med Lennart Nilsson som ordförande - rapport se nedan.
- Hälso- och Sjukvård med Urban Larsson som kontaktperson - rapport se nedan.
- Miljö med Claes Ottersten som ordförande - rapport se nedan.
- Kultur & Näringsliv
- Informationsgruppen med Jan Lööf som ordförande – rapport se nedan.

Verksamhetsrapport 2010 - arbetsgrupp Företagsklimat

Arbetsgruppen har under verksamhetsåret bestått av:
Ingvar Svensson, Tomas Persson och Petter Skantze samt från kommunen Leif
Eriksson, Jan Fransson, Marcus Johansson och Lisbeth Nyström.

Under verksamhetsåret har arbetet fortsatt med genomförande av de olika aktiviteter
som utgjort stommen i ett utökat kontaktnät mellan företagen och kommunen. Under
året har företagen fått inbjudan till 4 st lunchmöten med kommunstyrelsens politiker
och lika många lunchmöten med kommunens förvaltningschefer. Frukost möten
hemma hos företag har också arrangerats under våren.

Inom kommunen har under året genomförts en stor satsning på utbildning i
bemötandefrågor som nått många tjänstemän på de flesta förvaltningarna. Ett
välbesökt informationsmöte om kommunens upphandlingsfrågor genomfördes under
våren. Kommunens nyhetsblad till företagen har innehållit informativa beskrivningar
om ärendehantering i olika frågor. Under året har också genom kommunens eller
Campus Lidköping försorg erbjudits flera intressanta utbildningar eller föreläsningar
inom olika ämnen t ex: Ökad konkurrens kraft, Kvinnligt företagande, Tillväxt genom
turistföretagande eller Generationsskiftesfrågor.

I november genomfördes den traditionella företagarkvällen då kommunen bjuder på
enklare förtäring och informerar om sin verksamhet. Kommunen delar då ut pris till
Årets Tillväxtföretag och Årets Skolprofil. Organisationen Företagarna delar ut sitt
pris till Årets Företagare. Företagarkvällen, som samlade 100-talet företagare och
kommuntjänstemän, avslutas med en inspirationsföreläsning, som i år hölls av Jens
Spendrup.

Uppstart av kundpaneler
I början av året gjordes en överenskommelse med kommunledningen om att
engagera någon utomstående konsult som processledare, för att försöka bredda
dialogen till ytterligare fler företagare och samtidigt engagera fler ledande tjänstemän
och politiker i arbetet med ett bättre företagsklimat.
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Valet föll på företaget Värdskapet AB i Stockholm som genomfört internutbildning i
bemötandefrågor. Uppgiften blev att leda de Workshops som arbetsgruppen föreslog
skulle genomföras och att följa de första mötena i Kundpanelerna. Namnet
Kundpanel syftar på att företagen bör ses som kunder till kommunen och att de
kommunala tjänstemännen och politikerna härigenom kan få en bättre dialog och
kontinuerlig kontakt med sina kunder.

För att kunna genomföra satsningen redan under våren gjordes personlig
inbjudningar till ett begränsat antal intresserade företagare. Den uppstartsträff som
arrangerades i maj samlade ett 70-tal företagare kommunala tjänstemän och
politiker. I slutet av samma månad genomfördes så de första fem kundpanelerna, där
respektive förvaltningschef och nämndpolitiker träffade företagare för utbyte av
erfarenheter och synpunkter på respektive verksamhet. Deltagarlista, anteckningar
från startmötet och konsultens reflektioner framgår av bilaga 1, 2 och 3.

Arbetsgruppen är övertygad om att denna breddning och fortsättning av arbetet som
kan ske genom kundpanelerna, skapar möjligheter för en fortsatt konstruktiv dialog
mellan företag och kommun. Det är nu i första hand upp till kommunledningen och
respektive förvaltningschef att ta ansvar för att dessa kundpaneler träffas och
utvecklas så att alla företagare som vill engagera sig och bidra med erfarenheter får
en möjlighet att göra detta under enkla och smidiga former direkt till kommunens
ansvariga politiker och tjänstemän.

