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Sondag 2
5/5..Mors dag
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GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85

ALE. Ale kommun fort-
sätter att tappa mark 
på Svenskt Näringslivs 
kommunrankinglista 
över det lokala före-
tagsklimatet.

Ale som låg på 96:e 
plats så sent som för 
tre år sedan, är nu nere 
på placering 142.

– Det känns naturligt-
vis inte bra. Nu måste 
vi analysera resultatet 
och se vad vi kan göra 
bättre i framtiden. Det 
arbetet omfattar alla 
kommunens förvalt-
ningar, säger närings-
livschef Jerry Brat-
tåsen.

1999 gjorde Svenskt 
Näringsliv den första mät-
ningen av företagsklimatet 
i landets kommuner i dess 
nuvarande form. Undersök-
ningen tilldrar sig ett väldigt 
stort intresse och har blivit 
allt populärare på senare år. 
Tommy Hellström, chef 
för regionverksamheten på 
Svenskt Näringsliv, gläds 
över det stora intresset för de 
lokala näringslivsfrågorna.

– Den här typen av ran-
kingar hjälper oss att hålla 
frågor som företagsklimatet 
och förutsättningarna för 
företagandet aktuella över 
tid, säger han.

Svenskt Näringslivs ran-

king av kommunernas före-
tagsklimat baseras främst på 
enkätsvar från totalt 35 000 
företag, men också på statis-
tiska fakta från SCB.

– Att vår ranking till största 
delen baseras på vad företa-
garna, de verkliga experterna, 
anser om företagsklimatet i 
den egna kommunen gör den 
unik, säger Carolina Brånby, 
ansvarig för Svenskt Närings-
livs ranking av kommunernas 
företagsklimat.

I år toppas listan av Solna 
kommun. På rankinglis-
tan följs Solna av Vellinge, 
Danderyd och Nacka. Bästa 
landsortskommun är Habo på 
åttonde plats. Habo kommun 
får ett mycket gott betyg av 
sina företagare, men klarar 
sig något sämre i statistikde-
len.

För Ale kommun är årets 
rankinglista en dyster läsning. 
Ale har dalat 30 placeringar 
j ä m f ö r t 
med fjol-
året och 
pa rkera r 
numera på 
plats 142. 
Det mest 
a n m ä r k -
n i n g s -
värda i 
enkätsvaren går att finna i 
kommunens service till före-
tagen där Ale rasat 117 place-
ringar. Det sammanfattande 
omdömet om företagsklima-

tet i kommunen har försäm-
rats 42 placeringar, från 118:e 
till 160:e plats.

Vad är orsaken till att Ale 
kommun 
tappat så 
m å n g a 
p l a c e -
ringar på 
ranking-
listan?

– Jag 
tror inte 
att det 
f i n n s 
ett direkt svar att ge på den 
frågan. Det är förmodligen 
många olika faktorer som 
spelar in och det är det som 
vi måste analysera. Jag vet 
att mätningen gjordes i sep-
tember i fjol, ganska snart 
efter den uppmärksammade 
situationen på Tudorområdet 
då ett par företag kände sig 
orättvist behandlade. Jag vet 
inte om den mediala fokuse-

ringen kan 
ha påver-
kat resul-
tatet, men 
det är inte 
omöjligt, 
säger Jerry 
Brattåsen 
och fort-
sätter:

– Det är cirka 200 företa-
gare i Ale som har tillfrågats 
och en normal svarsfrekvens 
är 60-70 procent. Om någon 
eller några av dessa haft kon-

takt med kommunen i ett 
ärende och upplever sig inte 
fått gehör för sin fråga eller 
sitt behov så kan det få stort 

g e n o m -
slag i mät-
n i n g e n . 
Av 200 
utskickade 
enkäter så 
har knappt 
60 procent 
svarat och 
då får varje 
svar stort 

genomslag i sammandraget.
Upplever du som 

näringslivschef att före-
tagsklimatet blivit så 
mycket sämre i Ale som 
Svenskt Näringslivs ran-
king gör sken av?

– Jag vill inte tro det och 
jag känner det inte så. Nyli-
gen arrangerade vi Alemäs-
san, som blev en stor succé 
med många nöjda företagare. 
Vi måste dock ha en ödmjuk 
inställning till den här typen 
av undersökningar och resul-
tatet ska inte nonchaleras, 
säger Jerry Brattåsen och 
avslutar:

– I företagarens värld upp-
levs resultatet som en verk-
lighet, för oss i kommunen 
gäller det att ta reda på vad 
vi skulle ha gjort bättre. Men 
vi skall också komma ihåg att 
utbyggnaden av infrastruk-
turen för mycket gott med 
sig, exempelvis så har för-

frågningarna och önskemå-
len från såväl företagare som 
privatpersoner ökat markant 
och det är en utmaning i sig 
att hantera.

FOTNOT. Lilla Edets kommun avance-
rade en placering och innehar nu plats 

250 på listan av totalt 290 kommuner. 
Noterbart i övrigt är att åtta kommu-
ner inom Göteborgsregionen tappade 
i ranking.

Ale tappar mark på Svenskt Näringslivs rankinglista
– Företagsklimatet har enligt enkäter blivit sämre 

I måndags presenterade Svenskt Näringsliv årets kommun-
ranking över det lokala näringslivsklimatet. Ale har dalat 30 
placeringar på listan och innehar nu plats 142. Ingen munter 
läsning för Ales näringslivschef, Jerry Brattåsen. 

>>Jag vet inte om den 
mediala fokuseringen kan 

ha påverkat resultatet, men 
det är inte omöjligt.<<

>>I företagarens värld upp-
levs resultatet som en verk-
lighet, för oss i kommunen 

gäller det att ta reda på vad 
vi skulle ha gjort bättre.<<
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