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Så mycket handlar Lilla Edets kommun av näringslivet 
Varje år görs många affärer mellan kom-
munerna i Västra Götaland och närings-
livet. Det handlar om både varor och 
tjänster - allt från vem som driver äldre-
boendet till vilka som sköter om kommu-
nens parker och grönytor.

Statistikmyndigheten SCB sammanställer varje 

år hur stor andel av den kommunala huvud-

verksamheten som köps in från privata före-

tag, föreningar och stiftelser. I Västra Götaland 

har andelen ökat från 9,3 procent år 2002 

till 11,5 procent år 2020. Totalt har andelen 

ökat i 41 av länets 49 kommuner.

Lilla Edets kommun handlade 2020 12 procent 

av sin verksamhet från den privata sektorn. Det 

placerar Lilla Edets kommun på en femte plats 

av kommunerna i Västra Götaland som handlar 

mest från privata företag, föreningar och stif-

telser. Det är också en ökning med 9,7 procent 

sedan 2002.

– Det är företagen som bygger 
Sverige och Lilla Edet starkt. 

Därför är det viktigt att vi på olika sätt 
samverkar med företagare och utveck-
lar kommunens företagsklimat. Att köpa 
fler tjänster från företag är ett sätt att 
utveckla vårt företagsklimat, säger kom-
munalråd Julia Färjhage.

Samtidigt visar undersökningar att många före-

tagare tycker att upphandlingar är krångligt. 

Detta är något som kommunen har tagit till sig 

och försöker hitta lösningar på. Vi har till ex-

empel haft en upphandlingsfrukost och via en 

e-tjänst kan man boka tid med en upphandlare. 

Kommunen planerar också ytterligare aktiviteter 

som kan förenkla kring upphandling framåt. 

– Kan vi underlätta och göra så att det upplevs 

som enklare att vara med i upphandlingar så är 

det jättebra, säger Kajsa Jernqvist, näringslivsut-

vecklare i Lilla Edets kommun.

Läs mer på Svenskt Näringslivs webbplats: 

”Ny granskning: Så mycket handlar kommuner-

na i Västra Götalands län av näringslivet.”

Till e-tjänsten boka en upphandlare.

Februari 2022
Redaktörer: Kajsa Jernqvist, kajsa.jernqvist@lillaedet.se 

Ylva Laudon, ylva.laudon@lillaedet.se
Julia Domby, julia.domby@lillaedet.se

Ansvarig utgivare: Maria Olegård



https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vastra-gotaland/ny-granskningsa-mycket-handlar-kommunerna-ivastra-gotalands-lan-a_1180061.html
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vastra-gotaland/ny-granskningsa-mycket-handlar-kommunerna-ivastra-gotalands-lan-a_1180061.html
https://minasidor.lillaedet.se/oversikt/overview/42


Nyhetsbrev Näringsliv | Februari 2022 | lillaedet.se/näringsliv

Nu är det dags att nominera Årets Före-
tagare och Årets Unga Företagare 2022 i 
Lilla Edet! Nominera senast 31 mars.

Varje år delar organisationen Företagarna ut pri-

set Årets Företagare och Årets Unga Företagare. 

Priserna delas ut för att synliggöra företagare som 

genom sitt engagemang och entreprenörskap job-

bar hårt för att driva och utveckla sina verksam-

heter och göra bättre affärer.

Nu är det dags att nominera Årets Företagare och 

Årets unga företagere 2022 i Lilla Edet! Nomine-

ra en eller flera företagare som är värda att lyftas 

fram för sitt stora engagemang. Din nominering 

vill Företagarna ha senast 31 mars!

För att kunna nomineras till utmärkelsen Årets 

Företagare och Årets Unga Företagare ska vissa 

kriterier uppfyllas.

Företagaren ska
• äga och driva företaget, samt ha det som sin 

huvudsakliga sysselsättning

• vara en ledare och förebild

• visa prov på kreativitet och innovation

• ha lönsamhet och tillväxt i företaget

• uppfylla vissa formella krav, till exempel inte 

ha betalningsanmärkningar i närtid.

