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Vårt näringspolitis-
ka arbete har sin ut-
gångspunkt i kom-

munens strategiska plan 
med vision 2020. 

I visionen beskriver vi 
majoritetspartier (S, V 
och MP) hur vi ser på den 
långsiktiga kommunala 
utvecklingen med tre nyck-
elord: nära – nytänkande 
– naturligt. 

Den strategiska planen 
innehåller vidare fem bygg-
stenar, varav den andra har 
rubriken Arbete och före-
tagsamhet där vi ytterligare 
preciserar mål och inrikt-
ning. Samtidigt byggs Ales 
utveck-ling och därmed även 

företagens förutsättningar 
av våra åtgärder inom alla 
byggstenar. 

Ale ska ha ett gott före-
tagsklimat med bra service 
till befintliga företag, till 
nystartande och till de före-
tag som etablerar sig. Det är 
dock på inget sätt så enkelt 
att en god ranking i Svenskt 
Näringslivs undersökning 
ger tillväxt i företagen. Det 
är i hög grad andra faktorer 
som avgör detta. Svenskt 
Näringsliv mäter ett flertal 
faktorer som är ren politik 
och en partsinlaga. Skatte-
satsen är ett exempel på det.

Interpellationen grundar 

sig på Svenskt Näringslivs 
ranking av företagsklimatet 
i svenska kommu-ner. Som 
anges hamnar Ale i denna 
ranking på plats 142 i landet, 
dvs ungefär 
i mitten 
bland lan-
dets kom-
muner. Jag 
vill först 
ge några 
allmänna 
kommen-
tarer kring 
resultatet. 

För det första är det inte 
riktigt som påstås i interpel-
lationen att Ale ligger sämst 
till i Göteborgsregionen. 

Det finns flera kommuner 
som har en sämre ranking. 
Detta är dock en detalj. 

Jag är inte nöjd med vår 
placering och inte heller 

med den 
försämring 
som skett de 
senaste åren. 
Samtidigt vill 
jag säga att det 
finns många 
frågetecken 
kring denna 
ranking, dess 
kriterier, sättet 

att mäta med mera. 

Andra undersökningar 
visar helt andra resultat. 
Exempelvis har Institutet för 
småföretagsforsk-ning gjort 
en jämförande undersök-
ning, där Ale rankades som 
30:e kommun i Sverige och 
bäst i Göteborgsregionen. 
Under 2009 gör Business 
Region Göteborg (BRG) en 
egen undersökning bland de 
företag som har haft kontakt 
med kommunerna i BRG-
området. Resultaten från 
denna kommer att visa hur 
man upplever den service 
man verkligen fått i kontak-
ter med kommunen.

Företagsklimat är inget 
enkelt och entydigt begrepp. 
Vi arbetar på många olika 
områden med att förbättra 
företagsklimatet. 

Jag ska ge några exempel:
a) Ale Utveckling har 
avvecklats som AB och knyts 
direkt till kommunledningen 
för ökad snabbhet och effek-
tivitet i arbetet. 

b) Vi arbetar i dialog med 
företagen för att utveckla 
nya mötesplatser för infor-
mation och samverkan, 

genomför kontinuerligt 
företagsbesök, samverkar i 
Företagsforum, tar fram och 
planlägger ny verksamhets-
mark, utvecklar informatio-
nen på hemsidan både lokalt 
och i samverkan i BRG. 

c) Ny informationsfilm om 
Ale tillsammans med företag 

d) Genomför Alemässan (i 
fortsättningen vartannat år) 

e) Ökar insatserna för nyfö-
retagande

f) Genomför en utökad sats-
ning på ny energiteknik med 
ETC som nav 

g) Arbetar med ungt entre-
prenörskap bl a i projektet 
YEE (nionde året till som-
maren) som under 2009 
utvecklas ytterligare med 
bland annat en internatio-
nell konferens i maj 

h) Utvecklar processerna för 
t ex snabbare beslut i bygg- 
och planärenden 

i) Vi utvecklar också syn-
punktshantering, service-
deklarationer och arbetar 
mycket målmed-vetet med 
verksamhetsutveckling som 
också har betydelse för före-
tag och företagare. 

