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Har du fått en enkät om det lokala företagsklimatet? 
Dina svar är viktiga för att förbättra företagsklimatet ytterligare!
Svenskt Näringslivs årliga enkätunder-
sökning om Sveriges kommuners före-
tagsklimat genomförs just nu. 
Cirka 60 000 företagare får möjlighet att 
ge sina synpunkter på attityderna till 
företagande, kommunens service och 
tillämpning av lagar och regler.

Lilla Edets kommun jobbar hårt för att skapa 

de allra bästa förutsättningarna för våra företag 

att utvecklas. Ett växande näringsliv och goda 

relationer med näringslivet är av mycket hög 

prioritet.

Dina svar är viktiga
Svenskt Näringslivs undersökning är en av de 

mätningar Lilla Edets kommun använder sig av 

för att utvärdera sitt arbete inom näringslivsre-

laterade frågor. Dina svar på enkäten är därför 

viktiga för att förbättra företagsklimatet yt-

terligare. Vi vill därför uppmuntra dig som fått 

enkäten att svara. På så sätt hjälper du oss att 

förbättra företagsklimatet! Årets enkätunder-

sökning pågår mellan den 3 januari och 31 mars.

 

Läs mer om enkätundersökningen.

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

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

Ansvarig utgivare: Maria Olegård

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.foretagsklimat.se/about/metodenkat
mailto:kajsa.jernqvist%40lillaedet.se?subject=
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Sannegårdens pizzeria
Lilla Edets kommun och Företagscentrum var 

och hälsade Sannegårdens Pizzeria och dess per-

sonal välkomna till Lilla Edet. Platschefen Metin 

Ünal tog emot och berättade om pizzerians om-

byggnation och planer för framtiden.

Lilla Edet Bilvård
Ägare Najm Abdullah tillsammans med Afrah Al-

Abuhalje driver Lilla Edet Bilvård sedan drygt ett 

år tillbaka. De har tidigare erfarenhet av att driva 

biltvätt i både Säffle och Hammarö. De tar emot 

de flesta fordon såsom husbilar, bilar, motorcyk-

lar och utför biltvätt, städning inne i bilen och 

rekond med mera. 

VIP clinic Västkusten
Anna Wernerliv har flyttat in i nya lokal på Gö-

teborgsvägen i Lilla Edet, vi passade på att hälsa 

på henne! Tidigare hade hon sin praktik hemma 

men med fler kunder och utökade behandlings-

möjligheter var en ny lokal en förutsättning för 

expansionen. Anna är utbildad inom bland an-

nat botox, fillers, håravfallsbehandlingar, misfill 

och PRX.

Lilla Edets Buss 
Vi träffade Peter Johansson och pratade om 

upphandling, service till kunder, svårighet att 

hitta personal, det miljömässiga i att åka på 

bussresa, äldres villkor och privatbilar på vänd-

planer för bussar. Han berättade om deras upp-

drag med matkörning till kommunens försko-

lorna under veckorna och till äldreboendena på 

helgerna. 

 Malins4Tassar 
Malin Erlandsson har alltid älskat hundar sedan 

hon var barn och har fått förverkliga sin dröm. 

Hennes verksamhet erbjuder ett brett utbud 

bland annat kursverksamhet, privatlektioner, 

friskvård och rehab, valpkurser, beteendeutred-

ning, hundpsykolog och specialsök. Malin har 

ett mycket gott rykte och har kunder som åker 

långväga för att vara med på hennes kurser.

Varbergs Stenfastigheter 
Martin Palm, förvaltningsansvarig på Varbergs 

Stenfastigheter, var inbjuden till Lilla Edets kom-

mun för ett samtal kring planer för framtiden 

och vad som är på gång just nu. Martin berätta-

de hur pandemin påverkat dem då det blev stora 

påtryckningar i fastighetsbranschen när det utlo-

vades stöd för de hyresgäster som drabbades av 

uppsägningar på sina arbetsplatser. 

Läs mer om Lilla Edet Bilvård Läs mer om VIP clinic Västkusten

Läs mer om Lilla Edets Buss Läs mer Malins4Tassar Läs mer om Varbergs Stenfastigheter

Här kan du läsa om våra senaste företagsbesök  
Tack för att vi fick komma! 

