
NOL. Månadens sopp-
lunch för företagare 
bjöd denna gång på en 
näringslivsdebatt.

Kommunstyrelsens 
ordförande Jarl Karls-
son (S) utmanades av 
Moderaternas listetta, 
Mikael Berglund.

Några revolutione-
rande skillnader pre-
senterades däremot 
inte.

Näringslivspolitik är kanske 
en av de mest antilokala om-
råden att debattera. De stora 
besluten som påverkar före-
tagens villkor hanteras inte 
av kommunerna själva, utan 
ligger helt i händerna på 
staten. Kanske var det också 
därför som debattörerna hade 
svårt att både hålla sig till 
ämnet och till det lokala per-
spektivet?

Jarl Karlsson och Mikael 
Berglund var överens om 

mycket, bland annat att 
skolan är den enskilt viktigas-
te frågan även för näringsli-
vet. En ideologisk skillnad 
syntes emellertid, då Karls-
son mest pratade om kom-
petent arbetskraft i framti-
den och Berglund mer foku-
serade på att inspirera unga 
att våga starta eget.

– Utan företag inga jobb, 
konstaterade Moderaternas 
spjutspets i Ale.

Hans idé är att utveckla 
Ung Företagsamhet som idag 
drivs med stor framgång i Ale 
gymnasium.

Affärsmetodik
– Ett sätt är att föra ner af-
färsmetodiken till mellan-
stadiet. Det finns olika sätt, 
men barn måste tidigt få en 
bild av vad en företagare gör, 
menade han.

Jarl Karlsson påminde 
flera gånger om den fram-
gångsrika utbildningen Unga 
entreprenörer i nya Europa, 
ett koncept som idag också 
används för arbetslösa i Ale.

– Vi har skapat en pedago-
gisk modell som också inne-
bär ett internationellt utbyte 
för deltagarna. I september 
genomför vi utbildningen 
(YEE) i Moldavien, nästa år 
i Tyskland och Italien. Det 
entreprenöriella tänkandet 
ska prägla våra skolor. Tack 
vare ett bra samarbete med 
Warwick University ligger 
vi redan i framkant på det 
planet, menade Karlsson.

Alf Granqvist, företaga-
re i Bohus, underströk vikten 
av att föra skolan närmare nä-
ringslivet. Fler studiebesök 
ute hos företagen och fler fö-

retagare på besök i skolan var 
hans idé. Det välkomnades av 
Jarl Karlsson.

– Vi har en bra relation 
till näringslivet i Ale och jag 
tycker dina idéer låter väldigt 
intressanta. Jag föreslår att du 
omgående kontaktar berörda 
skolor, kommenterade han.

Debattörerna hade fått ett 
antal frågor i förväg att för-
bereda svaren på. En av dem 
rörde huruvida kommunen 
kunde öka sina lokala inköp.

– Lagen om offentlig upp-
handling ställer till det. Vi 
måste följa 
de spelregler 
som gäller, 
men däremot 
tycker jag att 
formulä-
ren och by-
råkratin runt 
en offentlig 
upphandling 
borde för-
enklas. Det vill jag försöka 
påverka, sa Mikael Berglund 
och Jarl Karlsson nickade in-
stämmande.

Bättre klimat
En annan fråga handlade om 
näringslivsklimatet. Debat-
törerna skulle nämna de tre 
viktigaste faktorerna för att 
vända en negativ trend, där 
Ale har tappat i Svenskt Nä-
ringslivs ranking om klimatet 
i kommunerna.

– Attraktiva verksamhets-
områden, stor delaktighet 
runt Alemässan 2011 och en 
fortsatt utveckling av utbild-
ningen Unga entreprenörer 
i nya Europa, svarade Karls-
son.

– Snabbare handlägg-

ningstider, enklare ärende-
hantering och bredda arbetet 
med Ung Företagsamhet till 
att även omfatta yngre barn, 
ansåg Berglund.

Christer Carlsson, före-
tagare från Skepplanda, und-
rade hur det blir med utma-
ningsrätt i Ale. Kan företag få 
räkna på att driva verksamhet 
som kommunen idag sköter?

Utmaningsrätt
– Det har varit en sådan 
motion från Alliansen, eller 
något av våra partier. Jag 

anser att kon-
kurrens är 
bra, det ut-
vecklar och 
driver verk-
s a m h e t e r 
framåt. Det 
blir i regel 
mer effektivt 
och billiga-
re, sa Berg-

lund men fick inget medhåll 
av kommunstyrelsens ordfö-
rande som bara konstaterade 
att motionen avslogs.

Utbyggnaden av infra-
strukturen, väg och järnväg 
genom  Ale, underströk båda 
debattörerna som ett viktigt 
faktum.

– Vi förbereder oss som 
bäst inför december 2012 
då pendeln börjar gå. Ale 
kommun har köpt ett stra-
tegiskt viktigt markområ-
de mellan Alebacken och 
Älvängen södra. Mer är på 
gång. Det är viktigt att vi kan 
erbjuda etableringsalternativ, 
menade Jarl Karlsson.

Mikael Berglund avslutade 
med att poängtera sitt miss-
nöje med att Ales näringslivs-
klimat rankas på plats 168 av 
landets 290 kommuner.

– Det är inte okej. Vi måste 
ändra på det efter valet.

Sopplunchen arrangerades 
av Ale Företagsforum med 
Posten som värd.
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Näringslivsdebatt utan hettaDygnet runt alla 
årstider i hela Europa

Lilla Edets Buss
Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 
Ring för info & reseprogram www.lillaedetsbuss.se

Motala Motormuseum 
25/9
Sista anm.dag 13/9. Avg. 
från L-E, Thn, Vbg o. 
Grästorp....................470:-

Owe Thörnqvist
Mr. Boogieman 
- Tack & Hej! 13/10
Vara Konserthus........600:-

Shoppingresa till 
Gällstad
7/9............................395:-

Årjängs marknad
17/9.........................350:-

Normandie (Caen) - 
Bretagne (St.Malo) ev. 
Jersey - Paris - Bryssel
Sista bokningsdag: 3/9
10 dgr 19-28/9.......10.695:-

Shoppingresa till
Heiligenhafen, Tyskland
2 dgr 29-30/10.........1.400:-

Shopping- och kultur-
resa till Heiligenhafen 
och Lübeck
3 dgr 26-28/11.........2.695:-

Julbordsresa
Dronninglund, Danmark
2 dgr 10-11/12.........1.595:-

Res med oss till
Julmarknad i Wismar, 
Tyskland
Första bussen full redan.
Vi sätter in en till!
3 dgr 6-8/12..............2.695:-

AKTUELLA RESOR

Bli modeåterförsäljare
• Vi erbjuder flera försäljningskoncept

• Boka en visning/modeträff

• Beställ en katalog

Sälj modekläder på fritiden/
modeträffar, starta nu och få  
gratis kataloger. Höstnyheterna
finns i storlek 34-52/XS-4XL.

Ring 011-12 27 00.

www.friendtex.se

FRIENDTEX, Maskingatan 12, 602 23 Norrköping

Jarl Karlsson (S) och Mikael Berglund (M) debatterade näringslivsfrågor under fredagens 
sopplunch på Evas Matglädje i Nol.

– Majoritet och 
opposition 
tämligen överens

Det entreprenöriella 
tänkandet ska prägla 

våra skolor.
Jarl Karlsson (S)

Kommunstyrelsens 
ordförande.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


