
Svenskt Näringslivs ranking 
av det lokala företagsklima-
tet är en omfattande under-
sökning som fått stort genom-
slag bland Sveriges kommu-

ner och beslutsfattare. Un-
dersökningen har dock utsatts 
för en del kritik och kan sägas 
innehålla en del brister. Dessa 
handlar om att kommuners 

placeringar i rankingen inte 
enbart styrs av de egna beslu-
ten utan också av hur andra 
kommuner agerar. Annan 
kritik handlar om att det är 
svårt för kommuner med 
dåliga förutsättningar att få 
en bra placering.

För första gången presen-
terar nu FSF ett alternativt 
index om det kommunala fö-
retagsklimatet 2007. Indexet 
rankar svenska kommuners 
företagsklimat, korrigerat för 
deras olika förutsättningar. 
De kommuner som placerar 
sig högt i FSF:s index har ett 
bättre företagsklimat än vad 
man kunnat förvänta sig uti-
från deras förutsättningar. De 
med en lägre placering borde, 
givet sina förutsättningar, ha 
ett bättre företagsklimat.

Smickrande läsning
– Vissa har det lättare än andra. 
Vi vill lyfta fram de kommu-
ner som lyckats skapa ett fö-
retagsklimat som är bättre än 
man kan förvänta sig. Varför 
just dessa kommuner lyckats 

får framtida forskning utvisa, 
säger Anders Lundström, 
professor och vd FSF.

För Ale kommun är FSF:
s rankinglista en smickran-
de läsning. Jerry Brattåsen 
är emellertid inte förvånad, 
då han känner av de positiva 
vindar som blåser i det lokala 
näringslivet.

Åt rätt håll
– Totalt sett går företagskli-
matet åt rätt håll i Ale, även 
de faktorer som Svenskt Nä-
ringsliv mäter. För vår del är 
det många saker som blivit 
bättre, ta bara väg- och järn-
vägsbygget som nu har tagit 
fart. Det skapar nya förutsätt-
ningar för många av våra före-
tag, ta som exempel de restau-
ranger som serverar lunch.

– Antalet nystartade förtag 
i kommunen förra året var 
72 stycken, en ökning med 
24 procent jämfört med året 
innan. När vi ser på antalet 
konkurser så sjönk dessa i fjol 
med 71 procent jämfört med 
föregående år. Dessa fakta un-
derstryker det faktum att fö-
retagen i Ale mår bra, säger 
Brattåsen.

Vad är förklaringen till 
den positiva utvecklingen?

– Ale kommun och Ale Ut-
veckling ska inte ta åt sig all 
ära, men det är klart att vårt 
långsiktiga arbetet börjar ge 
resultat. Våra frukostmöten, 
och liknande typer av arrang-
emang, gör det möjligt för 
företagarna att träffa varan-
dra och skapa nya affärsmöj-
ligheter, säger Jerry Brattåsen 
och fortsätter:

– Alemässan i april blir ett 
megamöte för kommunens 
företag och ett forum där våra 
näringsidkare kan skapa ännu 
fler kontakter.

Har framgången någon 
baksida som du ser det?

– Det är att vi nästan har 
sålt slut på all industrimark i 

kommunen och vi har knappt 
några lediga lokaler att erbju-
da. Vi hade kunnat ta emot 
fler företag om vi haft den 
möjligheten. Jag vet dock att 
Ale kommun jobbar hårt på 
att lösa marksidan.

Spännande i maj
Den 12:e maj presenterar 
Svenskt Näringsliv för sjunde 
gången sin tunga rankinglis-
ta över det lokala företagskli-
matet, ett resultat baserat på 
den undersökning som gjorts 
under perioden september-
november 2007. Frågan är 
om Ale kommun lyckas för-
bättra sin nuvarande 112:e 
placering?

– Vi får hoppas det. Visst 
sjutton har vi förbättrat oss 
och det känner nog våra fö-
retag också att vi har gjort. 
Det viktigaste är att vi för-
bättrar oss själva hela tiden 
och inte bryr oss för mycket 

om andra kommuner, avslu-
tar Jerry Brattåsen.

