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Om företagsklimatet i Ale
I och med utbyggnad av väg och järnväg kommer 
ALE kommun att stå inför en gigantisk utveckling 
de närmaste åren. I det korta perspektivet kan det 
röra sig om ett tjugotal år. Men för att det skall 
lyckas måste flera parter samverka. Ale kommuns 
politiker och tjänstemän liksom Ale Utvecklings 
personal måste hängivet ägna sig åt företagskon-
takter.

När vi studerar ÖP07 är det ett flertal områden 
inom kommunen som är avsedda för småhusbebyg-
gelse. Ett stort antal boende behöver komma hit till 
ALE kommun. Det är bra, men var finns företags-
marken?  Markfrågorna är av högsta betydelse. 

En potentiell nyföretagare vill ha besked omgåen-
de. När kan jag sätta igång med projektering? Svaret 
får inte komma om två år. Då, när vi får mark tilldelad 
för industriproduktion, är kunden borta och en annan 
kommun har tagit hand om företaget. Företagsmark 
behöver inte ligga alldeles intill älven utan kan mycket 
väl etableras på andra platser inom kommunen under 
förutsättning att det finns vägar som är anpassade 
för företagets transportbehov.   

Under de kommande årens ombyggnad av väg och 
järnväg kommer det att uppstå hinder och problem 
för pendlare som behöver ta sig till sin arbetsplats i 
exempelvis Göteborg. Om fler företag kan etablera 
sig i Ale kommun kan några av dagens pendlare få 
sin arbetsplats på hemmaplan. Det behövs även 
stora nyetableringar av företag för att ”fylla” de 
bostäder som är planerade.

När Ale kommun växer i storlek som det är planerat 
behövs serviceenheter såsom barnomsorg, skola, 
etc. Ale kommun ska erbjuda undervisningsprogram 
som ungdomar tycker är attraktiva och som leder till 
jobb. Företagen i Ale kommun har svårt att rekrytera 
yrkeskunniga medarbetare. Det behövs bland annat 
yrkesprogram med praktisk inriktning för våra företag. 
Yrkesutbildning är idag en bristvara som samhället 
letar efter med ljus och lykta. 

Den företagsranking som presenterades på vår-
kanten var inte precis någon trevlig läsning. Plats 
112 som Ale kommun hamnade på kan bli bättre! 
Vi anser att det är mycket små förändringar som 
behövs för att få ner siffran till elegantare nivåer. 

Företagskontakterna måste vara positiva. Att lyss-
na på företagen är en god regel. Vad har företagarna 
för problem? Vad tycker de om kommunens besked 
på olika nivåer? Hur blir det med mitt bygglov? När 
kommer ärendet upp i nämnden, och hur ser möjlig-
heterna ut att få bygglov? 

Vi tror att en attitydförändring hos de politiker och  
tjänstemän i kommunen som möter företagare räcker. 

Och den är gratis!

ÄLVÄNGEN. Allt fler 
unga väljer att starta 
eget.

Det är ett viktigt 
konstaterande, då stora 
företag och offentlig 
sektor kommer att 
nyanställa i mindre 
omfattning i framtiden.

SEB:s företagareko-
nom, Ingela Hemming, 
kunde också under förra 
fredagens sopplunch för 
företagare redogöra för 
vilka utmaningar som 
väntar svenskt närings-
liv.

Frukostmöten den sista fre-
dagen varje månad på Hotel 
Surte har varit tradition för 
vakna företagare sedan 1997. 
Nu testar Ale Företagsforum 
ett nytt grepp, sopplunch, på 
olika platser i kommunen. 

Den första ägde rum på 
Repslagarmuseet i Älvängen. 
SEB stod som värd för mötet 
och hade bjudit in företagar-
ekonomen, Ingela Hemming, 
att föreläsa om framtidens ut-
maning-
ar för små 
och medel-
stora svens-
ka företag. 
Ingela blev 
av tidning-
en Priva-
ta Affärer 
utsedd till 
2006 års bankprofil.

Inledningsvis betonades 
vikten av att det startas fler 
småföretag i Sverige.