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,

handelsutvecklare Ylva Laudon och närings-

livsutvecklare Kajsa Jernqvist från Företags-

Centrum som är med vid företagsbesöken.

Anmäl ditt intresse

Läs mer om Sannegårdens pizzeria

Julia Färjhage
Kommunalråd Ylva Laudon

Handelsutvecklare

Kajsa Jernqvist
Näringslivsutvecklare

https://lillaedetbilvard.se/
https://vipclinic.nu/
https://www.lillaedetbuss.se/
https://www.malins4tassar.se/
https://www.stenfastigheter.com/
https://lillaedet.se/naringslivarbete/foretagstodochradgivning/foretagsbesok.17389.html
https://sannegarden.com/


Förra våren startade Lilla Edets kommun 
upp ett Brottsförebyggande Råd, BRÅ. 
Som ett led i BRÅs arbete lanserade 
kommunen i höstas en e-tjänst för hän-
delserapportering. Här kan du rapportera 
in skadegörelse och misstänkt brottslig-
het och vilka platser och tidpunkter det 
rör sig om med mera. Rapporteringen 
bidrar till underlag för att skapa en läges-
bild - använd e-tjänsten så gör vi tillsam-
mans vår kommun tryggare!

Syftet är att den digitala tjänsten ska vara ett verk-

tyg för att kunna generera underlag till kommu-

nens lägesbild, som tillsammans med Polisens lä-

gesbild används i det brottsförebyggande arbetet.

 

Ett led i att förbättra företagsklimatet
I undersökningen ”Företagsklimatet i Lilla Edets 

kommun 2021” av Svenskt Näringsliv framgår 

att 29 % av företagarna i Lilla Edets kommun 

upplever att brottslighet eller otrygghet påverkar 

dem negativt. 51 % av företagen vill att kommu-

nen prioriterar brottsförebyggande arbete som ett 

led i att förbättra företagsklimatet. 

E-tjänsten för händelserapportering hjälper oss 

i arbetet med att skapa en tryggare och säkrare 

kommun. Och därför är vi så klart glada om du 

vill använda e-tjänsten!

Rapportera det du ser och märker i hela 
kommunen
Skadegörelsen och brottsligheten som rapporte-

ras in behöver inte vara knuten till just ditt företag 

eller företagets närmiljö, utan här kan du rappor-

tera in om allt du ser i kommunen i stort.

E-tjänsten är öppen för alla företag i kommunen, 

men används också av kommunens verksamheter 

och andra aktörer, som till exempel trygghets-

vandrare i kommunen.

Hur får jag inloggning?
Kontakta kommunens säkerhetssamordnare Edin 

Grgic på telefon 0520 – 65 97 56 eller e-post edin.

grgic@lillaedet.se

Ersätter inte polisanmälan
Den nya e-tjänsten ersätter inte en polisanmälan. 

Polisanmälan gör du själv om du skulle behöva 

göra det. Den nya e-tjänsten är ett verktyg för att 

försöka hitta mönster i det som uppmärksammas 

i vår kommun.

Sekretess
De enda som har tillgång till den information du 

lägger in är kommunens säkerhetschef samt sä-

kerhetssamordnare. Dina personuppgifter som 

inlämnare lämnas aldrig ut till någon.

Frågor och funderingar?
Kontakta kommunens säkerhetssamordnare 

Edin Grgic på telefon 0520 – 65 97 56 eller 

e-post edin.grgic@lillaedet.se

Använd e-tjänsten för händelserapportering

Lilla Edets kommun verkar för att göra 
kommunen trygg, både på kort och på 
lång sikt. Som en katalysator i det arbetet 
startade kommunen för ett knappt år 
sedan igång ett lokalt Brottsförebyggan-
de råd, BRÅ, och du som är företagare 
inbjuds att delta i det trygghetsskapande 
arbetet.

I BRÅ-gruppen samordnar kommunens samtliga 

sektorer sitt brottsförebyggande arbete tillsam-

mans med Polisen, det kommunala fastighetsbo-

laget EdetHus, privata fastighetsbolag och före-

tagare.  

