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Ökad lönsamhet för alla i Mölndal
Lena Bernstén, ny ordförande i Mera
Mölndal, har en egen vision: Positivt
Sverige 2015.
– Folk säger till mig att jag har höga
ambitioner, men varför inte? Jag är
övertygad om att Mera Mölndal kan
bli ett viktigt forum för alla företag i
Mölndal.

Mera Mölndal är ett samarbetsprojekt mellan
Mölndals stad och företag i Mölndal. Lena
vill, som nyvald ordförande, utveckla Mera
Mölndal från att i huvudsak ha fokuserat på
besöksnäringen till att bli en bred marknadsförening som förenar företagen i Mölndal och
skapar förutsättning för ökad lönsamhet.
– Jag vill sätta Mölndal på kartan i allt högre
utsträckning. Jag vill vidga verksamheten och
välkomna alla företag att bli medlemmar i
Mera Mölndal. Som ett komplement till andra
företagarföreningar som verkar i Mölndal
önskar jag att vi i större utsträckning tar till
vara varandras kompetenser, stöttar varandra
och utvecklar nätverksbyggandet.

Stark Mölndalsidentitet

Lena har tidigare bott flera år i Mölndal och
flyttade sitt företag Ambers med tre anställda
från Göteborg till Mölndal redan 1994. Ambers verkar inom friskvård och personlig utveckling, inklusive ledarskap och coachning,
och kunderna återfinns bland företagen i hela
Storgöteborg. Men identiteten till Mölndal är
stark.
– Mölndal är en trevlig kommun att verka i
och det är alltid lätt att komma i kontakt med
näringslivsenheten. Dessutom upplever jag det
som att det är en nära väg till beslutsfattarna.

Fördubbla antal medlemmar

Mera Mölndal firar i höst femårsjubileum med
stor fest på Stensjöhill. Ett jubileum som lika

mycket är ett avstamp för förnyelse och nya
krafttag.
– Vi har idag 55 medlemmar, innan årsskiftet ska vi vara över 100. Det räcker att
varje medlem tar med sig en annan företagare
så blir vi snabbt det dubbla. Mölndal har över
2000 företag som har anställda, jag ser det
inte som något hinder att Mera Mölndal i
framtiden kan nå 500 medlemmar.
Som ett viktigt led att nå ökat intresse för
företagen att betala ca 2 000 kronor om året
för ett medlemskap är nystartade ”Mötesplats
Mölndal” - en informell arena där alla företagare och politiker under lättsamma former
kan träffas för att diskutera aktuella frågor.
– Den första torsdagen klockan 17.00 i
varje månad kommer vi att välkomna alla
till numera världskända Mölndals Museum.
Vi startade den 6 oktober med att presentera
våra idéer.

”

Det här brinner
jag för och jag tänker
jobba med dessa frågor
så länge jag lever

Perfekt plattform

Lena Bernstén ser i framtiden stora möjligheter för Mera Mölndal att agera.
– Mölndal har närmare 58 000 invånare.
Det är klart att vi kan utveckla verksamheter, exempelvis en centralt belägen turistbyrå
med biljettförsäljning, som gagnar alla och
understödjer dels vår egen syn på Mölndal
som turistort och dels underlättar för stadens
besökare att uppleva allt det som Mölndal
har att erbjuda. Jag ser Mera Mölndal som en
perfekt plattform för utveckla en positiv anda
och ett kreativt samarbete mellan många olika
aktörer – alla hemmahörande i Mölndals stad.
Det här brinner jag för och jag tänker jobba
med dessa frågor så länge jag lever.
Lena Bernstén, ny ordförande för
Mera Mölndal som i samband med
femårsjubileet ska vidga sitt uppdrag till att
bli ett forum för alla företag i Mölndal.

