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NÖDINGE. Det lokala 
näringslivet utövade i 
förra veckan brädspel 
tillsammans med tjäns-
temän från Ale kom-
mun.

Nästa gång kommer 
politiker att bjudas in.

Syftet är att 
ytterligare förbättra 
företagsklimatet.

Förra måndagen möttes 
kommunens tjänstemän och 
representanter från det lo-
kala näringslivet i Samspe-
let. Samspelet är utvecklat 
av Hallgren & Löwenbergs, 
i samarbete med Sveriges 
kommuner och Landsting 
(SKL). Syftet med spelet är 
att skapa dialog mellan före-
tagen och kommunen. Det 
ska också skapa en bättre 
förståelse om företagarnas 
villkor och hur kommunens 
service fungerar.

– Trettio personer var in-
bjudna till Backa Säteri, lika 

många företagare som kom-
munala tjänstemän. Det var 
högt i tak, fast på rätt sätt. 
Det handlar om att skapa 
förståelse för varandras olika 
roller, vilket i slutändan ska 

generera en hållbar tillväxt, 
säger näringslivschef Pia 
Areblad.

– Näringslivsrådets analys 
av Svenskt näringslivs ran-
king visade på att vi behöver 
arbeta aktivt vidare på tjäns-
temännens attityder till före-
tagande. 2013 genomförde 
vi utbildningen inom ramen 
för Förenkla helt enkelt och 
en företagslotsgrupp bildad-
es. Nu är det dags att på ett 
interaktivt sätt öka förståel-
sen för varandras roller och 
hitta nya lösningar tillsam-
mans, fortsätter Areblad.

Brädspelet är ett komplet-

terande verktyg för kommu-
ner som arbetar med att ska-
pa ett bättre företagsklimat. 
Spelformen där deltagarna 
ställs inför händelser, servi-
cefrågor och faktafrågor ger 
en bra omväxling och gör 
att alla på ett lättsamt sätt 
kan arbeta med viktiga och 
ibland svåra frågor.

– Ale kommun är den 
första kommunen i Göte-
borgsregionen som genom-
för Samspelet. Från Företa-
garnas sida ser vi, som följt 
processen med samspelet 
i hela Sverige, att detta är 
ett effektivt sätt att påverka 

företagsklimatet. Vi följer 
utvecklingen i Ale med spän-
ning, säger Maria Derner, 
regionchef Företagarna i 
Västra Götaland.

Nästa gång det vankas 
workshop av det här slaget 

tänker Pia Areblad låta bjuda 
in politiker.

– Jag tänker mig tio före-
tagare, tio kommunala tjäns-
temän och tio politiker. Det 
är ju trots allt politikerna 
som fattar besluten, avslutar 
Pia Areblad.

JONAS ANDERSSON

 Jag kan bara beklaga å 
Alebornas vägnar den 
nedmontering som nu 
kommer ske av våra 

befintliga verksamheter.
ISABELL KORN (M), ORDFÖRANDE
I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
LÄS HELA INSÄNDAREN PÅ SID 26

Spelar det någon roll om 
en väljare avlägger sin 
röst i demokratisk anda, 
när partierna sen gör 

som de vill ändå?
CARINA ZITO AVERSTEDT
GRUPPLEDARE MODERATERNA I ALE
LÄS HELA INSÄNDAREN PÅ SID 26

Ale kommun ska vara en 
öppen kommun som  
välkomnar nya invånare,  
en kommun där vi oavsett  

ursprung skapar en gemensam framtid.
ROSE-MARIE FIHN,
FOLKPARTIET LIBERALERNA ALE
LÄS HELA INSÄNDAREN PÅ SID 27

tid.

– Ett steg i 
att förbättra 
dialogen

Brädspel för tjänstemän
och företagare i Nödinge

Välkommen till Ale Tandhälsa
Vi har fått fler glada patienter och  

därför utökar vi vår verksamhet med 
två nya medarbetare, Harun och Alice.

Nya och gamla patienter  
hälsas varmt välkomna!

Göteborgsvägen 89, 446 32 Älvängen,  
0303-74 60 51, aletandhalsa@telia.com

www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi utför all vanlig tandvård, hygienist-
behandling samt implantatbehandlingar!

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Vi arbetar med implantat 
och protetik från

ÄNTLIGEN!
SmartphoneExperten  
har öppnat i Älvängen!
Göteborgsvägen 95, vån 2

Öppet: måndag 06-18, tisd-fred 09-18

info@smartphoneexperten.se Tel: 0730-810 779 www.smartphoneexperten.se

Susanna Essunger, Peter Tifelt, Göran Tilly, Carita Sandros och 
Marie Lindström deltog i Samspelet, som syftar till att skapa 
en dialog mellan företagare och kommunens tjänstemän.

Ett trettiotal näringsidkare och kommunala tjänstemän deltog på måndagens workshop på Backa 
Säteri.

Alf Granqvist från Eurocable.
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