Bilaga:
Slutrapport från arbetsgruppen för företagsklimat – se sid 10-15

Företagsklimatsgruppen
Ingvar Svensson

Verksamhetsrapport 2010 - arbetsgrupp Kompetens

Kompetensgruppen – Carina Laurell ordförande
Övriga deltagare från näringslivet Ann-Britt Åström Hösli, Carina Eliasson Lundgren.
Deltagare från skolan Jan Fransson, Johan Olofsson, Ulf Landgren, Thomas Frid,
Karin Rosén Åke Stjernqvist

Under 2010 har vi utarbetat ett nytt samarbetsavtal mellan NIL och Barn & Skola och
Utbildning, Lidköpings kommun. Avtalet löper under åren 2010-2013 med årlig
revidering. Avtalet syftar till att vi tillsammans uppnår vår vision och våra mål.
Vi ser tillsammans ett behov i Lidköping av ökad kompetens för att utveckla
Lidköping i framtiden inom områdena: besöksnäring, handel, teknik, entreprenörskap
och språk.

Vår vision:
”Lidköpings kommun har ett konkurrenskraftigt näringsliv med ständig tillgång till rätt
kompetens”.

Våra mål:
 Lidköping tillhör de främsta kommunerna i Sverige i frågan om samarbete

mellan skola och näringsliv.
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 Vi har ett fördjupat, utvecklat och långsiktigt samarbete mellan näringsliv och
skola inriktat mot våra fokusområden.

Aktiviteter under 2010:
 DLG Business Day - en kompetensförmiddag, där vi bjuder in samtliga elever

som går i årskurs två på gymnasie skolan, i år medverkade 207 st. elever.
Föredrag gemensamt i De la Gardies aula och därefter uppföljande
studiebesök ute på 13 Lidköpingsföretag.

 Medverkat som rådgivare till Sommarlovsentreprenörerna. Dessa var i år 22st,
positivt att se är att det av dessa unga entreprenörer finns exempel på att nya
företag bildats i Lidköping.

 Delat ut stipendium till 5 framgångsrika avgångselever vid De la Gardie
gymnasiet Dessa är: Lina Torstensson IP3,Jimmy Rydberg FP3,Lisa
Gustavsson TE3A,
Erik Ekblad TE3A och Erik Ekelund NV3B

 Samarbete med Lidköping Högskola Online för att få fram bra kursutbud
anpassat till näringslivets behov.

 Tillsammans med Studie och yrkesvägledarna arbetar vi kontinuerligt med att
ge dem möjlighet att vidareutbilda sig och få kännedom om Lidköping
näringsliv.

 Nätverket mellan ledare från skolan och näringslivet är aktivt med föredrag
och studiebesök uppföljda av diskussioner i gruppen.

Kompetensgruppen
Carina Laurell

Verksamhetsrapport 2010 - arbetsgrupp Kommunikation

Arbetsgruppen
Lennart Nilsson ordf. tom november, Ann-Britt Åström ordf from november, Fredrik
Johansson, Anders Källsson, Christer Sabel, Fredrik Söderström, Tony Lind och
Hans Ryberg.

Från Kommunen deltar Leif Eriksson, Per-Erik Ornell, Tora Gustafsson, Yvonne Träff
och Torbjörn Gustafsson.

Prioriterade frågor som gruppen drivit under året
Arbetsgruppen har prioriterat följande frågor som drivits under året

1. Rondell i korsningen Jungmansgatan/Rörstrandsleden för att underlätta in-
och utfart till Industriområdet i Östra Hamnen

2. Förverkligande av förbifart Filsbäck
3. Snabbare tågförbindelse till Göteborg via triangelspår i Håkantorp
4. Förbättrad väg 44 till Trollhättan och avfart mot Järpås
5. Anslutning i Jung till E 20
6. Vänersjöfarten
7. Bättre cykelvägar

Arbetsgruppen har dessutom behandlat Kommunens klimatstrategi med fokus på
transportfrågorna, väderstörningarna i tågtrafiken, Kommunens satsning på biogas
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som drivmedel samt de planer som fanns på att City Airlines skulle starta
flygförbindelse i Lidköping.