Vi vet att den bästa vägen att lyckas i det före-

byggande arbetet är att samverka med andra.
 

Alla kan göra väldigt mycket för att förebygga att 

brott begås i vårt närsamhälle. Detta engagemang 

är mycket mer än polisens angelägenhet. Själv-

klart vill vi att du som är företagare i Lilla Edets 

kommun är med också - gruppens arbete vidgas 

och utvecklas hela tiden. 

Inbjuds att delta på BRÅ-möten
Under december skickade kommunens säker-

hetssamordnare ut en kallelse för hela 2022 till 

alla er företagare som anmält intresse att vara 

en del av det brottsförebyggande arbetet i kom-

munen.  Men vi hoppas att fler av er vill delta 

– välkommen på BRÅ-mötena för att tillsam-

mans arbeta för en ökad trygghet! Det är också 

ett bra tillfälle för er att ta reda på hur kommu-

nen och Polisen arbetar med dessa viktiga frå-

gor och ett forum för att lyfta fram era åsikter.  

Är du intresserad av att delta? 

Ta kontakt med säkerhetssamordnare Edin Grgic 

på edin.grgic@lillaedet.se

Tillsammans kan vi göra skillnad och jobba 

brottsförebyggande och trygghetsskapande!

Delta i BRÅ, Brottsförebyggande rådet

Nyhetsbrev Näringsliv | Januari 2022 | lillaedet.se/näringsliv

Tillsammans gör vi vår kommun tryggare!



Nyhetsbrev Näringsliv | Januari 2022 | lillaedet.se/näringsliv

Delta i BRÅ, Brottsförebyggande rådet

Boktips: Jag kan ha fel – och andra visdomar från mitt liv som 
buddhistmunk 
Jag kan ha fel är Björn Natthiko Lindeblads självbiografiska berättelse om hur han lämnar en löftesrik karriär 
som ekonom för att bli buddhistisk skogsmunk, och hur han efter sjutton år i klosterlivet återvänder till Sverige. 

Vilsen, utan jobb eller pengar, kraschar han rakt in i en depression. Men tack vare sina lärdomar och en generös omvärld hittar han 

vägen framåt och är idag en uppskattad meditationslärare och föreläsare. 2018 diagnosticerades Björn med den obotliga sjukdo-

men ALS. I Jag kan ha fel berättar han med värme, humor och djup om sina egna tillkortakommanden, vad livet lärt honom och 

om vad som framstår som allra viktigast när allt går mot sitt slut.

Förväxla inte rörelse med framsteg, en 
gunghäst kan vara i ständig rörelse men 
kommer ingenstans. 
- Alfred A. Montapert



Tillsammans gör vi vår kommun tryggare!

Under våren ska flertalet bänkar placeras ut runt om i kommunen och vi vill ha 

din hjälp! Var tycker du att det saknas en bänk för att vila eller bara sitta och 

njuta av omgivningen? Under perioden 25 januari – 28 februari kan du enkelt 

skicka in ditt förslag direkt i appen Ett bättre Lilla Edet, via Medborgarservice 

0520-65 95 20, medborgarservice@lillaedet.se eller på » lillaedet.se/ettbättrelillaedet

Var vill du ta en paus?
Hjälp oss placera ut våra nya bänkar!

https://online.infracontrol.com/Public/IssueForm/231/Default
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Säkra affären med rätt kompetens – digital 
workshop med Business Region Göteborg
Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen gör att vi står inför nya sätt 
att arbeta - och den utvecklingen har påskyndats under pandemin. Det ställer 
krav på ny kompetens och kräver mycket av såväl ledarskapet på företag som av 
själva organisationen. Vet du vilken ny kunskap ditt företag måste utveckla eller 
anställa för att vara konkurrenskraftigt de närmaste åren?