Allt fler företag i Mölndal
Under första halvåret 2005 växte antalet företag i Mölndal med 326 stycken.
Antal nyetablerade företag, liksom antalet inflyttade företag ökar. Dessutom
minskar antalet konkurser och utflyttade företag.
– Det ger en sammantaget positiv
bild av utvecklingen, medger näringslivschef Lars Ekberg.
Under första halvåret 2005 ökade nyföretagandet i Mölndal med 309 nya företag, det
är en ökning med 37 procent jämfört med
samma tidsperiod förra året. Hela 152 företag
flyttade in till Mölndal – en ökning på 42 procent jämfört med året innan.
Sammantaget ger det en nettoökning av
antalet nya företag i Mölndal med drygt 53
procent jämfört med 2004.
– Jag ser framför allt tre skäl till ökningen.
När de större företagen drar ned friställs kompetent arbetskraft som också har en drivkraft
att starta eget. I Mölndal har vi sett ABS
Pump, Ericsson och nu senast Klippan varsla
personal. Dessutom är konjunkturläget sådant
att fler försöker förverkliga sina drömmar.
Man kan även säga att Mölndal har tekniska
förutsättningar, med såväl en del lediga små
lokaler som bra läge vid regionala kommuniktioner, som underlättar nyföretagande.

För många ensamföretagare?

Skapar nya företag också nya arbetstillfällen?
Nej, hävdar Svenskt Näringsliv som är bekymrade över att så få arbetstillfällen skapas.
Arbetsgivarorganisationen hävdar att framför
allt kostnader i samband med sjukfrånvaro,
begränsade möjligheter i att säga upp personal och krångligt regelsystem förhindrar att
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för högt för småföretagen, högre än i andra
länder. En företagare som vill växa från fyra
till åtta anställda ska inte behöva vara såväl
jurist, rehabiliteringsansvarig för sin personal
som skatteuppbördsman. Han ska koncentrera
sig på att sälja och växa. Vi lever fortfarande
kvar i Sverige i en bruksmentalitet och ett regelverk som är anpassat för de stora företagen.
Det hämmar tillväxten för de små företagen.

Självuppfyllande profetia

Antal företag blir allt fler i Mölndal – men skapas tillräckligt med nya arbetstillfällen?

företagare anställer medarbetare. Sverige är
det land i EU, enligt Svenskt Näringsliv, som
har högst andel soloföretagare som varken har
eller har haft någon anställd, hela 97 procent.
Jo, på sikt, hävdar andra som pekar på att
skattetrycket är rimligt och att goda möjligheter till provanställningar och vikariat
utnyttjas för lite av företagen. Dessutom kan
man skönja en attitydförändring där allt fler
blir egenföretagare med ambitionen att skaffa
egen utkomst, på egen tid och under egna villkor snarare än att förverkliga drömmar eller
tjäna stora pengar.

Vi hämmar tillväxten

Hans Broberg (fp) är kommunstyrelsens vice
ordförande i Mölndal:
– Jag har jobbat med groddföretag under
lång tid innan jag blev kommunpolitiker.
Det är skillnad på företag och företag. En del
startar eget utan någon annan avsikt än som
försörjningsinstrument. Det är helt ok. Sedan
finns det andra som har såväl drivkraften, önskan och förmågan att utvidga sina verksamheter. Det är dessa guldägg vi måste uppmuntra
att växa. Idag anser jag att skattetrycket är
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Lisbeth Årgårdh (s) är näringslivsutskottets
ordförande i Mölndal:
– Jag tror att allt fler trivs med rollen som
egenföretagare, exempelvis som konsulter, för
att kunna råda över sin egen tid. Sedan är jag
övertygad om att ”de krångliga reglerna” har
blivit mycket av en självuppfyllande profetia.
Här har organisationer som Nyföretagarcentrum och Tillväxt Mikro ett uppdrag att
tydliggöra vad som gäller för ny- och småföretagare. Jag tror snarare att det är ansvaret i
sig att anställa folk som kan oroa egenföretagare, därför är provanställningar viktiga så
att företagsledare och anställd får lära känna
varandra. Personkemin är viktig inte minst i
småföretag.

Starta eget?
Den 1:a november och den 6:e
december kl. 17-19 håller
Nyföretagarcentrum Öppet Hus
i Mölndals Stadshus för
kostnadsfri individuell rådgivning
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