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ALE. Ale tappade sju 
placeringar på Svenskt 
Näringslivs ranking 
över företagsklimatet i 
Sverige.

Ale har därmed åkt 
ner till 112:e plats av 
landets 290 kommuner.

– Min ambition är att 
vi ska ligga i mitten av 
Göteborgsregionens 
kommuner, låt oss 
säga mellan 60-65:e 
plats. Jag känner att 
vi kan nå dit, framfö-
rallt med tanke på den 
utbyggnad som sker av 
infrastrukturen, säger 
näringslivschef Jerry 
Brattåsen.

När resultatet över företags-
klimatet i Sveriges kommuner 
presenterades i förra veckan 
kunde man konstatera att Ale 
tappat för andra året i rad på 
rankingen. På två år har Ale 
dalat från plats 96 till 112.

– Resultatet ska självklart 
analyseras, men marginalerna 
är små och det är inget mar-

kant tapp som vi gör. Totalt 
sett tycker jag inte att vi ligger 
dåligt till, säger Jerry Brattå-
sen.

God service
De mest positiva parametrar-
na i statistiken för Ale är kom-
munens service till företa-
gande samt 
medias syn 
på företa-
gande.

– En 
annan posi-
tiv faktor är 
bredbands-
utbyggnaden utanför tätor-
terna. Det har givit effekt i 
mätningen, säger Brattåsen.

Mindre bra är att politiker-
nas, tjänstemännens och sko-
lornas attityd till företagande 
har försämrats i enkätsvaren. 

– Det ställer jag mig lite 
frågande till varför det är så. 
Det är något som vi måste un-
dersöka, säger Brattåsen.

Ljus framtid
I övrigt ser Jerry Brattå-
sen mycket ljust på framti-
den och är övertygad om att 

väg- och järnvägsutbyggna-
den kommer att avspegla sig 
i kommande rankinglistor.

– Företagen i Ale går bra 
och det råder en stor opti-
mism bland företagarna. Sig-
nalerna som vi får till oss är 
att flera företag har planer på 
att expandera. Jag tror sten-

hårt på den 
regionala
utveckling-
en där Ale 
har en stra-
tegisk roll. 
Vi har en 
enorm po-

tential, säger Brattåsen.

Infrastruktursutbyggna-
den i all ära, men vad kan 
ni göra på kort sikt för att 
förbättra företagsklimatet i 
Ale kommun?

– Ale Utveckling och kom-
munledningen ska fortsätta 
att ha en nära och bra dialog 
med företagen. Varje år görs 
ett 25-30-tal företagsbesök, 
vilka vi kan utveckla ytterli-
gare. Responsen som vi får 
på de här besöken är jättepo-
sitiv. Sedan vill jag betona att 
vi aldrig är längre bort än en 
telefonsignal. Företagarna är 
hjärtligt välkomna att höra av 
sig när de önskar, säger Brat-
tåsen och avslutar:

– Närheten till företagarna 
är viktig. Dels är det en hjälp 
i den beslutsfattande proces-
sen, dels får vi reda på vad som 
är på gång i det lokala närings-
livet.

FOTNOT. Lilla Edets kommun föll från 
plats 229 till 251.

Försämrat företagsklimat i Ale kommun
– Föll sju placeringar på Svenskt 
Näringslivs ranking

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

SNABBFAKTA
Största arbetsgivare: Eka (cirka 
650)
Företagande per 1 000 inv.: 279

Rankingen bland landets kommu-
ner/fråga (ett urval):
(Siffrorna inom parantes är jämfö-
relse med fjolårets)
Kommunalskatt: 191 (+5)
Entreprenader: 241 (-108)
Högre utbildning: 124
Företagande : 279 (-1)
Nyföretagande: 171 (+85)
Allmänhetens attityder till företag: 
65 (+14)
Kommunalpolitikers attityder 

till företagande: 112 (-48)
Kommunala tjänstemäns attityder
till företagande: 73 (-49)
Kommunens service till företag: 57 
(+29)
Kommunala regler och byråkrati: 
139 (-44)
Tele- och IT-nät: 136 (+53)
Sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen: 118 
(-20)

Källa: Svenskt Näringsliv. Inter-
vjuerna gjordes oktober/novem-
ber 2006. Näringslivschef Jerry Brattåsen tvingas konstatera att Ale kommun tappat sju placeringar 

på Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Ale innehar nu plats 112.

Älvängen

0303-74 88 93 Repslagarevägen, Älvängen

Äntligen!
Vårt Supersolarium 

är på plats.

Passa
på nu!

Köp ett 10 kort till mor 
på Morsdag 27 maj

Trafikolycka i Nol 
– tre till sjukhus
En trafikolycka inträffade på E45 i Nol strax efter klockan 17 
på torsdagen. Två bilar som var på väg norrut blev trängda av 
ett tredje fordon som avvek från platsen. Tre personer fördes 
med lindriga skador till Kungälvs sjukhus. 

– Det kunde ha slutat riktigt illa om det hade kommit något 
fordon i den motsatta körbanan. Nu gjorde det inte det som 
tur var, säger Anders Frankenberg på räddningstjänsten.

Foto Christer Grändevik

>> Ale Utveckling och kom-
munledningen ska fortsätta 
att ha en nära och bra dialog 
med företagen. <<

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!
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presentkort!
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