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Verksamhetsberättelse 2007
Information till NiL:s medlemmar

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

Inledning

Under verksamhetsåret 2007 har arbetet i NiL varit koncentrerat kring de prioriterade
områden som sedan tidigare identifierats och tagits med i 2002 års strategiplan för
Lidköpings Kommun.
Vi har dock genomfört en översyn av vår strategi och utformat en uppdaterad strategi
för perioden 2007-2010 enligt följande:

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 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.

I våra respektive arbetsgrupper har vi parallellt arbetat för att stärka näringslivets
position i vår kommun.
Dessa arbetsgrupper är:

 Företagsklimatet
 Information
 Kommunikationer
 Kompetens
 Sjuk- och Hälsovård

Företagsklimatet.
Arbetet i denna grupp har varit mycket intensivt och mynnat ut i en tillsammans med
kommunen gemensamt framtagen handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat i vår
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kommun. Vidare har en detaljerad åtgärdsplan med tidssatta aktiviteter tagits fram –
också denna i samarbete med kommunen.
Målsättningen med detta arbete är som redan skrivet att företagsklimatet i vår
kommun skall förbättras men konkret skall vår placering i Svenskt Näringslivs årligen
återkommande enkätundersökning höjas till en placering bland de 50 främsta av de
totalt 290 antalet kommuner i vårt land. Vår placeringen i 2006 års undersökning var
82 plats.

Information.
Information är alltid av yttersta vikt för en organisation som vår. Vi behöver ständigt
sprida information om vad vi arbetar med och även stå i kontakt med våra
medlemmar för att kontinuerligt stämma av vilka frågor våra medlemmar önskar att vi
skall driva. I detta arbete fyller vår hemsida www.lidkopingsnaringsliv.se en viktig
funktion.

Kommunikationer.
Väl fungerande kommunikationer och infrastruktur är av oerhörd vikt för varje
expansiv kommun, så även vår. Vi har genom åren bl.a. arbetat med förbättrade
anslutningsvägar till E20 men som bekant så råder en stor brist på resurser i statens
kassa för den typen av projekt. Vi arbetar därför för närvarande med att på längre sikt
påverka beslutsfattarna medelst lobbying att prioritera väg 44 till Trollhättan men
även väg 2602 till Jung för att därmed påskynda förbättrade kommunikationer till
Göteborg och E20. Utöver detta är naturligtvis t.ex. järnvägsförbindelser, hamn och
Hovby flygplats viktiga faktorer.

Kompetens.
Arbetsgruppen för förbättrade möjligheter för företagen att rekrytera och utbilda
kompetent personal har skapat goda kontakter mellan företag och skola. Olika typer
av handlingsplaner har tagits fram och denna faktor kan identifieras som en
förbättrad del i bl.a. Svenskt Näringslivs undersökning av näringslivsklimatet.

Hälso- och sjukvård.
Arbetet i denna grupp har främst koncentrerats till sjukhuset i Lidköping där
vårdutbud och organisation och självständighet har varit viktiga faktorer på
dagordningen. Ett gott samarbetsklimat råder mellan arbetsgruppen och ledning för
sjukhuset.

Det är vår förhoppning att arbetet i dessa grupper tillsammans med andra aktiviteter
som genomförs i Lidköping av olika intressenter – både näringsliv och kommun -
skall samverka till att vårt näringsliv och därmed även vår kommun skall utvecklas
och blomstra. På så sätt kan Lidköping bli ett namn som nämns i andra delar av vårt
land som ett exempel på hur man genom ett nära samarbete mellan näringsliv och
kommun kan skapa en expansiv kommun vilken är attraktiv för både individer och
företag att flytta till och att utvecklas och trivas i.

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
Anders Danielson Senäte Fastigheter Förvaltning AB
Thomas Franzén Franzéns Mekaniska Verkstad AB
Andreas Hansson Svensk Handel/Expert i Lidköping AB
Sten-Eric Lager ViaCon AB
Tomas Persson Företagarna i Lidköping
Trine Stjernqvist AnalyCen Nordic AB/
Ingvar Svensson fd Svenskt Näringsliv
Hans-Gunnar Åhman Svenska Lantmän
Ann-Britt Åström Hösli, vice ordf G Åströms Åkeri AB/Lidköpings Slamsugning AB

Adjungerade till styrelsen:
Berndt Gustafsson, sekr. kassör BG Företagsservice
Erling Håstrand Sparbanken Lidköping AB
Göran Rydén Rydéns Försäljnings AB
Petter Skantze Nordic Hangers AB
Per-Olof Wallin Rexam Petainer Lidköping AB

Sammanträden
Antalet sammanträden i styrelsen har varit 4 ordinarie och ett extra.
Originalprotokollen finns hos sekreteraren.
Huvudfrågorna vid sammanträdena har varit