Årets Unga Företagare delas ut till en framgångs-

rik företagare under 35 år.

Nominera Årets Företagare och Årets Unga Företagare i Lilla Edet

Minns du ditt första sommarjobb?
Nu har du möjligheten att ge någon annan sitt första minnesvärda sommarjobb! 

Lilla Edets kommuns arbetsmarknadsenhet söker dig 
som är arbetsgivare och som vill ge ungdomar något 
meningsfullt att göra i sommar. Vi sköter matchnings-
arbetet och rekryteringsprocessen, själva eller tillsam-
mans med dig. Du står för arbetsuppgifter och lön.

Vi hoppas att om du har möjlighet vill vara med och 
bidra till en minnesvärd sommar för våra ungdomar. 

Anmäl ditt intresse senast 1 april

Läs mer och nominera

Feriejobb

Sommarjobb

I år ska kommunens årskurs 8 ut på 
prao en vecka under vecka 20. Vi är 
tacksamma för alla platser ni kan 
erbjuda eleverna!

Syftet med prao är att eleverna ska få 
erfarenheter av arbetslivet och insikt 
i de villkor, ansvar och krav som 
kommer med ett arbete. Eleverna ska 
också få möjlighet att upptäcka och 

utveckla sina intressen och förmågor 
och själva få upptäcka om bilden av 
arbetslivet stämmer in på den bild de 
har.

Om du är intresserad av att bidra 
till våra ungdomars utbildning och 
framtida val av yrke är du välkom-
men att göra en intresseanmälan 
senast 18 mars på lillaedet.se/prao

Tack för att du och ditt företag/din 
arbetsplats vill vara en del av våra 
ungdomars utbildning – det är 
värdefullt!

Snart dags för prao för kommunens elever i årskurs 8

   

https://lillaedet.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/fordigsomararbetsgivare.4987.html
https://www.foretagarna.se/nyheter/vastra-gotaland/2022/februari/lilla-edet-nominera-af-auf/
https://lillaedet.se/prao


Lördag 19 februari öppnade ett nytt café 
i Lilla Edet – Café Slussen. Här kan du 
ta en lyxig fika, äta en god sallad eller 
en varm panini i en fräsch och elegant 
cafémiljö. Café Slussen hittar du på 
Göteborgsvägen 34.

I lokalen låg tidigare Gösta Ericson TV och radio, 

men nu håller en helt ny galleria på att växa fram 

i huset och där ligger Café Slussen integrerad i en 

öppen och inbjudande planlösning. Ägaren Ma-

zen Alsahaf berättar:

 

– Vi kommer att jobba med bra råvaror och ha en 

finess i allt vi erbjuder. Vi vill sticka ut lite extra 

och ha kvalité rakt igenom. Personalen som ser-

verar maten eller bakverket ska vara stolta över 

tallriken de räcker fram till kunden, det är vår 

ledstjärna.

 

Café Slussen satsar även på gott kaffe med bra 

arom samt på en bra kaffemaskin. Sabina Ekman 

Oyarzun som kommer att fungera arbetsledande 

på caféet säger:

 

– Hos oss vill vi också att kundupplevelsen är i fo-

kus. Som kund ska du bli sedd när du kommer till 

oss. Därför placerar vi till exempel kaffemaskinen 

på disken framför oss, så att vi kan samtala och 

ha kontakt med kunden medan vi förbereder kaf-

fet. Vi vill ha en relation med våra kunder och när 

de kommer tillbaka ska de få bekräftelse på att vi 

känner igen dem. Det är viktigt för oss.

Öppet varje dag
Café Slussen kommer att ha öppet varje dag i 

veckan med generösa öppettider, framför allt på 

fredags- och lördagskvällar då de håller öppet 

ända fram till kl. 21.

 

– Vi vill bli en mötesplats dit folk 
kommer för att fika och äta. Det 

tycker jag har saknats här i Lilla Edet på 
kvällstid. Det fungerar bra i andra orter, så 
jag är övertygad om att det kommer att fal-
la väl ut här också, säger Mazen Alsahaf.