När resultaten från BRG:s 
undersökning finns kommer 
vi att ta nya initiativ i kom-
munens orga-nisation i 
frågor kring attityder och 
service. Vi har också utveck-
lat nya interna forum för 
samverkan inom kommunen 
för att kunna ge snabba 
besked. 

Sammanfattningen är 
att vårt arbete inte utgår 

från Svenskt Näringslivs 
ranking, men att vi i majo-
riteten tillsammans med 
organisationen genom bland 
annat ett antal nya initiativ 
arbetar brett för att utveckla 
företagsklimatet. Vårt arbete 
är både strategiskt och ope-
rativt och vi kommer att 
fortsätta på många olika plan 
och med höga ambitioner.

Slutligen: utbyggnaden av 
väg och järnväg (BanaVäg i 
Väst) ger mycket stora till-
växtmöjligheter för Ale och 
vi i majoriteten tar ett stort 
ansvar för att ta till vara de 
nya möjligheterna. 

Ett gott näringslivsklimat 
är en del av förutsättning-
arna och vi gör mycket för 
att stärka det. Umeå blev 
årets tillväxtkommun förra 
året. Kommunledningen 
i Umeå presenterade i sitt 
tack för utmärkelsen några 
punkter som de anser är 
avgörande för tillväxten. En 
av dessa avgörande punkter 
var följande: Var inte poli-
tiskt oense i företagar- och 
utvecklingsfrågor (infra-
struktur, planer, handel…). 

Jag tycker att detta är 
ett riktigt och viktigt påpe-
kande, som Jan A Pressfeldt 
borde fundera över. Alla vi 
som är politiker bär ett del-
ansvar för företagsklimatet 
och för vilka budskap och 
bilder vi sprider i olika sam-
manhang.

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Svar på interpellation från Jan A Pressfeldt:

”Ett gott företagsklimat avgör 
en kommuns tillväxt. Förut-
sättningen för företagen påver-
kar befolkningsutvecklingen, 
antal jobb och skatteintäkter. 
Akuta problem med den kom-
munala ekonomin, som arbets-
löshet och sviktande skattein-
täkter går före satsningar på 
det lokala företagsklimatet”. 
Så säger nationalekono-
men Johan Kreicbergs för 
Svenskt Näringsliv som år-
ligen rankar det lokala före-
tagsklimatet i Sveriges samt-
liga 290 kommuner.

Ale hamnar på plats 142, ett 
ras från 2007 med 30 pla-
ceringar och en jämn ut-
veckling mot en allt sämre 
och sämre placering (2007: 
112, 2006: 105, 2005: 96), 
sämst i Göteborgs-regio-
nen. (jämför: Vårgårda plats 
9, Mölndal 12, Alingsås 24, 
Härryda 26. 

Ur rapporten kan vi bland 
annat utläsa:
Kommunalskattesatsen 
utgör ett skarpt minus (Ale 
hamnar på 192:a platsen av 

Sveriges 290 kommuner och 
vi hade hamnat ännu lägre 
om den i all hast föreslag-
na och helt onödiga skatte-
höjningen för 2009 drivits 
igenom)

Företagandet: Ale hamnar 
på 278:e plats (alltså nästan 
sist men dock en liten för-
bättring från år 2007: nr 
279, år 2006: nr 278). Ale är 
konstant placerad på denna 
pinsamt låga nivå. 

Nyföretagandet har dalat 

ytterligare och vi ligger på 
plats 181. Ales vilja/förmåga 
att erbjuda företagen kom-
munala entreprenader har 
visserligen gått upp från 
plats 241 föregående år till 
192 (år 2006 dock plats 133, 
så trenden verkar vikande). 

