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NÖDINGE. Visst kan 
politiska motståndare 
samarbeta.

När Ale kommun som 
en av tre kommuner 
berättar om sin närings-
livspolitiska framgång 

Då kommer Kommun-
styrelsens ordförande 
Paula Örn (S) att presen-
tera oppositionsråd Mi-
kael Berglund (M) som 
ansvarig för näringslivs-
frågorna i Ale kommun.

I samband med Svenskt Nä-
ringslivs nationella konfe-
rens i Göteborg med kom-
munpolitiker har Ale fått 
chansen att berätta om sin 
klättring på rankinglistan 
över näringslivsklimatet i 
Sveriges kommuner. Resan 
från plats 227 till dagens 61 
under de senaste åren har 
gjort Ale till ”Årets klättra-
re” 2013 och 2014. Därför 
får nu den politiska ledning-
en, kommunalråd Paula Örn 
och oppositionsråd Mikael 
Berglund, chansen att berät-
ta om vad som har skett.

– Framför allt ska vi beto-
na att näringslivspolitik inte 
bör vara en politisk stridsfrå-
ga. I Ale krokade vi arm och 
på Mikael Berglunds initiativ 
öppnade vi upp för en bred 
dialog med lokala företagare. 
Det mynnade sedan ut i bil-
dandet av ett näringslivsråd. 
Här har näringslivsrepresen-
tanterna sedan arbetat fram 
ett antal mål och visioner. Vi 
får ofta frågan om vilka be-

slut Kommunstyrelsen tog 
för att vända trenden. Svaret 
är inga. Det är företagarna 
själva som har bestämt hur vi 
ska gå vidare för att utveck-
la klimatet, säger Paula Örn 
och Mikael Berglund är inte 
sen att fylla i:

– Vi har verkligen visat att 
det går att lämna över ansvar 
och företagarna har å sin sida 
visat att de är beredda att 
hjälpa till. Det bästa exem-
plet är rekryteringen av två 
nya näringslivschefer. Vid 
båda tillfällena har närings-
livsrådet haft en avgörande 
röst och det har gått fantas-

tiskt bra.
På konferensen kommer 

Paula Örn som ledande 
kommunalråd att i praktisk 
handling visa att närings-
livsarbetet inte är en politisk 
skiljefråga i Ale. Hon har 
föreslagit att oppositionsråd 
Mikael Berglund får uppdra-
get att ansvara för närings-
livsfrågorna.

– Mikael har byggt upp en 
bra relation till näringslivet 
och genom att ge honom 
uppdraget visar vi tydligt 
att även vi i majoriteten har 
förtroende och att vi delar 
synen på näringslivet. Dessa 

frågor kräver både engage-
mang och tid, vilket dessvär-
re är en bristvara som Kom-
munstyrelsens ordförande. 
Kan vi fördela uppdragen 
lite tror jag alla parter vin-
ner på det. Det här betyder 
inte att jag är mindre intres-
serad av näringslivsfrågorna, 
utan snarare tvärtom, att jag 
verkligen är mån om att de 
prioriteras och att någon tar 
ett särskilt politiskt ansvar 
för dem. Jag är tacksam över 
att Mikael accepterade upp-
draget och vad det innebär 
kommer vi att reglera i ett 
avtal. Det här är på riktigt 

och jag menar allvar, därför 
tycker jag att det är bra om 
Kommunstyrelsen klubbar 
överenskommelsen, säger 
Paula Örn bestämt.

Steg i rätt riktning
Mikael Berglund känner 
sig stolt över uppdraget 
och tycker att tanken med 
blocköverskridande samar-
beten i frågor där det råder 
enighet kan vara ett steg i 
rätt riktning.

– Jag vet hur krävande 
uppdraget som Kommun-
styrelsens ordförande är. Det 
här kan definitivt vara ett sätt 

att avlasta och det ställer ju 
också krav på oppositionen 
att ta ansvar för Ale även om 
vi inte sitter i majoritet. Jag 
tror också att det är bra för 
näringslivet att veta att jag 
har majoritetens förtroende 
att fortsätta föra dialogen. 
Sedan är det självklart Paula 
Örn som har makten, säger 
Mikael Berglund.

Trots att Ale har utsetts 
till årets klättrare två år i rad 
av Svenskt Näringsliv åter-
står det mycket att göra.

– Nyföretagandet är fort-
farande svagt och det kvinn-
liga företagandet måste bli 
bättre, menar han.

Antalet företagsbesök 
kommer att bli fler under de 
kommande åren. Närings-
livschef Pia Areblad har till-
sammans med näringslivsrå-
det jobbat fram en struktur.

– Då kommer naturligtvis 
båda kommunalråden, kom-
munchefen och näringslivs-
chefen att vara med. Jag vill 
också poängtera att känner 
man som företagare att det 
vore lämpligt med ett be-
sök från kommunledningen 
är det bara att kontakta nå-
gon av oss. Är det angeläget 
kommer vi att prioritera om 
våra besök, säger Paula Örn.

På onsdag kommer kom-
munpolitiker från övriga 
Sverige att få ta del av Ales 
näringslivspolitiska åtgärder. 
Det lär bli inspirerande.
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– Mikael Berglund (M) får ansvar för näringslivsfrågorna
Tar i hand för näringslivet

Kommunstyrelsens ordförande, Paula Örn (S), ger oppositionsrådet Mikael Berglund (M) uppdraget att vara Alepolitikens röst mot 
näringslivet. ”Näringslivet är ingen politisk stridsfråga, här är det bättre att vi fortsätter kroka arm”, säger de.

Framför allt ska 
vi betona att 
näringslivspoli-
tik inte bör vara 

en politisk stridsfråga.