Utökar och varierar sortimentet allteftersom
Fram i vår kommer Café Slussen också att börja 

erbjuda våfflor samt glass i form av gelato och 

sorbet.

 

– Vi kommer att utöka och variera vårt utbud allt 

efterhand. Vi får se vad som fungerar och också 

vad kunderna efterfrågar. Det känns väldigt kul 

att kunna öppna nu utan restriktioner, säger  

Sabina Ekman Oyarzun.

Följ Café Slussen på Instagram 

Café Slussen har öppnat i centrala Lilla Edet
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Mona Burås Dieng, kommunalråd, Sabina Ekman Oyarzun och Mazen Alsahaf, Café Slussen samt Julia Färjhage, kommunalråd



Boktips: Perspektiv 
Det är femtio år sedan Pehr G Gyllenhammar gav ut sin första bok. I sin nya bok tittar han nu tillbaka på ett 
halvt sekel som innehållit fantastiska framsteg men också en utveckling som oroar.  

Pehr delar med sig av sin syn på tillståndet i världen, vilka erfarenheter och insikter det har givit honom och slutsatser han har 

dragit. Med kapitelrubriker som humanism, diplomati, dialog, allianser, organisation och integritet ger Pehr oss perspektiv på 

världen och tillvaron.

Maj är en av de mest riskabla månaderna för 
att spekulera i aktier. De andra är juli, januari, 
september, april, november, mars, oktober, juni, 
december, augusti och februari.  
- Mark Twain, amerikansk författare, reporter och tidningsman



https://www.instagram.com/cafe.slussen/?hl=en


Café Slussen har öppnat i centrala Lilla Edet
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Thorskogs Slott
Vi träffade Lasse Nilsson, VD på Thorskogs 

Slott sedan några år. Pandemin var det största 

samtalsämnet och vilka konsekvenser det fått. 

Vi samtalade också om länsstyrelsens tillsyn av 

dammar, återställande av parken som skedde un-

der 2021, renovering av badrum, brandsäkerhet, 

företagsklimat, möjlighet till kommunalt vatten 

och framtidsplaner.

Retro Dungeon 
2019 startade Peter och Sara Börjesson upp sin 

verksamhet av retrospel hemma i familjens garage 

i Lödöse. Företaget växer och snart har de växt 

ur garaget och har börjat titta efter en ny lokal. 

Deras spel och merchandise säljs främst online 

men man kan också hämta sina varor hos dem.  

Deras kunder finns över hela världen. En spän-

nande bransch med stor utvecklingspotential! 

Kyrkans Begravningsbyrå 
I februari invigdes Kyrkans Begravningsbyrå. De 

är en traditionell begravningsbyrå som är till för 

alla även för den som inte är medlem i Svenska 

kyrkan. De ordnar även borgerliga begravningar 

och begravningar i annan ordning. De som job-

bar där är Maria Johansson, Johan Vingård och 

Helén Eriksson som ni känner igen från Svenska 

Kyrkans verksamhet. 

CD MVMNT & YOGA
En solig fredag var vi och besökte Clara Dymén 

i Västerlanda och hennes yogastudio som vetter 

ut mot en härlig natur så det känns som man är 

ute i naturen. Clara erbjuder bland annat per-

sonlig träning, cirkelträning, yoga, smärtyoga, 

garuda och skogsyoga i fantastiska miljöer.  

Deltagarna kan också vara med online via 

Zoom.

Cander Bemanning
Cander Bemanning drivs av Richard och Jonna 

Cander. De tar uppdrag med inriktning fastig-

hetsskötsel såsom enklare underhåll, trädgårds-

skötsel, snöskottning men även städ och bygg. 

De utför även tjänster för andra företag. Vi pra-

tade om vikten av kontaktnät, samarbetet med 

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenhe-

ten, köpet av Färgburken och framtidsplaner.

Läs mer om Retro Dungeon Läs mer om Kyrkans Begravningsbyrå

Läs mer om CD MVMNT & YOGA Läs mer om Cander Bemanning 

Våra senaste företagsbesök!  