- kompetens/entreprenörskap
- infrastruktur/kommunikationer
- företagsklimatet
- strategifrågor

Under verksamhetsåret har följande Arbetsgrupper varit igång:

- Kommunikationer med Hans-Gunnar Åhman som ordf Övriga medlemmar har varit
Börje Johansson, Arne Frisinger och Ann-Britt Åström Hösli. Rapport se nedan.
- Sjukvården med Torbjörn Broberg som ordf. Övriga medlemmar har varit Arne Frisinger,
Börje Johansson, Nils-Bertil Wickberg och Erling Håstrand. Rapport se nedan.
- Kompetens med Trine Stjernqvist som ordf. Övriga medlemmar har varit Thomas Franzén
och Per-Olof Wallin. Rapport se nedan.
- Information med Berndt Gustafsson som ordf. Övriga medlemmar har varit Tomas
Persson, Andreas Hansson och Sten-Eric Lager. Rapport se nedan.
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ÅRSRAPPORT 2007 – Kommunikation/infrastruktur
Hans-Gunnar Åhman ordf, Ann-Britt Åström Hösli, ordf. efter årsskiftet 07/08,
Börje Johansson och Arne Frisinger.

När det gäller infrastrukturen i Västra Götalandsregionen har vi lämnat följande svar
att ingå i en citatsamling. Sammanlagt är det 5-6 näringslivsrepresentanter från olika
delar av Skaraborg som är citerade.

- Vi har stort bekymmer med Rv 44:s dåliga standard på sträckan Källby – Grästorp.
Belastningen på Rv 44 motsvarar ungefär belastningen på Rv 49 mellan Skara –
Skövde. Inte heller Lidköpings ”utfart” till E20, Rv 2602, klarar dagens krav. Även här
krävs utbyggnad. Rv 2602 betjänar även Hovbys flygplats och där finns möjlighet till
betydande expansion för fraktflyget om vägstandarden blir bättre. I dag har West Air
Sweden 30 plan stationerade på Hovby och med bättre infrastruktur räknar man med
tillväxt.

- Vänersjöfarten spelar en viktig roll inte minst för Lantmännen som tar in och
skeppar ut stora volymer via hamnen i Lidköping. Det är fartyg som trafikerar både
kontinenten och Norge.

Möten har hållits mellan gruppen och representanter för kommunen där även
sammanträffanden med kommunledning ägt rum.
Gruppen har diskuterat och enats om att försöka hitta nya infallsvinklar för att inte
låsa fast sig i gamla och delvis låsta positioner.

Inom ramen för Företagsklimatprojektet kan infrastrukturfrågorna drivas i enlighet
med intentionerna i handlingsplanen. Däri prioriteras väg 44 då den vägen är viktig
för ett antal kommuner utefter denna väg vilka gemensamt kommit överens om att
driva den frågan. Samtidigt är det därför av stor vikt att vi inte prioriterar bort väg
2602 då den är en viktig anslutningsväg till E20 för Lidköping.

Kommunikationsgruppen

Årsrapport 2007 - Arbetsgruppen för företagsklimat
Arbetsgruppen har under året bestått av:
Ingvar Svensson ordf, Anders Danielson, Tomas Persson och Petter Skantze.

Företagsklimat handlar både om attityder, kommunens och företagens åtgärder
samt andra förutsättningar i den lokala omgivningen.

Frågan om Lidköpings företagsklimat har tidigare ofta aktualiserats i samband med
att Svenskt Näringslivs redovisar sina årliga undersökningar. Enkätundersökningarna
genomförs i landets samtliga kommuner och visar hur företagare och politiker
upplever det lokala företagsklimatet. Från att i början av 2000-talet ha legat bland de
50 bästa kommunerna, har Lidköping i de rankinglistor som presenterats de senaste
tre åren placerats kring 85:e plats. Det är mot den bakgrunden som Näringslivet i
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Lidköping, i slutet av 2006, tog initiativ till att en gemensam arbetsgrupp med
kommunen skulle tillsättas för att medverka till en förbättring.

Den gemensamma arbetsgruppen påbörjade arbetet i februari 2007

I det gemensamma arbetet, utökades vår egen arbetsgrupp med Leif Eriksson,
Marcus Johansson och Lisbeth Nyström från kommunledningskontoret. Under 2007
har inte mindre än 14 gemensamma arbetsgruppsmöten ägt rum samt omfattande
egna förberedelser. Näringslivets egna representanter har tillsammans lagt ned mer
än 200 timmar ideellt arbete på att ta fram en gemensam plattform för det fortsatta
arbetet. Resultatet finns nu i ”Handlingsplan för utveckling av det lokala
företagsklimatet i Lidköping 2008-2010” och i den aktivitetslista som är det närmsta
årets verktyg inom olika sakområden. Handlingsplanen har formellt antagits som ett
styrdokument av Kommunstyrelsen och vår egen styrelse i början av oktober 2007.