Projekt Hållbara Logistiklösningar 2020
Under året har Kommunen i samarbete med NIL bedrivit projektet - Hållbara
Logistiklösningar 2020 tillsammans med Chalmers och Handelshögskolan i
Göteborg. Projektet syftar till att se på olika möjligheter att förbättra Lidköpings
kommunikationer. Bland annat har godsflödena till och från Lidköping kartlagts.
Projektet avrapporterades vid 2010 Ambassadörsträff.

Vänersjöfart
Arbetsgruppen har tagit initiativ till att Chalmers skall kartlägga Vänersjöfartens och
Lidköpings hamns betydelse för näringslivet och inte minst för Livsmdelesindustrin
som underlag i de utredningar/grupper som arbetar för att långsiktigt slå vakt om och
utveckla Vänersjöfarten.

Kommunikationsgruppen
Lennart Nilsson/AnnBritt Åström

Verksamhetsrapport 2010 - arbetsgrupp Hälso-och Sjukvård
Arbetsgruppen har under verksamhetsåret bestått av:
Urban Larsson, Gunnar Karlsson, N-B Wickberg, Erling Håstrand, Arne Frisinger.

Verksamheten vid Sjukhuset i Lidköping-SIL har under året fungerat mycket bra men
ekonomin har varit ett problem. Man arbetar hela tiden med ett realt underskott.
Ett regionalt tillskott i budgeten på 200 mkr har tillförts och fördelas med 100 på SkaS
och utfallet för Sil blev 33 mrk. Inom Sil arbetar man med ett besparingsprogram för
att komma till rätta med ekonomin.
Trots att produktionen har ökat har vårdköerna hållits inom givna ramar.
.

Planerade förändringar att akutintag och ambulansintag flyttas när ombyggnaden är
klar vilket beräknas bli vid årsskiftet 2012-2013.
En del andra omflyttningar är också aktuella inom sjukhuset (gynekologi, Endoskopi
mm). Apotek skall öppnas vid Entré/Café och beräknas vara klart om drygt 1 år.

Beträffande närsjukvården har en samverkan mellan Sil och Hospits Gabriel inletts
som innebär att man finansierar varsin läkare på halvtid samt varsin sjuksköterska.
Man har två vårdplatser på Sil och två på Kommunen. Målet är bl.a. möjlighet att
utöka vård i hemmet för den som så önskar. Ett något komplicerat arbetsgivaransvar
uppstår då Hospice är en stiftelse, men det kommer att lösa sig.

Rekrytering av läkare och annan personal har inte varit större problem än på andra
enheter inom SkaS. Läget är att tillgången på kirurger och urologer är bra. Några
pensioneringar är aktuella på medicin vilket kräver nyrekrytering.
Det finns vissa planer att under 2012 centralisera prostata-, blås- och
ändtarmscancer till KSS pga för få operationer.
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När det gäller framtida planer diskuteras att minska antalet akutsjukhus till 4 (SÖS,
NÄL, Borås, KSS = specialisering). Frågan är av politiska skäl inte speciellt aktuell
men tankar har framförts i den riktningen.
Det finns också planer på en utökad samverkan av verksamheten vad gäller
patientbehandling. Patienten förbereds på SiL, opereras på KSS (ev. med
medföljande läkare) och eftervårdas på SiL. Systemet skulle bli bättre för både
patient som anhöriga.