Vi vill göra besök hos er!
Det är viktigt för kommunledningen med 
företagsbesök för att få insikt i hur olika 
företag fungerar och förstå de olika villkor 
som finns. Det är också ett bra tillfälle för 
dig som företagare att framföra dina fun-
deringar, åsikter och att ställa frågor. 
 

Vi vill gärna höra om dina framtidsplaner och 

vilka förväntningar du har på kommunen. Vi 

vill ha en levande diskussion och kontakt mel-

lan företagare, politiker och tjänstepersoner. 

I dialog med varandra hjälps vi tillsammans åt 

att skapa en gemensam målbild för företagan-

det i Lilla Edets kommun! 

Vanligtvis är det kommunalråd Julia Färjhage, 

oppositionsråd Mona Burås Dieng,

Näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist och han-

delsutvecklare Ylva Laudon från Företags-

Centrum som är med vid företagsbesöken.

Anmäl ditt intresse

Läs mer om Thorskogs Slott 

Julia Färjhage
Kommunalråd

Ylva Laudon
Handelsutvecklare

Kajsa Jernqvist
Näringslivsutvecklare

Tack för att vi 
fick komma och 
prata med er! 



Mona Burås Dieng
Oppositionsråd

https://www.retrodungeon.se/
https://kyrkansbegravningsbyra.se/
http://claradymen.se/
https://www.facebook.com/CanderBemanning/
https://lillaedet.se/naringslivarbete/foretagstodochradgivning/foretagsbesok.17389.html
https://www.thorskogsslott.se/
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Tjäna pengar på nya sätt - lär dig mer under en workshopserie!
Pandemin har drabbat besöksnäringen hårt, men den har också skapat helt nya möjligheter. Hur kan ditt företag skapa nya hållbara 
affärsmöjligheter och samtidigt hitta nya sätt att tjäna mer pengar? Lär dig mer under en workshopserie!

Välkommen till en kostnadsfri workshopserie med Business Region Göteborg, BRG, där forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet medverkar 

och där du även träffar kollegor från besöksnäringen och handeln.

Serien innehåller tre workshoptillfällen under våren. Varje workshop är ungefär tre timmar och innehåller en kort föreläsning, fördjupade diskussioner och kon-

kret arbete i smågrupper kring ditt företagande och utveckling. Träffarna äger rum i Göteborg. Workshopserien är öppen för ledare inom små eller medelstora 

företag inom besöksnäring och handel i Göteborgsregionen.

Till anmälan »
Workshopserien är ett samarbete mellan Business 
Region Göteborg, GR – Göteborgsregionen och 
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Teman som behandlas under workshoptillfällena är:

• 8 mars - Tjäna pengar på nya sätt

• 22 mars - Nya beteenden

• 5 april - Hållbara affärsmodeller

Seminarium: Generationsväxling eller ägarskifte i ditt företag – så 
funkar det! 
Näringslivet står inför en stor generationsväxling och ett stort antal ägarskiften under kommande år. Seminariet ”Generations-
växling eller ägarskifte i ditt företag – så funkar det!” vänder sig till dig som funderar på, eller vill börja planera för, ägarskifte och 
generationsväxling samt till dig som är intresserad av att köpa företag.

Seminariet är en halvdag och tar dig från tanke till handling. Ni kommer att få lyssna till Anders Ydstedt - entreprenör, rådgivare, författare och uppskattad fö-

redragshållare som har lång erfarenhet av ägar- och generationsskiften. Dessutom kommer Almi informera om hur företag kan värderas och finansieringsfrågor 

vid ett ägar- eller generationsskifte. Vi kommer också få höra företagares egna erfarenheter som själva sålt eller generationsväxlat inom familjen. 

Fyra datum och platser att välja på 
Seminariet hålls vid sammanlagt fyra olika tillfällen och platser i regionen. Alla seminarier börjar med lunch och avslutas senast kl. 16:30. 