Handlingsplan för utveckling av det lokala företagsklimatet i Lidköping 2008-
2010

Förutom bakgrund, syfte och en gemensam verksamhetsidé finns också i
Handlingsplanen de sakområden som vi under den aktuella treårsperioden valt att
försöka förbättra genom olika åtgärder. För varje sakområde har ett antal
framgångsfaktorer preciserats och tydliga indikatorer valts där utvecklingen kan
följas. De områden vi valt att fokusera på är:

-Dialog mellan företagare och kommunledning
-Kommunens service till företagen
-Kommunal konkurrens gentemot företagen
-Samverkan mellan företagen i Lidköping
-Kompetens och utbildningsfrågor
-Infrastruktur frågor
-Hälso- och sjukvårdsfrågor

Handlingsplanen har tryckts upp i en lättläst folder som distribuerats i över 1000 ex
och presenterats vid många möten och sammankomster under hösten 2007 och
början på 2008. Den finns också tillgänglig på vår egen och kommunens hemsida.
Det övergripande målet är att Lidköping skall finnas bland de 50 bästa kommunerna
vad gäller företagsklimat.

Aktiviteter och åtgärder påbörjas 2008

De aktivitetslistor som lagts fast i den gemensamma arbetsgruppen och förankrats i
kommunledningen innehåller många olika åtgärder som i möjligaste mån är
volymsatta och med någon/några ansvariga för genomförande.

Som exempel på åtgärder kan nämnas olika dialogmöten mellan företagare och
politiker/tjänstemän, insatser för en förbättrad service till företag, undersöka om
kommunala verksamheter och stöd kan upplevas som osund konkurrens, dialog kring
upphandlingspolicy, en handlingsplan för den företagsamma skolan, insatser för
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långsiktigt bättre kommunikationer, löpande samverka för utveckling av lokal hälso-
och sjukvård m m

Inbjudningar till öppna aktiviteter och avrapportering av genomförda åtgärder kommer
att kunna följas såväl på kommunens som på vår egen hemsida.

2008 blir ett avgörande år

Det helt avgörande för resultatet av vårt arbete blir dock hur stort engagemang och
intresse som företagare, politiker och tjänstemän kommer att delta med, genom att
lämna sina erfarenheter och synpunkter i olika möten, genomföra olika uppgifter och
lära av varandra i direkta kontakter. Ett generöst framförande och mottagande av
erfarenheter och synpunkter samt därpå följande korrigeringar och förbättringar är
grunden för att det samlade företagsklimatet skall bli bättre och locka fler företagare
att expandera eller etablera sin verksamhet i Lidköping.

Marknadsföring
Gruppen har presenterat och marknadsfört handlingsplanen vid ett antal tillfällen, inte
minst på KS AU för att öka medvetenheten i Kommunens organisation. Dessutom
har vi presenterat vårt arbete i olika organisationer i näringslivet för att rulla igång
bollen på bred front.

Gruppen Företagsklimat

ÅRSRAPPORT 2007- Hälso- och Sjukvårdsgruppen
Torbjörn Broberg ordf, Arne Frisinger, Erling Håstrand, Börje Johansson och
Nils Bertil Wickberg.

Arbetet i gruppen har bedrivits i linje med vad som anges i Handlingsplanen för
”Bättre företagsklimat”.

4.7 Hälso och sjukvård
En god vård vilken förmedlar hälsa, välbefinnande och trygghet till invånarna i
Lidköpings kommun är en viktig faktor för ett förbättrat företagsklimat men även för
ett ökat välstånd generellt.

Indikator utgörs av värdet på ”Servicenivå och kvalitet för hälso- och sjukvård till
kommunens invånare” enligt Sveriges kommuner och Landstings vårdbarometer.
Målet är att till 2010 bibehålla och utveckla modern hälso- och sjukvård i nivå med
omvärlden.

Med hänvisning till årsrapporten för 2006

Som nämnts i förra årets rapport har vi uppnått ett viktigt delmål att bibehålla och
utveckla modern hälso- och sjukvård på vårt sjukhus. Det drastiska konsultförslaget
för strukturen, där bl.a akut och intensivvårdsavdelningarna avsågs kraftigt
decimerade ledde ej till ett politiskt beslut. Den politiska ledningen för Regionen
antog istället förslag från ledningen för Sjukhuset i Lidköping och dess personal -
”Specialistsjukvården vid Sjukhuset i Lidköping. Akutsjukhus med
befolkningsansvar”.



9

Den nya organisationen med ökad självständighet för Sjukhuset i Lidköping bl.a. med
egen sjukhuschef Owe Gustavsson har fungerat väl.