En politisk styrelse har tillsatts för Skaraborgs Sjukhus SkaS med följande ledamöter:
Susanne Larsson S ordf Falköping
Mikael Wendt FP v.ordf Skövde
Peter Legendei S Götene
Renée Jeryd S Gråbo
Johan Ask S Skövde
Ingrid Jarlsson M Åsarp
Svante Hemberg M Lidköping
Lars Nordgren MP Falköping
Bo Bergsten KD Götene

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) utgörs av sjukhusen i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad. Vid
sjukhuset finns ett 30-tal medicinska specialiteter, varav de flesta är samlade vid Kärnsjukhuset i
Skövde.

Hälso-och sjukvårdsgruppen
Urban Larsson

Verksamhetsrapport 2010 - arbetsgrupp Miljö
Claes Ottersten, ordförande, Johan Källsson och Ola Göransson från NiL samt Ann-
Christin Hageus, Yvonne Träff och Jonas Vedebrand från kommunen.

Hela gruppen möttes första gången i början av 2010 och de första två mötena
planerades inriktning på gruppens arbete.
Därefter initierade Yvonne T att gruppen skulle vara med och utformat kommunens
klimatstrategi vilket ägnades ett möte för.
Vidare har gruppen arbetat för att genomföra ett sätt för alla Lidköpings elabonnenter
att jämföra sin elförbrukning gentemot tidigare års förbrukning. Målet har varit att
medvetliggöra och sporra för effektivare energianvändning. Detta är nu genomfört
och har slagit väl ut.
Arbete pågår för att lyfta ett befintligt miljöpris samt att certifiera företag som arbetar
för miljöförbättringar.
NiL:s representanter i denna grupp har internt diskuterat om denna form av
miljöarbete verkligen är det rätta för näringslivets miljöpåverkan.
Miljögruppen
Claes Ottersten

Verksamhetsrapport 2010 - arbetsgrupp Information
Under verksamhetsåret har ett projekt startats och som går under namnet Då, Nu
och Framtiden.
Projektet, som är omfattande, kommer att fortsätta under 2011 och beräknas vara
klart till årsskiftet 2011/ 2012.
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Målet med projektet är att utifrån dokumenterade erfarenheter från det arbete som
NLKs/NiLs styrelse och arbetsgrupper under lång tid arbetat med skapa en
erfarenhetsbank.
Erfarenhetsbanken kommer dels att bestå av ett övergripande och sammanfattande
material lagrat i en databas som är tillgänglig genom NiL:s hemsida. Med detta som
bas kan framtida styrelser och arbetsgruppsledamöter från NiL samt politiker och
tjänstemän från Lidköpings kommun få tillgång till en kunskap om bakgrunden till
dagens situation som kan vara värdefull när de fortsätter att utveckla
näringsverksamheten i Lidköping.
Nya prioriterade områden kommer efterhand att läggas in i det framtida arbetet.

Projektet kommer att genomföras i samarbete mellan Näringslivet i Lidköping och
Lidköpings kommun.

Ett omfattande bakgrundsmaterial finns samlat hos Börje Johansson och Berndt
Gustafsson i pärmar, datorer, olika dokument, utredningar, tidningsurklipp/artiklar.
Materialet har delvis blivit strukturerat men det återstår fortfarande en hel del
uppgifter att arbeta med.

Hela det kompletta materialet skall läggas upp och organiseras på en webbplats som
byggs för syftet. Här skall det vara möjligt för olika användare att ta del av materialet.

Under förutsättning att vi kan få ekonomiska möjligheter skall en kompletterande
version av materialet tas fram som en redigerad ”populär version” som har ett
intresse för företag, kommuntjänstemän, politiker och allmänheten.
Denna version skall mynna ut i en inbunden bok om ca 70 sidor. Boken kan också
finnas som ”läsversion” på webben.