Välj den dag som passar dig bäst:

Arrangeras av Svenskt Näringsliv, Företagarna, Almi och Västra Götalandsregionen 

23 mars - Sjuhärad, hålls i Borås - Läs mer och anmäl dig här 

24 mars - Skaraborg, hålls i Lundsbrunn - Läs mer och anmäl dig här  

31 mars - Fyrbodal, hålls i Vänersborg - Läs mer och anmäl dig här

1 april - Göteborgsregionen, hålls i Mölndal - Läs mer och anmäl dig här

Få nyhetsbrevet om näringslivet i kommunen direkt i din inkorg!
Skicka ett mejl till näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist: 
kajsa.jernqvist@lillaedet.se.


Vill du också prenumerera på nyhetsbrevet?

https://www.businessregiongoteborg.se/evenemang/tjana-pengar-pa-nya-satt-workshopserie-besoksnaringen-med-start-den-8-mars
https://www.foretagarna.se/event/vastra-gotaland/2022/mars/agarskifte-sjuharad/?utm_content=unspecified&utm_medium=email-vgl!&utm_source=apsis
https://www.foretagarna.se/event/vastra-gotaland/2022/mars/agarskifte-skaraborg/?utm_content=unspecified&utm_medium=email-vgl!&utm_source=apsis
https://www.foretagarna.se/event/vastra-gotaland/2022/mars/agarskifte-fyrbodal/?utm_content=unspecified&utm_medium=email-vgl!&utm_source=apsis
https://www.foretagarna.se/event/vastra-gotaland/2022/april/agarskifte-goteborgsregionen/?utm_content=unspecified&utm_medium=email-vgl!&utm_source=apsis
mailto:kajsa.jernqvist%40lillaedet.se?subject=
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Fler nyheter och mer information

om näringslivet hittar du på 

» lillaedet.se/näringsliv

Ekonomisystem
AB EdetHus, Lilla Edet 
Sista ansökningsdag
2022-03-01

Fordon-Personbilar 2022
Stenungsunds kommun, Stenungsund
Sista anbudsdag
2022-03-01

Livsmedel Grossist
Göteborgs Stad Inköp och upp- 
handling, Göteborg
Sista anbudsdag
2022-03-22 

Hjälpmedel för strukturera dag, tid 
& aktivitet
Västra Götalandsregionen, Vänersborg
Sista anbudsdag
2022-03-07

Medicintekniska arbetsstolar
Västra Götalandsregionen, Vänersborg
Sista anbudsdag
2022-02-25

Arkitekt och bygg & projekt- 
ledningstjänster
AB EdetHus, Lilla Edet
Sista anbudsdag 
2022-02-25 

Dynamiskt inköpssystem Fönster-
puts
Stenungsunds kommun, Stenungsund
Sista anbudsdag
2022-11-22

Mer information hittar du på 
» upphandlingar.nu

Upphandlingar

Vill du starta eget? 
Starta då med Nyföretagarcentrum Västs startmöten: 
Starta företag – allt du behöver veta.

Startmötena är digitala under pandemin och hålls via Zoom. Nyföretagar- 

centrum erbjuder ett antal tillfällen under våren. Välj ett av följande datum:

Efter startmötet kan du delta i Almis seminarium Räkna på din idé och Sälj 

med framgång. Inte nog med det, därefter kan du även få personlig rådgivning.

                             Läs mer och anmäl dig här:  

                           » nyforetagarcentrum.se/vast

Mars - tisdag 1 mars, tisdag 8 mars, tisdag 15 mars, måndag 28 mars

April - måndag 11 april, tisdag 26 april 

Maj - onsdag 4 maj, tisdag 17 maj, tisdag 24 maj, tisdag 31 maj  

Juni - onsdag 8 juni, torsdag 16 juni

  

Kakelfantasten Väst AB

Shaat, Inas
Postorderhandel och detaljhandel på 
internet med brett sortiment

Westerdahls Bigårdar
Partihandel med andra livsmedel, 
bland annat fisk, skal- och blötdjur

Nya företag januari 2022

https://www.upphandlingar.nu/
http://nyforetagarcentrum.se/vast
http://lillaedet.se/miljöpris

