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Företagarna grillade politikerna 

Det debatterades ordentligt på torsdagskvällen när Företagarna i Vänersborg hade bjudit in 
de lokala politiska partierna för att debattera näringsliv och företagande i kommunen. 
Samtalet tog ordentlig fart i frågan om centrumhandeln. 
Samtliga partier i Vänersborg var representerade under torsdagens debatt och det blev 
intressanta och engagerande timmar på Quality Hotel. Efter en kort presentation var det 
dags för kvällens moderator Erik Torstensson att ta vid. 
Kvällens upplägg var att politikerna skulle debattera kring fem, på förhand, utvalda 
påståenden. Här gick man ut starkt i och med det första påståendet; ”Vänersborg är en 
perfekt kommun för företagare och företagandet är högt prioriterat bland beslutsfattarna.” 
Övervägande många politiker gav Vänersborg en trea i betyg på en femgradig skala. 
Här var kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) inne på att förenkla regelverk och 
byråkrati och att kommunen ska vara snabbare att hjälpa småföretagare. 
– När ett väldigt stort företag ville etablera sig i Vänersborg gick det otroligt snabbt att få det 
klart. För ett mindre företag tar det fem gånger så lång tid. Så ska det inte vara, slog hon 
fast. 
Centrumhandeln i fokus 

Bland åhörarna denna kväll satt flera Vänersborgs-företagare och något som verkligen 
engagerade dem, men också politikerna, var frågan om hur kommunen kan stärka och 
underlätta för centrumhandeln. Moderator Erik Torstensson påpekade här att, en mycket 
stor grupp, runt 500 personer, jobbar inom butik- och centrumhandeln i Vänersborg. 
Kristdemokraternas Robert Johansson hade ett par konkreta förslag på hur man gör 
centrum mer attraktivt, bland annat en isrink i Plantaget under vintern och någon minivariant 
av Jul på Liseberg. 
Moderaternas Gunnar Lidell tryckte på vikten av att Vänersborgarna måste välja att i första 
hand handla i Vänersborg. 
– Går det att handla sina varor i Vänersborg så ska man göra det, sa han och passade även 
på att kommentera flytten av Systembolaget från centrala staden till Trenova-området. 
– Vi behöver veta att Systembolaget i Vänersborg har sålt för hälften så mycket jämfört med 
ett Systembolag i en motsvarande stad i Vänersborgs storlek. Jag ser hellre ett 
Systembolag i Vänersborg än ett på Överby, sa han. 
Politiskt samtal viktigt 

Politikerna var till stor del överens, bland annat om att det krävs ett gemensamt långsiktigt 
arbete inom politiken för att näringslivet ska förbättras. 
– Jag önskar också att vi för ett politiskt samtal med varandra. Nu träffas vi i 
kommunstyrelsen, tar beslut och går hem. Jag skulle vilja ha en eller två timmar där vi 
pratar politik så vi kanske kan hitta fram till varandra, sa Lutz Rininsland från Vänsterpartiet 
och fick medhåll från flera håll. 
Kvällens sista påstående var hur kommunen, tillsammans med företagen, kan få ut fler 
nyanlända i arbete. Liberalernas representant Tove af Gaijerstam pratade om instegsjobb 
och att skola och arbete är de viktigaste nycklarna till integration. 
Det var också en del löften som uttalades under kvällen. Marie Dahlin (S) gick ut och lovade 
100 enklare kommunala jobb till nyanlända inom en snar framtid och Moderaternas Gunnar 
Lidell lovade att om han blir kommunstyrelsens ordförande nästa mandatperiod ska han 
införa tio heldagar per år då politikerna ska besöka fyra företagare per dag. 
Annie Granzell 
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Bra debatt om företag 

Det debatterades ordentligt på torsdagskvällen när Företagarna i Vänersborg hade bjudit in 
de lokala politiska partierna för att debattera näringsliv och företagande i kommunen. 
Samtalet tog ordentlig fart i frågan om centrumhandeln. 
Samtliga partier i Vänersborg var representerade under torsdagskvällen och det blev 
intressanta och engagerande timmar på Quality Hotel. Efter en kort presentation var det 
dags för kvällens utmärkta moderator Erik Torstensson att ta vid. 
Upplägget var att politikerna skulle debattera kring fem påståenden. Här gick man ut starkt 

i och med det första; ”Vänersborg är en perfekt kommun för företagare och företagandet är 
högt prioriterat bland beslutsfattarna”. Övervägande många politiker gav Vänersborg en trea 
i betyg på en femgradig skala. 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) menade att regelverken måste förenklas för 
småföretagarna och kommunen ska vara effektivare. 
– När ett stort företag ville etablera sig i Vänersborg gick det otroligt snabbt att få det klart. 
För ett mindre företag tar det fem gånger så lång tid. Så ska det inte vara, sa hon. 
 
 
Bland åhörarna satt flera företagare och något som engagerade dem, men också 

politikerna, var frågan om centrumhandeln. Moderator Erik Torstensson påpekade att, en 
mycket stor grupp, runt 500 personer, jobbar inom butik- och centrumhandeln i Vänersborg. 
Kristdemokraternas Robert Johansson hade ett par konkreta förslag på hur centrum kan bli 
mer attraktivt, som en isrink i Plantaget under vintern och någon minivariant av Jul på 
Liseberg. 
 
Moderaternas Gunnar Lidell tryckte på vikten av att Vänersborgarna väljer att handla i 
Vänersborg. 
– Går det att handla i Vänersborg så ska man göra det, sa han och passade också på att 
kommentera flytten av Systembolaget från centrala staden till Trenova-området. 
– Systembolaget i Vänersborg säljer hälften så mycket jämfört med ett Systembolag i en 
motsvarande stad i Vänersborgs storlek. Jag ser hellre ett Systembolag i Vänersborg än ett 
på Överby, sa han. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var också en del löften som uttalades under kvällen. Marie Dahlin (S) lovade 100 

enklare kommunala jobb till nyanlända inom kort och Moderaternas Gunnar Lidell lovade att 
om han blir kommunstyrelsens ordförande efter valet ska han införa tio heldagar per år då 
politikerna ska hinna besöka fyra företagare om dagen. 
Annie Granzell 

 