Ett samarbete har etablerats med Lidköpings kommun och med Meiro Reklambyrå
Eleverna i Mediaprogrammet, De la Gardieskolan, involveras i produktionen av
erfarenhetsbanken, dels i som hjälp för framtagning och dokumentation av historiska
dokument och dels för nyproduktion

Styrelsen för NiL och Näringslivsrådet i Lidköping är referensgrupper och som
kontinuerligt skall erhålla rapport om projektet.

Informationsgruppen
Berndt Gustafsson
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Bilaga 1

Sammanfattande rapport för perioden 2007-2010 från NiLs arbetsgrupp
för företagsklimat

Arbetsgruppen har bestått av:
Ingvar Svensson, Tomas Persson och Petter Skantze.
Anders Danielson deltog i arbetsgruppen 2007-2009

Bakgrund
2010 har varit det sista av de fyra år som arbetet med utveckling av det lokala
företagsklimatet i Lidköping har bedrivits enligt den handlingsplan som togs fram 2007.
Arbetet initierades i nov 2006 genom ett beslut vid möte mellan dåvarande
Näringslivskommitté och kommunledning. Den handlingsplan som började arbetas fram
januari 2007, antogs av Kommunstyrelsen och styrelsen för Lidköpings Näringsliv i början av
oktober 2007.

Handlingsplanens inriktning
Det övergripande målet med handlingsplanen var att nå en placering bland de 50 bästa
kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets samtliga
kommuner. För att avgränsa insatserna och fokusera det lokala arbetet, valdes ut 6 stycken av
de frågeområden som ett stort antal företag i varje kommun varje höst genom enkäter får ge
sin syn på. Den samlade rankingplaceringen som presenteras i maj året därpå, bygger på ett
stort antal frågor ur enkäterna och därtill ett antal statistiska uppgifter om varje kommun.

Under åren sedan 2007 har ett stort antal aktiviteter genomförts inom de valda områdena:
-Dialog mellan företag och kommunledning
-Kommunens service till företagen
-Kommunal konkurrens mot de privata företagen
-Samverkan mellan företagen i Lidköping, företagens egna initiativ
-Kompetens och utbildningsfrågor, samverkan mellan skola och näringsliv
-Infrastruktur frågor, vägnät, tåg- och flygförbindelser

Härutöver har en särskild grupp följt utvecklingen av Hälso- och sjukvårdsfrågor ur
Lidköpingsföretagens perspektiv.

Handlingsplanen i form av en folder bifogas som Pdf-fil. Till detta dokument. Se Bilaga 1

Engagerade insatser
Handlingsplanen och tillhörande aktivitetsplan var resultatet av ett intensivt och omfattande
arbete som lades ned av deltagarna i näringslivets arbetsgrupp och tre tjänstemän från
kommunen. Bara näringslivets representanter i den gemensamma arbetsgruppen lade under
2007 själva ned mer än 200 timmar ideellt arbete för att åstadkomma en rimlig samsyn och en
plattform för det fortsatta arbetet.
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Under åren därefter har ett stort antal företagare ställt sin tid och sitt engagemang till
förfogande i ett antal olika aktiviteter som är mycket omfattande men svårt att uppskatta i tid .
Detta har t ex varit företagsbesök för politiker och tjänstemän, lunchmöten med
kommunstyrelseledamöter och förvaltningschefer, frukostbesök hemma hos företag,
företagarkvällar för information och inspiration, deltagande i kundpaneler och inte minst olika
mindre möten med tjänstemän och politiker i avgränsade frågor, t ex inom utbildning,
infrastruktur och upphandling. Alla dessa aktiviteter ligger helt utanför de insatser som
Näringslivets i Lidköping styrelse gjort inom ramen för sitt uppdrag.

Årlig verksamhetsrapport från arbetsgruppen
Verksamhetsrapport för arbetsgruppens verksamhet och inriktning under 2010 framgår under
särskild rubrik längst ned i detta dokument. Arbetsgruppen för företagsklimatfrågor har varje
år avgett en egen kort verksamhetsrapport till årsstämman med Näringslivet i Lidköping. Där
framgår tonvikten på arbetet respektive år. Rapporterna för 2007, 2008, 2009 0ch 2010
bifogas denna slutrapport. Se bilagorna 2, 3, 4 respektive 5.

