
ALE. Svenskt Närings-
liv rankar näringslivs-
klimatet i landets kom-
muner.

Ale kommun föll i år 
till plats 162 av 290.

De kommunala 
tjänstemännens atti-
tyder till företagande 
är enligt rapporten 
bland de sämsta i 
landet, något som Len-
nart Svenheimer kan 
bekräfta.

Lagstiftningen för livsmed-
elstillsyn har förändrats i om-
gångar. Senaste ändringen är 
att verksamhetslokalerna inte 
längre besiktas i förväg, utan 
företagaren kan öppna utan 
ett godkännande. När väl till-
synen sker, i Ale fyra till sex 
veckor efter öppnandet, har 
företaget ansvaret för att allt 
är gjort enligt reglementet. 
Någon rådgivning, ritnings-
granskning eller liknande ex-
isterar inte längre.

– Det är en stor brist att 
kommunen inte kan bistå 
med mer hjälp och service i 
förebyggande syfte. Jag hade 
hellre betalat några tusenlap-
par för rådgivning istället för 
böter, säger Lennart Svenhei-
mer som bara fick lite infor-
mationsmaterial per post.

Han får medhåll av Laila 

Ekman, enhetschef för livs-
medelstillsyn i Ale.

– Jag tycker faktiskt också 
att det var bättre tidigare, då 
vi både hade tid för ritnings-
granskning samt krav om att 
godkänna lokalen innan verk-
samheten startade.

Inte överens
Däremot är de inte överens 
om hur dialogen med företa-
garna sköts.

– Den är bra och ligger på 
en lagom nivå, tycker Laila 
Ekman.

Lennart Svenheimer som i 
april öppnade sin andra kon-
ditoributik ger en annan bild.

– Attityden är under all 
kritik. När personal sitter i 
tårar efter en tillsyn, då måste 
väl något vara fel? Jag förstår 
att vi kan göra fel och deras 
synpunkter säger jag inget 
om, men sättet de framför 
sin kritik på är obekvämt. När 
du dessutom upplever att du 
inte har fått några direkta råd 
innan blir det särskilt tungt. 
De säger själva att: ”vi samar-
betar inte, vi är en kontrollor-
ganisation”.

Laila Ekman:
– Om någon har sagt så är 

det mycket olyckligt. Själv-
klart vill vi samarbeta i den 
mån det går.

Lennart Svenheimer har 

erfarenheter från etable-
ringar och livsmedelstillsyn i 
andra kommuner.

– Det är som natt och 
dag. Rådgivning är en själv-
klarhet. Vi tittar på ritning-
ar ihop, diskuterar olika lös-
ningar, får tips och idéer. I Ale 
känns det mer som att vi är ett 
bekymmer, menar han.

Laila Ekman beklagar att 
det inte finns resurser till råd-
givning.

Informationsträff
– Vi har som målsättning 

att i framtiden kunna genom-
föra en informationsträff för 
företag inom livsmedel. Där 
vet vi att det finns mycket 
frågor. Det har vi inte hunnit 
än. Idag hänvisar vi annars 
till branschorganisationerna 
som har i uppdrag att bistå 
med hjälp. I Partille kommun 
vet jag att de har ett liknan-
de arbetssätt. För övrigt sam-
arbetar vi annars mest med 
Stenungsund, Orust, Tjörn, 
Lilla Edet och Kungälv. Vi 
utbyter erfarenheter och 
försäkrar oss om att tillsy-
nen fungerar på samma sätt 
i övriga närliggande kommu-
ner, berättar Laila Ekman.

Petra Niklasson är plats-
chef för Svenheimers kondi-
tori i Älvängen. Hennes bild 
av hur första tillsynen förlöp-

te är också målande för före-
tagets frustration.

– Vår ambition är och har 
hela tiden varit att göra rätt, 
men det är inte alltid så lätt att 
tolka lagen. Bemötandet från 
inspektören var både krän-
kande, förnedrande och ar-
rogant. Jag ringde upp dagen 
efter och krävde en ursäkt. 
Den väntar vi fortfarande på, 
säger hon.

På enheten för livsmedels-
tillsyn är medvetenheten stor 
om kundbemötandet.

– Med tanke på att vi inte 
har någon konkurrens, utan 
agerar som ensam myndig-
het är det särskilt viktigt. Vi 
pratar mycket om det och 
har också gått utbildningen 
”Positivt bemötande”, svarar 
Laila Ekman och beklagar om 
företagare känner sig dåligt 
behandlade.

– Vi erbjuder alltid möj-
ligheten att få byta inspektör. 
Det är viktigt att relationen 
fungerar. Det händer också 
att vi ibland åker ut flera till 

ett ställe för att se att vi gör 
samma bedömning.