FOTNOT. Forum för småföretagsforsk-
ning FSF, är en stiftelse som förenar 
forskning och praktik inom entrepre-
nörskap-, innovations- och småföre-
tagsområdet genom samarbete med 
samtliga Universitet i Sverige.
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ALMI
FÖRETAGSPARTNERAle kommuns näringsbolag

Nu är tiden mogen för årets första företagsträff. Under 2008 kommer 
detta mestadels att ske i form av soppluncher sista  fredagen i månaden 
kl 12.30-14.00. Platserna kommer att variera och denna gång besöker vi 
Repslagarmuseet. Det är Arbetsförmedlingen som är månadens värd och temat 
denna gång blir en presentation av händelser i Ale. Senaste nytt från Ale 
kommun är en stående punkt, men vi får också information om polisens arbete 
i kommunen efter flytten till Ale Torg. Självklart skall vi också möjligheten 
att redovisa hur långt det har gått med planeringen av Alemässan som skall 
hållas i bandyhallen Jennylund i april. Denna gång blir det fyra mässor i en, 
näringslivsmässa, bomässa, motormässa och föreningsmässa.
 OBS! Tid o plats!!

SOPPLUNCH
FREDAG 25 JANUARI KL 12.30 – 14.00

  REPSLAGARMUSEET ÄLVÄNGEN

På programmet
Senaste nytt från Ale kommun!

Kommunalråd Jarl Karlsson

Polisens nya roll i Ale!
Polisinspektör Tom Henriksson

Alemässan i Ale Arena
Jerry Brattåsen, Ale Utveckling

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på lunch 12.30
 Du bjuder på din närvaro!!

Ale – den starkaste delen av Göteborg
– Intar plats 30 i ny företagsklimatindex

NÄRINGSLIVET I ALE
Antalet aktiva företag i Ale uppvi-
sade en nettoökning år 2007 med 
96 stycken och vid årsskiftet fanns 
det 1775 st (exkl filialer, systembolag, 
apotek med flera). 
Antalet aktiva företag i Ale, inklu-
sive filialer med flera, var vid års-
skiftet 1 997 varav 61 % är så kallade 
enmansföretag.
Antalet företagskonkurser mins-
kade med 71 % (endast 4 företags-

konkurser).
Nyföretagandet i Ale kommun ökade 
med 24,1 % (72 företag) under 2007 
vilket förde upp Ale till plats 132 
bland landets 290 kommuner. 
Handelsindex för livsmedelshandel 
1996 visade på index 90 vilket var en 
ökning med 8.
Handelsindex för sällanköpsvaror 
1996 visade på index 20 vilket var en 
minskning med 1.

FSF FÖRETAGS-
KLIMATINDEX

Tabellen visar kommunerna i Göte-
borgsregionen samt några till. Toppar 
FSF:s lista gör Gagnef kommun.  
Siffrorna inom parantes är place-
ringen i 2007 års företagsranking 
enligt Svenskt Näringsliv 
Ale                 30        (112) 
Vårgårda         46        (14) 
Trollhättan      67        (96) 
Alingsås          69        (20) 
Lerum              89        (30) 
Partille             111         (70) 
Mölndal              118          (5) 
Härryda           139       (44) 
Stenungsund    179       (71) 
Lilla Edet          203       (251) 
Kungsbacka     212          (51) 
Kungälv            220       (125) 
Öckerö             231        (127) 
Göteborg          238        (60) 
Tjörn               245       (232)  

ALE. Ale kommun kommer på plats 30 av 290 i 
Företagsklimatindex 2007, som presenteras av 
FSF, Forum för Småföretagsforskning. 

FSF har rangordnat alla Sveriges kommuner 
utifrån hur bra deras företagsklimat upplevs vara, 
med hänsyn taget till kommunernas olika förut-
sättningar.

– Med vår 30:e plats har vi högst placering av 
kommunerna i Göteborgsregionen, konstaterar 
Jerry Brattåsen, näringslivschef i Ale kommun.

Trevlig läsning för Ale kommuns näringslivschef, Jerry Brat-
tåsen.

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

TJÄNA PENGAR!
KLASSER/FÖRENINGAR
TJÄNA 4.000-15.000:–

Sälj våra mycket
lättsålda produkter

För broschyr ring: 033-12 42 50
www.sockgrossisten.se

Nu söker vi 

licensierade instruktörer 
enligt Les Mills till vår nyöppnade verksamhet 

i Lilla Edet

Vi söker både för:

Body Combat och Body Balance

Erfarenhet ser vi som en mycket stor fördel

Kontakta Tino snarast via mail tino@x-fi t.se
eller telefon 0707-58 48 32

i Edet-Rastas gamla lokaler
GYM I LILLA EDET

Parhus uthyres 
i Älvängen.

92 m2 fyra rum och kök.

Älvängen 0303-74 62 50 

Parhus uthyres
i Älvängen.

92 m2 fyra rum och kök.