Vilket resultat har uppnåtts och har företagsklimatet blivit bättre?
Det är av naturliga skäl mycket svårt att med säkerhet slå fast vilket kortsiktigt eller
långsiktigt resultat som uppnåtts genom de insatser som gjorts inom ramen för vårt arbete.
Helt tydligt framgår att vi inte under den aktuella perioden lyckats uppnå det övergripande
målet, att hamna bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs rankinglista över
landets 290 kommuner. Snarare tvärtom när man ser följande mätningsserie:

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Placering 88 82 114 151 136 ???

Det finns dock anledning att vara lite optimistisk och tro på en något bättre placering inför
den ranking som presenteras den 3 maj 2011. Om man tittar på redovisningen av de enkätsvar
som lämnades av Lidköpings företagare hösten 2010 ser man tydligt att flera, av de faktorer
som vi fokuserat på och de övriga som ingår som en del i sammanvägningen av rankinglistan,
har utvecklats positivt vid senaste mätningen. Se nedan.

När man bedömer värdet av gjorda insatser, bör man också väga in att arbetet med
handlingsplanen har satt frågan om företagsklimatet på dagordningen och ökat intresset bland
kommun och näringsliv långt mer än vad som kunnat noteras tidigare. Även om vi har långt
kvar till att bli en av landets 50 bästa kommuner, är det ändå den ömsesidigt ökade förståelsen
och en öppnare och mer tjänande inställning från kommunen som utgör förutsättningarna för
en positiv näringslivsutveckling i Lidköping.

Uppföljning av handlingsplanens olika områden
De indikatorer som valdes 2007 och som kan följas i Svenskt Näringslivs mätning under åren
2006-2010 framgår här nedan. Mätningarna är gjorda genom enkäter till ca 200 företag i
kommunen under hösten samma årtal som redovisas i tabellen. Numreringen 4.1- 4.6 i
tabellen här nedan följer den indelning som gjorts i foldern ”Företagsklimat”, Handlingsplan
för utveckling av det lokala företagsklimatet i Lidköping 2007-2010.

Det bör observeras att mätningar av kompetens och utbildning i form av hur man upplever
samverkan mellan skola och näringsliv har ej gjorts sedan 2007 och frågan om dialog mellan
företag och kommunen utgick 2010. Svaren anges på en 6-gradig skala där siffran1 markerar
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sämsta och 6 markerar bästa resultat. Det bör noteras att sett över hela landet så är det mycket
ovanligt med utfall under 2,5 eller över 4.5 på denna 6-gradiga skala.

Område 2006 2007 2008 2009 2010
4.1 Dialog mellan företag
och kommunen 3.1 3.0 3.0 3.3 ---
4.2 Kommunens service
till företagen 3.5 3.3 3.3 3.4 3.5
4.3 Konkurrens från
kommunal verksamhet 3.4 3.3 3.1 3.2 3.2
4.4 Företagens egna
initiativ till företagsklimat 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8
4.5 Samverkan skola
och näringsliv 3.4 --- --- --- ---
4.6 Infrastruktur väg
tåg och flyg 2.7 2.6 2.7 2.7 2.8

Det totala svarsutfallet från Svenskt Näringslivs enkäter för Lidköpings kommun åren 2006-
2010 har sammanställts i två tabeller i särskild bilaga. Den är intressant för uppföljning av
vårt arbete. I tabell 1 redovisas med två decimaler, hur det genomsnittliga värdet på svaren
varit från Lidköpings företagare på samtliga frågor i enkäten under de aktuella åren.
I tabell 2 redovisas på vilken plats Lidköping kommer i respektive fråga vid jämförelse
mellan landets samtliga 290 kommuner. Se Bilaga 6.