När det gäller kommunala 
tjänstemäns attityder till fö-
retagande placerar sig Ale på 
247:e plats. Det finns en del 
att jobba med.

– Inte konstigt att det är 
frostigt, avslutar Lennart 
Svenheimer.
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Företagare vittnar om näringslivsklimatet i Ale:

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lennart Svenheimer och Petra Niklasson vittnar båda om ett mycket otrevligt bemötande i Lennart Svenheimer och Petra Niklasson vittnar båda om ett mycket otrevligt bemötande i 
samband med en tillsyn i företagets konditori i Älvängen.  "Attityden är under all kritik".samband med en tillsyn i företagets konditori i Älvängen.  "Attityden är under all kritik".

Jag har arbetat som alko-
holhandläggare åt Ale 
kommun sedan 1 augus-

ti 2009. Under den tiden har 
tre samordnade tillsyner ge-
nomförts. En gång har varit 
tillsammans med polis, en 
med miljöenheten i kom-
munen och skattemyndighe-
ten och en med räddnings-
tjänsten. Tillsyn har gjorts på 
flera restauranger med serve-
ringstillstånd i Ale kommun 
men ingen restaurang har fått 
fler än tre sådana tillsynsbe-
sök. Som alkoholhandlägga-
re har jag ett uppdrag att ge-
nomföra tillsyn tillsammans 
med ovan nämnda myndighe-
ter. Detta för att kontrollera 
bland annat att inte överser-
vering, servering till minder-
åriga och fusk med kassare-
gistret sker. Vi kontrolle-
rar även att utrymningsvä-
gar fungerar som de ska så att 

allt fungerar vid en ev brand. 
Som myndighetsutövare har 
jag en självklar roll att stötta 
och ge information åt de krö-
gare jag träffar i min yrkesut-
övning men också att utöva 
kontroll. I de flesta fall brister 
finns påtalas detta och krö-
garen rättar till felet utan att 
några åtgärder vidtas. I fall av 
allvarliga brister finns åtgär-
der i alkohollagen som exem-
pelvis att utdela en varning 
eller att återkalla servering-
tillståndet. 

När det gäller den aktuella 
restaurangen som nämns i 
ledaren avstår jag från att 
kommentera det enskilda 
ärendet av hänsyn till den-
samme. Jag kan bara konsta-
tera att flertalet av de ”fakta” 
som presenteras i ledaren 
inte stämmer eller är väldigt 
vinklade. 

När det gäller Furulund-

sparken finns det fortfarande 
serveringstillstånd – skill-
naden är att serveringen nu 
får ske inom ett begränsat 
område och inte som tidigare 
i hela parken. Anledningen 
är att de som serverar alko-
holen ska kunna se att den 
inte langas vidare till någon 
som är minderårig eller över-
serverad – något som inte är 
möjligt om hela parken är 
serveringsområde. 

Ulrika Söderlund
Alkoholhandläggare

Vi ställer oss bakom skrivelsen och 
har fullt förtroende för att det arbete 
som bedrivs av tillståndsenheten är i 

enlighet med alkohollagen och lagstif-
tarens intentioner.

Lisbeth Tilly 
vård- och omsorgschef

Stefan Lidberg
 verksamhetschef IFO 

Eva Eriksson (S)
ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

Kommentar till ledaren vecka 21

Eftersom jag som ledar-
skribent i Alekuriren uppges 
ha publicerat fakta som 
inte stämmer eller är väl-
digt vinklade vill jag göra ett 
förtydligande. Vilket syfte 
skulle jag ha att äventyra 
mitt förtroende hos läsar-
na genom att fara med osan-
ning? Jag har självklart kon-
trollerat mina källor flera 
gånger och konstaterar nu 
att ord står mot ord.

Läsarna får nu själva göra 

bedömningen om vem som 
är mest trovärdig, den kom-
munala alkoholhandläg-
garen med stöd av sina tre 
närmsta eller den fria press-
sen?

Vidare undrar jag varför 
Furulundsparken ska följa 
en lag som inte tycks gälla 
någon annan? Eller hur kan 
serveringspersonalen i Gö-
teborg ha kontroll att det 
som säljs inte langas vidare 
på krogar som till exempel 

har fyra våningsplan? Måste 
vara svårt med ögonkontak-
ten även där? Vidare har Fu-
rulundsparken likt krogar 
med festarrangemang alltid 
legitimerade vakter som 
kontrollerar att alla besö-
kare har åldern inne. Det 
behövs således inga inhäng-
nade områden innanför sta-
keten. Är nästa steg burar på 
krogen?

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare

Vem är mest trovärdig?

Öppettider:
Vardag 8-20 
lördag 9-19
söndag 9-18

���������	

��

�
����������

������
����������

����������
����

���

������� ����

������	
������

	�!"���
��
#��
���

Frukt&
Grönsaks

Huset

"Det är frostigt"