– Ny teknik och effekti-
vare rutiner gör att behovet 
av nyanställningar minskar. 
Dessutom påverkar globalise-
ringen även svenskt närings-
liv. Tillverkningsindustrin 
kommer att i större utsträck-
ning än tidigare att flytta pro-
duktion till lågkostnadslän-
der. Kina och Indien växer sig 
allt starkare både som ekono-

mi och arbetsmarknad, säger 
Ingela Hemming.

Med detta som bakgrund 
underströks vikten av förmå-
ga till företagande. I skrivan-
de stund är Sverige placerat 
långt ner på listorna gällan-
de andelen företagare totalt, 
samt när det gäller kvinnliga 
och manliga företagare. I Sve-
rige är endast 4% av företa-
garna i åldersgruppen 23-29 
år, men en attitydförändring 
är på gång.

– Under perioden januari-
april startades 11,5% fler fö-
retag än i fjol och AMS vittnar 
nu om att fler unga vill starta 
eget, berättar Ingela Hem-
ming.

Enkätundersökning
SEB har i olika enkätun-
dersökningar försökt ställa 
samman vad som krävs för att 
det svenska företagsklimatet 
ska bli bättre. Många egenfö-
retagare menar att det svens-
ka socialförsäkringssystemet 
är ett hinder för att starta eget. 
Som enskild företagare är du 
med och finansierar det, men 

det är svårt 
att ta del 
av det när 
behov upp-
står. 94% av 
företagar-
na i enkä-
ten uppger 
att de arbe-
tar även om 

de känner sig sjuka. Även A-
kassans regler för företagare 
borde förändras. Idag baseras 
den på de fem senaste åren, is-
tället för de fem bästa.

– Det är ingen hemlighet 
att företagare anpassar sin in-
komst efter hur det går. Om 
företaget går allt sämre sänker 
företagaren sin lön och efter 
några magra år läggs eventu-
ellt verksamheten ner. Då slår 
det väldigt snett när A-kassan 
sedan ska beräknas på före-
tagarens sista år, vika också 

är de sämsta, menar Ingela 
Hemming.

Hur ska då det svenska nä-
ringslivet anta utmaningarna? 
Enligt Hemming, handlar det 
om att prioritera den teknis-
ka utvecklingen, vårda kund-
relationerna och engagera sig 
i miljö- och energifrågor.

– Självklart är innovations-
förmågan alltid av stor bety-
delse. Det gäller att vara tidigt 
ute med nya affärs- och pro-
duktidéer, men så har det 
alltid varit.

Ale kommuns näringslivs-
chef, Jerry Brattåsen, påta-
lade vid mötets inledning att 
väg- och järnvägsutbyggna-
den som nu håller på att starta 
kan innebära stora affärsmöj-
ligheter. Behovet av tjänster 
av olika slag kommer att bli 
stort. Finns kompetensen på 
nära håll kommer den att ha 
förtur och det gäller inte bara 
hantverkare.

– Det kommer att säljas 
mycket falukorv de komman-
de åren i Ale kommun. Väg-
arbetarna måste ju äta någon-
stans, säger Jerry Brattåsen 
som också berättade att Ale-
mässan 2008 är fastlagd.

– Den kommer att äga rum 
i april och vi diskuterar nu hur 
vi kan förändra och förbättra 
upplägget. Vi vill gärna hitta 
ett nytt koncept.

Enligt vad tidningen erfar 
diskuteras också en eventuell 
ny arrangemangsplats. Ban-
dyhuset i Bohus har nämnts 
som ett alternativ.

Nästa sopplunch i septem-
ber sker på Ale Golfklubb, 
Kungsgården i Alvhem.

Fotnot. Ale Företagsforum består av 
Ale Utveckling AB, Almi, Posten, Företa-
garna i Ale, Arbetsförmedlingen, Swed-
bank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

”Viktigt med fler 
småföretag i Sverige”
– Ingela Hemming, SEB, ser positiva tendenser
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Ingela Hemming, företagarekonom på SEB, föreläste om utmaningar som väntar små och 
medelstora företag i Sverige. Det skedde på den första sopplunchen som Ale Företagsforum 
arrangerade för företagare, politiker och kommunala tjänstemän.

>>Ny teknik och effekti-
vare rutiner gör att beho-

vet av nyanställningar 
minskar. Dessutom påver-
kar globaliseringen även 

svenskt näringsliv.<<


