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Kjell Lungren, projektledare från Ale Utveckling, i samspråk med Gunillas skeppare Peter Kaa-
ling som också var kapten för Ostindiefararen Götheborg på ett par av sträckorna.

För sjunde året 
i rad arrangera-
des den inter-
nationella ut-
bildningen Unga 
entreprenö-
rer i nya Europa 
på Västkus-
ten. Till Krok-
holmen anslöt 
24 ungdomar 
från åtta natio-
ner varav fem 
från Ale gym-
nasium, tredjen 
från vänster är 
AnnTherese Jo-
hansson.

Krokholmen utanför Tjuvkil är en idyll på Västkusten som skänker lugn och manar till inspiration - men här finns också mäng-
der av alternativa aktiviteter – allt från beachvolley till segling.

ALE. Kreativt tän-
kande och entrepre-
nörsanda behövs i alla 
organisationer – även i 
offentlig sektor.

Kommundirek-
tör, Stig Fredriks-
son, vill att Ale ska bli 
ett föredöme när det 
gäller nytänkande och 
målet är självklart.

– Bättre service till 
medborgarna.

Stig Fredriksson inledde 
redan i våras ett pilotprojekt 
på chefsnivå i Ale kommun. 
Han lät 20 chefer och mel-
lanchefer ta del av ett semi-
narium i kreativt tänkande 
lett av Roger Mumby-Croft 
från Oxford Brookes univer-
sity. Fyra av åtta träffar är av-
klarade och responsen från 
deltagarna är slående.

– Alla gillar resonemang-
et och köper idéerna, men att 
sedan föra ut det till de dagli-
ga arbetsrutinerna är svårare, 
säger Stig Fredriksson och 
pekar på problemet med att 
omsätta goda kreativa tankar 
till handling.

– Det här kommer att ta 
tid. Vi startar en process som 
vi tidigast kan mäta resultatet 
av om kanske fem till tio år.

Kreativt tänkande i of-
fentlig sektor handlar mycket 
om attityder, att se möjlighe-
ter och att våga tänka utanför 
den normala fyrkanten.

– I framtiden kommer vi 
ha stora pensionsavgång-
ar och då är det viktigt att vi 
vet hur nya unga medarbe-
tares idéer ska få utrymme. 
Hur tar vi hand om dem? 

Hur stimulerar vi våra med-
arbetare att våga ta initiativ 
och prova nya vägar, säger 
Stig Fredriksson.

Det kreativa och entre-
prenöriella tänkandet har fått 
fäste i Ale kommun.

– Ja, Göteborgsregionen 
har utsett Ale kommun som 
pilot för att försöka skapa  en 
modell för kreativt och en-
treprenöriellt tänkande, be-
rättar Stig Fredriksson som 
självklart tackar sina kollegor 
för arbetet med ungdomsut-
bildningen Unga entrepre-
nörer i nya Europa.

– Det är tack vare det pro-
jektet som vi nu försöker om-
sätta delar av deras idéer i 
den offentliga sektorn. När 
jag läste en utvärdering där 
en ung deltagare skrev att 
veckan med Roger hade lärt 
honom mer än han lärt under 
alla år i skolan, då blev jag ny-
fiken. Dessutom är jag över-
tygad om att, kan vi skapa en 
arbetsmiljö som tillåter kre-
ativitet kommer trivseln att 
öka. Och där folk trivs gör 
man ett bra jobb. Gör kom-
munens personal ett bra jobb 
kommer servicen till Alebor-
na att bli bättre. Allt hänger 
samman, menar Stig Fre-
driksson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Och nu ska hela Ale 
kommun tänka kreativt

Andreas Tügel, 25, från tyska Kaufungen sjöng med Ale Fri-
tids underhållare, Thomas Hermansson.

Roger Mumby-Croft.Roger Mumby-Croft.

Tomas Nilsson (th) var tillbaka som chefskock för dagarna på Krokholmen. Den sista kvällen 
väntade en mycket uppskattad barbeque.