Omvärldsbevakning och trendspaning är oerhört viktigt för att kunna kika runt hörnet och för 

att kunna ha koll på kraven som en nära framtid ställer. Lika viktigt är det att arbeta strategiskt 

med sin kompetensförsörjning. Därför har Business Region Göteborg, BRG, tagit fram en digital 

workshop där du får bekanta dig med ARUBA. Det är en enkel modell för att attrahera, rekrytera, 

utveckla, behålla och avveckla kompetens. Workshopen äger rum eftermiddagen måndag 7 fe-

bruari och är kostnadsfri.

Workshopledare är Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg kompetensförsörjning och regionalt 

samarbete, Business Region Göteborg.

Workshopen riktar sig till företag med 5–250 anställda i Göteborgsregionens kommuner. För 

att kunna tillgodogöra dig workshopen har du en ledarroll och arbetar med kompetensförsörj-

ningsfrågor på ditt företag. Delta gärna två personer från varje företag för bästa resultat!

Till anmälan »

Workshopen är en del av Göteborgsregionens 
Kompetensnav och finansieras av Västra Göta-
landsregionen, Europeiska regionala utvecklings-
fonden och Business Region Göteborg.

Måndag 7 februari
Kl. 13-16.30 - Digitalt
Kostnadsfritt



Attrahera rätt kompetens – välkommen till 
inspirationsträff den 11:e februari!
Vet du vilken ny kunskap ditt företag måste utveckla eller anställa för att vara 
konkurrenskraftig de närmaste åren?

Vi bjuder in företagare med 5–50 anställda i Göteborgsregionen till ett litet smakprov av vår 

ARUBA-modell som är en enkel modell för att Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveck-

la kompetens. Vi berättar på denna digitala frukostträff om vad som är viktigast för att Attrahera 

och Rekrytera. Här är några av frågorna vi tar upp:

• Hur får man rätt människor att bli intresserade?

• Hur får man dem att söka sig till mitt företag?

• Vilka konkurrensfördelar har mindre företag?

Samtalsledare och gästföreläsare:

Anna-Lena Johansson är verksamhetsstrateg för kompetensförsörjning på Business Region Göte-

borg. Hon har genomfört ett stort antal ARUBA-workshops och vet hur viktigt det är för småföre-

tagare att jobba proaktivt. Jonas Fasth från Handelshögskolan i Göteborg kommer också att dela 

med sig av slutsatserna i en aktuell studie om vad framgångsrika småföretagare gör för att få rätt 

människor ombord.

Till anmälan »

Träffen är en del av Göteborgsregionens Kompe-
tensnav och finansieras av Västra Götalandsregio-
nen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och 
Business Region Göteborg. änsstyrelsen Västra 
Götalands

Fredag 11 februari
Kl. 8-9 - Digitalt
Kostnadsfritt

Föreläsare är Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg 
kompetensförsörjning och regionalt samarbete, Business 
Region Göteborg.

https://www.businessregiongoteborg.se/evenemang/sakra-affaren-med-ratt-kompetens-digital-workshop-den-72
https://app.bwz.se/brg/b/v?event=897&ucrc=AC324634FF&r=12295&rcrc=9503D5C6
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Fler nyheter och mer information

om näringslivet hittar du på 

» lillaedet.se/näringsliv

E-Handel i Trollhättan AB
 
Johnsson, Magnus
Skogsförvaltning
 
Karlsson, Jonas
Skogsskötsel 

Lennart E Ing.Fa.
Stödverksamhet för 
utbildningsväsendet

Lindell, Carl Gustaf
Övriga stödtjänster till 
landtransportbeklädnadsvaror

Uppwalls Bygg och Fastigheter 

Nya företag december 2021

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

Arkitekt och bygg & projekt- 
ledningstjänster
AB EdetHus, Lilla Edet
Sista anbudsdag 2022-02-10

Slamförtjockare till Lödöse 
avloppsreningsverk
Lilla Edets kommun, Lilla Edet
Sista anbudsdag 2022-01-31

Dynamiskt inköpssystem 
fönsterputs
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

 

tisdag 1 februari, onsdag 16 februari, tisdag 22 februari

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

måndag 11 april, tisdag 26 april 

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

onsdag 8 juni, torsdag 16 juni

Februari -   

Mars      -

April      -  

Maj        -

Juni        -

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