Gemensam slutrapport lämnad
I den gemensamma arbetsgruppen som NiL haft med kommunen har kommunen
representerats av Leif Eriksson, Marcus Johansson och Lisbeth Nyström. Under det senaste
året har även Jan Fransson representerat kommunen i gruppen.

För att avsluta arbetet och avrapportera det uppdrag som den gemensamma arbetsgruppen
haft, har en gemensam slutrapport utformats under hösten 2010. Rapporten innehåller en
summarisk redovisning av arbetet och en avstämning av de kvantitativa åtgärder för ett bättre
företagsklimat som genomförts, inom de insatsområden som valdes vid starten 2007.

Rapporten har överlämnats både till kommunstyrelsen och till styrelsen för Näringslivet i
Lidköping. Därigenom inleddes ett nytt skede i arbetet med att förbättra företagsklimatet.
Kommundirektören och kommunens ledningsgrupp tar nu över ansvaret för fortsättningen
som en integrerad del i sin normala verksamhet.

Rapporten sammanställd för arbetsgruppens räkning av Ingvar Svensson.

Tidigare rapporter- se NiLs verksamhetsrapporter 2007-2009
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Bilaga 2.
Utfall av Svenskt Näringslivs enkäter för Lidköpings kommun åren
2006-2010

Tabell 1
Enkätsvar i Lidköping, olika faktorer 2006 2007 2008 2009 2010
Poäng på en skala från 1 (lägst) till 6 (högst)

Allmänhetens attityder till företagande 3.98 3.96 3.94 3.88 4.14
Kommunpolitikernas attityder till företagande 3.55 3.44 3.39 3.38 3.74
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande 3.44 3.30 3.30 3.32 3.71
Medias attityder till företagande 4.04 4.06 3.87 3.96 4.11
Skolans attityder till företagande 4.04 4.14 3.96 4.00 4.32
Kommunens service till företagen 3.46 3.32 3.32 3.36 3.54
Kommunens tillämpning av lagar och regler ----- 3.55 3.32 3.50 3.53
Konkurrens från kommunens verksamhet 3.37 3.28 3.08 3.18 3.15
Vägnät, tåg- och flygförbindelser 2.72 2.60 2.70 2.68 2.78
Tele- och IT-nät 3.54 3.66 3.64 3.55 3.76
Tillgången på arbetskraft med relevant utbildning 3.21 2.95 3.17 3.30 3.11

Sammanfattande omdöme om
företagsklimatet i Lidköping 3.58 3.46 3.29 3.44 3.62

Tabell 2
Nationell ranking av olika faktorer 2006 2007 2008 2009 2010
Enkätsvar (Plats bland 290 kommuner)

Allmänhetens attityder till företagande 75 71 68 72 98
Kommunpolitikernas attityder till företagande 132 163 187 196 197
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande 102 128 177 181 175
Medias attityder till företagande 15 17 18 42 34
Skolans attityder till företagande 76 34 16 78 56
Kommunens service till företagen 109 64 90 107 99
Kommunens tillämpning av lagar och regler ---- ---- 55 136 88
Konkurrens från kommunens verksamhet 225 158 209 258 233
Vägnät, tåg- och flygförbindelser 191 203 207 203 207
Tele- och IT-nät 127 190 134 170 203
Tillgången på arbetskraft med relevant utbildning 42 8 42 25 53
Sammanfattande omdöme företagsklimat i Lidköping 55 80 129 164 136
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Statistik
Marknadsförsörjning 155 162 165 170 170
Kommunalskatt 89 89 95 78 94
Entreprenader 259 255 259 229 247
Andel i arbete ---- ---- 46 56 44
Företagande 125 136 132 151 145
Nyföretagande 274 124 162 238 187

--------------------------------------------------------------------------

På följande sidor redovisas den ekonomiska Årsredovisningen för Näringslivet i Lidköping,
räkenskapsåret 2010.


