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Kommunstyrelsens 
ordförande Lars Hol-
min (m), som i tisdags 
var på Business Region 
Borås investerarkon-
ferens.

1 Vad var det för en 
konferens?

– Det här var en investerar-
konferens där kommuner i 
regionen fick träffa poten-
tiella investerare och byg-
gare.

2 Varför har man sådana 
konferenser?

– Det är ett sätt att locka till 
sig nya investerare. Det 
handlar mycket om att visa 
upp sig, prata, diskutera 
och knyta kontakter.

3 Vilka var där?
– Det var ett antal tjäns-

temän från kommunerna, 
från oss var det kommun-
chefen Karl-Erik Claesson, 
Daniel Göök från Nuab och 
Mattias Josefsson och jag 
från kommunstyrelsen. Det 
var ett välbesökt möte med 
i alla fall ett 50-tal investe-
rare och byggare.

4 Hur lockar ni investe-
rare till Ulricehamn?

– Det som vi gör är att för-
bereda för industrimark 
och bostadsområden. Se-
dan kan vi ha kännedom 
om att exempelvis en lokal 
blir ledig om två år, då blir 
vi lite spindeln i nätet ifall 
ett annat företag söker lo-
kaler.
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Franska ambassadören 
kollade kablar i Grimsås
L Grimsås

I går var Frankrikes 
ambassadör i Stock-
holm, Jean-Pierre 
Lacroix, i Grimsås. 
Anledningen var att 
han besökte fransk-
ägda kabeltillverkaren 
Nexans.

Nexans Sweden AB är en av 
de största privata arbetsgi-
varna i Tranemo kommun 
med ungefär 530 anställda, 
och är en del av den franska 
koncernen Nexans. I går 

bjöd de in Frankrikes am-
bassadör Jean-Pierre La-
croix och honorärskonsul 
Erik Svensson vid franska 
konsulatet i Göteborg till ett 
besök.

– Min roll är att främja fran-
ska företag i Sverige, och 
inte bara att man känner till 
historien utan även hur de 
funkar praktiskt, säger 
Jean-Pierre Lacroix.

I egenskap av ambassadör 
besöker han olika företag 
ett par gånger i månaden, 
och han tycker det är vik-
tigt att ha koll på de fran-

ska företag som finns i Sve-
rige.

– Det finns många platser 
i Sverige som har koppling 
till Frankrike på olika sätt. 
Jag är väldigt tacksam att 
jag blev inbjuden hit, det är 
en stor och imponerande 
verksamhet, säger Jean-
Pierre Lacroix.

Det här är inte första 
gången Nexans får stort be-
sök. De har tidigare haft be-
sök av såväl kommunchefer 
som ministrar. Enligt Nex-
ans kommunikationschef 
Eva Wallin har det inte varit 
några svårigheter att få folk 
att komma dit, utan det har 

räckt med en inbjudan. Var-
för de bjuder in externa gäs-
ter varierar beroende på 
vilket besök det handlar 
om.

– Vi bjöd in Näringsminis-
ter Annie Lööf när vi hade 
invigning av vår nya produk-
tionslinje i höstas, då var det 
specifikt för att uppmärk-
samma invigningen. Nu har 
vi bjudit in ambassadör 
Jean-Pierre Lacroix helt en-
kelt för att vi är en stor leve-
rantör och arbetsgivare i 
Sverige som är franskägda, 
säger Eva Wallin.
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Eva Wallin, kommunikationschef 
på Nexans Sweden.Jean-Pierre Lacroix (till vänster) med 

Nexans Swedens vd Stefan Olsson.

Vanligt med politikerbesök hos företagare
L Ulricehamn

Den senaste tiden 
har olika företag i 
Ulricehamn fått besök 
av toppolitiker som 
Annie Lööf, Fredrik 
Reinfeldt och Tobias 
Billström. Besöken 
brukar både uppskat-
tas och efterfrågas av 
båda parter.

Att politiker besöker före-
tag är inget ovanligt. Enligt 
Anna Erhardt, pressekrete-
rare åt Tobias Billström 
som besökte Finstanstek-
nik i maj, ingår det i deras 
policy att vara ute och träf-
fa företagare.

– Tobias är ju ute minst en 
dag i veckan, och det är ju 
för att få en inblick i olika 
verksamheter. I en valrö-

relse är det mer intensivt, 
då reser man varje dag, sä-
ger hon.

I en valrörelse handlar 
besöken för en politiker till 
stor del om att visa upp sig, 
men även då det inte är val-
tider fortsätter många att 
besöka olika verksamheter 
för att få en bättre bild över 
hur det ser ut i verklighe-
ten.

– Väldigt mycket handlar 
om att lyssna på företagen 
och vilka behov de har. Om 
många säger att exempel-
vis migrationsverket har 
långa handläggningstider 
så kan vi jobba för att de 
ska kortas ned, säger Anna 
Erhardt.

Om det är politikerna el-
ler företagen som tar ini-
tiativ till besöken varierar 
enligt Anna Erhardt, och 
hon tror att både företa-
gen och politikerna drar 

nytta av besöken.
– Det är väl alltid bra för 

företagen att kunna påver-
ka politiker, personligen 
tror jag att de ofta har stor 
nytta av att politiker kom-
mer dit, säger hon.

Ett av företagen i kommu-
nen som fått politikerbesök 
nyligen är Ulricehamns Be-
tong, som hade Fredrik 
Reinfeldt på besök i våras. I 
det fallet kom förfrågan 
från regeringskansliet. 

– Vi fick faktiskt tre för-
frågningar, från arbets-
marknadsministern, inte-
grationsministern och 
statsministern. Då valde vi 
Reinfeldt, säger Fredrik 
Gustafsson, vd för UBAB.

Fredrik Gustafsson är 
även engagerad i Svenskt 
Näringsliv, och där arbetar 
de aktivt för att få politiker 
att besöka företag. Ju fler 
samtal man kan ha med po-

litikerna desto bättre, an-
ser han.

– Det är väl alltid bra att 
ha en bra dialog med politi-
ker för att ge dem en bild 
av hur det är i näringslivet. 
Alla har väl gott uppsåt, 
men alla kanske inte har 
förståelse för hur olika be-
slut kan påverka näringsli-
vet. Ofta har politikerna 
ganska lite erfarenhet av 
näringslivet själva, säger 
han.
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Jag är väldigt tack-
sam att jag blev 
inbjuden hit, det är 
en stor och impo-
nerande verksam-
het.
Jean-Pierre lacroix

”

Vi fick faktiskt tre 
förfrågningar, från 
arbetsmarknads-
ministern, integra-
tionsministern och 
statsministern.
fredrik GUstafsson

”