2007
Gällande strukturen har inga större förändringar skett. Ett ständigt arbete och
utvärdering pågår gällande service och kvalitet på sjukhusets uppdrag liksom av
bihållen/ökad tillgänglighet. I mätningar och kontroller vilka genomförs och som berör
perspektiven: patienter, processer, medarbetare och finanser. I samtliga mätningar
hävdar sig sjukhuset väl.
Den nya byggnationen Etapp 3 beräknas vara klar i slutet 2008 / början 2009.
Uppdraget med planerade operationer förväntas öka.
Närsjukvårdsprojektet i samarbete med kommuner och primärvård fortlöper
planenligt liksom även installation av MR kamera.

2008
Organisationen. Sjukhuschefen Owe Gustavsson lämnade sitt uppdrag under början
av året och har ersatts av Conny Andersson. Den nya opolitiska styrelsen för
Skaraborgs Sjukhus har installerat sej. Vår grupp har beretts möjligheten att träffa
såväl den nye sjukhuschefen Conny Andersson som presidiet för styrelsen. I samtal
som förts redovisade vi näringslivets synpunkter och förväntningar. Tydliga signaler
på samförstånd gavs från presidiet liksom även från Conny Andersson.

Sammantaget
Sjukhusgruppen har beroende på olika behov, med varierande intensitet varit
verksam sedan år 1987. Vi kan konstatera att den ”återstart” som skett med
sjukhuset i Lidköping motsvarat våra förväntningar.
Vi konstaterar vikten av en lokal ledning för sjukhuset, vilken trots hot om
nedläggningar och negativa strukturförändringar inte låtit sej nedslås och därmed
bidragit till att ”lägga ner sej själva”. Utan i stället arbetat fram egna konstruktiva
förslag vilka antagits av beslutsfattarna.
En viktig uppgift för näringslivet är att ha en fortsatt god kontakt med ledning och
personal inom sjukvården. Liksom även att föra en dialog med beslutsfattarna. Vårt
mål som är formulerat fram till år 2010 får anses vara ett delmål i ett fortsatt arbete
med sjukvården i ett ännu längre perspektiv mot nya mål.

Sjukvårdsgruppen

ÅRSRAPPORT 2007 - Kompetensgruppen
Deltagare från näringslivet Trine Stjernqvist ordf, Thomas Franzen, Per-Olof
Wallin, från skolan varierar deltagarna beroende på vilken nivå vi arbetar med.

Kompetensgruppens arbete under året har arbetat utifrån följande vision och mål:

Vision – Att utveckla Lidköpingsbygden genom ett slagkraftigt näringslivs som
ständigt har tillgång till konkurrenskraftig grundkompetens.

Mål:
 Lidköping tillhör de tio främsta kommunerna i Sverige i fråga om samarbete mellan

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

Under året har vi bl a
- Medverkat vid arrangemang av Teknikresan - en kompetensdag för alla elever

som gått i årskurs två på gymnasieskolan
- Utsett mentorer från näringslivet till rektorer i grundskolan
- Medverkat som rådgivare till UF-företag
- Givit stipendium á 1 000 kr till fem avgångselever vid De la Gardiegymnasiet
- Samarbetat med Lidköping Högskola Online för att få fram bra kursutbud

anpassat till näringslivets behov

Arbetet fortsätter och samarbetet utvecklas hela tiden på ett mycket positivt sätt.

Kompetensgruppen

ÅRSRAPPORT - Informationsgruppen
Berndt Gustafsson ordf. Tomas Persson, Andreas Hansson och Sten-Eric
Lager.

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 gruppmail har under året skickats till medlemmarna i avsikt att ge en snabb
information om aktuella frågor och händelser.

Informationsgruppens största arbetsinsats under året har varit att rekrytera fler
medlemmar. I brev och med personliga kontakter har ett stort antal företag
kontaktats.
Resultatet av ”kampanjen” har resulterat i att vi under året har fått 15 nya medlemmar
nämligen:
- Sannebo Handel, Gillis Lönnström
- Dina Försäkringar Lidköpingsorten, Stefan Eriksson
- G Åströms Åkeri AB/Lidköpings Slamsugning AB, Ann-Britt Åström Hösl
- Franzéns Mekaniska Verkstad AB, Thomas Franzén
- Göran Rydén Försäljnings AB, Göran Rydén
- Ingvar Svensson, fd Svenskt Näringsliv
- VSAB, Västsvenska Stålkonstruktioner, Bert- Ullrich Fritsch
- Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Tomas Björklund,
- Westergyllen AB, Göran Brorsson
- Landén & Silis, Roger Landén
- Bengts Måleri AB, Kenneth Andrén
- Delimo AB, Claes-Göran Börjesson
- Reco Port AB, Urban Fors
- Backgårdens Bygg, Bo Johansson
- Lans Plåt AB, Ingemar Lans

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna i Näringslivet i Lidköping.
Informationsgruppen


