
www.tidning.netStolta Stad12

www.molndal.se Stolta Stad

www.tidning.net Stolta Stad 13

www.molndal.seStolta Stad

Skiftnyckeln, tumstocken, propellern 
och rörtången – alla är de svenska upp-
finningar. Är det slut där?

– Nej, det finns mycket kvar att 
uppfinna. Jobben försvinner ju till 
Rüsselsheim eller Kina. Nya innova-
tioner behövs för att skapa nya företag, 
säger Magnus Jacobson, en av två an-
ställda på nya uppfinnarverkstaden i 
Krokslätts fabriker.

Uppfinnarverkstaden, eller prototypverksta’n 
som den också kallas, startade sin verksamhet 
i november förra året och drivs som ett treårs-
projekt av Business Region Göteborg (BRG) 
och Västra Götalandsregionen. Parterna köpte 
i somras f.d. Kents Mekaniska Verkstad, in-
kluderat maskinpark och material.

– Vi har via enkäter vetat om att det funnits 
ett behov av en prototypverkstad för uppfin-
nare i Göteborgsregionen. Svårigheterna på 
andra håll i Sverige har varit att uppdatera den 
med aktuella verktyg och hålla en kontinuer-
lig verksamhet. Det vi nu skapar i Krokslätts 
Fabriker kompletterar andra viktiga forum för 
uppfinnare, säger Tommy Skoog, ordförande i 
styrelsen där även representanter från Nyföre-
tagarcentrum, Göteborgs Uppfinnarförening, 
Aktiva Innovatörer och Mölndals Stad ingår. 

Ta fram en prototyp
Attityden är ömsesidigt generös men allt som 
visas och sägs innanför dörrarna ska stanna 
där. Sekretessen är viktig.

– Här får uppfinnare möjlighet att dels ta 
fram en prototyp till en låg kostnad, men 
minst lika viktigt är att kunna pröva sina idéer 
med andra erfarna uppfinnare och få värde-
fulla tips om praktisk tillverkning, mönster-
skydd och patentsökning. Man kan även hyra 
in sig för maximalt ett halvår för att ta fram 

BRG vet inte vad de gjort när de beblandad sig med oss uppfinnare, vi är lite speciella, ler Sven 
Arvidsson i mitten på bilden i samspråk med Tommy Skoog, BRG, till vänster och civilingenjör 
Magnus Jacobson, till höger. 

en mindre serie eller pröva på att starta egen 
verkstad. Men det är ingen legotillverkning 
här, säger Boris Simic, uppfinnare sedan fler 
decennier tillbaka.
Sven Arvidsson, aktiv uppfinnare, håller 
med:

– Svenska Uppfinnarföreningen ser verk-
staden som normgivande för hur prototyp-
verkstäder bör se ut. 

Medlemmar väljs in
För att få tillträde till metallverkstaden måste 
man bli invald till den ekonomiska föreningen 
Aktiva innovatörer. Invald blir man om man 
har en idé till en produkt som styrelsen accep-
terar. Idag är redan 25 uppfinnare medlemmar 
och verksamma i uppfinnarverkstaden. Hela 
tiden kommer nya förmågor till.

Under året ska man utveckla ett samarbete 
med tekniska gymnasiet i Mölndal.

– BRG engagerar sig för att det här i slutän-
dan ska stärka befintliga företag samt genera 
nya företag och arbetstillfällen. Därför vill vi 
även visa för yngre förmågor att uppfinningar 
inte behöver vara så oerhört komplicerade el-
ler tekniskt avancerade.
Magnus håller med:

– Vi har även viss elektronisk utrustning 
här men jag brukar säga att kör hellre low 
tech än high tech – färre komponenter ger 
säkrare produkt. Förhoppningsvis kan vi även 
utveckla verkstaden med plast- och träbear-
betning inom en snar framtid. 

Är man intresserad av att komma i kontakt 
med uppfinnarverkstaden kan man ringa 
031-53 72 70. Det går även bra att besöka 
Prototypverksta’n i Krokslätts F abriker 30 C. 
Verkstaden är alltid öppen vardagar kl. 8-17.
 

Uppfinnarnas verkstad i Krokslätt

Det är omöjligt för småföretagare att 
bli leverantör till Mölndals stad. Eller?

– Alla lagar är till leverantörernas 
fördel. Det är betydligt lättare att vara 
leverantör till oss än vad många tror, 
säger Inger Ek, stadens upphandlings-
chef.

Sveriges lagar vad gäller offentlig upphand-
ling bygger på EU:s direktiv. Dessa direktiv 
har främst till syfte att stärka leverantörerna 
gentemot det offentliga genom att garantera 
transparens, objektiva och relevanta villkor 
samt att alla behandlas lika. 

– Vi har inga konstiga regler för vår egen 
skull. Alla regler är till för att gagna leveran-
törerna, så att de ska veta vilka regler som 
gäller och vilka rättigheter de har. Tydliga och 
klara besked om vad upphandlingen gäller ska 
alltid framgå i förfrågningsunderlaget. 

För svag konkurrens på vissa områden
Mölndals stad har ramavtal inom cirka 190 
områden, med en ungefärlig genomsnittstid på 
tre år för varje ramavtal. Alla anbudsförfråg-
ningarna läggs ut på www.upphandlingar.nu 

– Göteborgsregionens gemensamma data-
bas som även är länkad till Anbudsjournalens 
databas där många offentliga upphandlingar i 
Sverige annonseras. 

Det finns en allmän uppfattning att småfö-
retagare inte ges tillträde som leverantörer till 
det offentliga, stämmer det?

Mölndals stad uppmuntrar 
tuffare konkurrens

Välkomnar fler att lämna 
anbud på stadens 

upphandlingar gör Mölndals 
upphandlingschef Inger Ek.

Utrymme för fler att lämna anbud

– Nej, jag tycker inte det. Vi strävar enbart 
efter att köpa in varor och tjänster för vår 
kärnverksamhet till så bra pris som möjligt, 
för att använda skattemedlen så effektivt det 
nu går. Ett sätt att stimulera konkurrensen är 
att stycka upp ramavtal på mindre poster så 
att även små och medelstora aktörer kan vara 
med och lägga anbud. Därmed gör vi vad vi 
kan för att även i framtiden pressa priserna på 
marknaden. Problemet idag är att vi på vissa 
upphandlingar har för få anbud. Jag uppmunt-
rar fler små- och medelstora företag att höra 
av sig med anbud i våra upphandlingar.

Lätta att hitta på webben
För att underlätta för framtida leverantörer 
har Mölndals stad tydliggjort informationen 
till leverantörer på den egna hemsidan. Under 
huvudmenyns ”Aktuellt” kan man lätt klicka 
sig fram till ”lev. info” och erhålla praktisk 
information om vad som exempelvis krävs vid 
anbudslämning, hur det fungerar med över-
klagan med mera.