Allmänhetens attityder till 
företagandet i Ale sjunker 
konstant och värst av allt: 
Kommunpolitikernas atti-
tyder till företagande rasar 
undan för undan: år 2006: 
plats 64, år 2007: plats 73 

och 2008: plats 160. En 
pinsam ”utveckling” åt fel 
håll som dessvärre följs av de 
kommunala tjänstemännens 
attityder till företagandet i 
Ale: plats 153 (har rasat från 
plats 73 år 2007 och plats 24 
år 2006). Den negativa at-
tityden till företagen följs 
dessvärre av kommunens 
service till företagen: 2008: 
plats 174, 2007: plats 57 och 
2006: plats 86. Och att
Ale kommun upplevs kon-
kurrera med företagarna 
inom kommunen gör ju inte 

saken bättre (2008: plats 124 
mot 2007: 33 och 2006: 88).

Min fråga till dig är: Vad 
tänker du göra åt denna ne-
gativa ”utveckling”?

Jan A. Pressfeldt (Ad)

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående företagsklimatet i Ale

Detta är naturligtvis 
inget som är roligt 
att dra ner på verk-

samheter och jag/vi förstår 
din frustration. I dessa tider 
som råder med en svårt eko-
nomisk situation finner vi 
ingen annan möjlig utväg, 

pengarna skall räcka till 
mycket och just nu finns det 
flera som behöver vård och 
omsorg som vi måste priori-
tera. Vi har verkligen vänt på 
alla stenar och detta beslut är 
inte överilat.

Det är viktigt att påpeka att 

vi inte stänger själva aktivitets-
huset utan omfördelar perso-
nalen till annan verksamhet.

Hoppas det finns en viss 
förståelse för detta.

Ingmarie Torstensson (V) 
ledamot 

Vård och Omsorgsnämnden

Svar till Eva Johannessons öppna brev till 
Vård och omsorgsnämnden

"Vad tänker du göra åt den negativa utvecklingen?"

"Vi måste vara politiskt överens för att lyckas"

Alla vi som är politiker 
bär ett delansvar för 

företagsklimatet och för 
vilka budskap och 

bilder vi sprider i olika 
sammanhang.

Sportlife bedriver sedan 1997 marknadsledande
träningsanläggningar i Västsverige. Intresset för friskvård 
ökar snabbt för både företag och allmänhet, varför verksam-
heten expanderar kraftigt. Vi fi nns idag på 25 platser och 
beräknas vara 50 anläggningar inom tre år. I Ale öppnar 
Sportlife sin andra träningsarena.

PLATSCHEF
Du har en gedigen erfarenhet från friskvårdsbranschen samt erfarenhet från försäljning och service och blir 
ansvarig för driften av vår Concept-anläggning i Nödinge. Det primära ansvarsområdet omfattar personal 
och kundmottagande varför vi ställer stora krav på goda sociala egenskaper. Vi tror att du är en positiv, 
resultatinriktad, ansvarfull person och en mycket god teamledare. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter 
från ledarroller.
Du trivs att arbeta med ett koncept och vill vara med och forma en ny stor, fräsch och modern träningsarena.

TILL VÅR NYA FRISKVÅRDSANLÄGGNING I NÖDINGE SÖKER VI

GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖRER OCH BARNDANSINSTRUKTÖRER
Vi söker dig som har utbildning inom gruppträning men också dig som vill bli instruktör. En vilja att förmedla 
träningsglädje, taktkänsla, god teknik och förmågan att samarbeta i team! Vårt utbudet baseras på Les Milles 
gruppträningsprogram.

STYRKETRÄNINGSINSTRUKTÖRER 
Vi söker dig som har utbildning och är licensierad inom S.A.F.E eller likvärdigt. Vår gymavdelning består av en 
modern träningspark, där medlemmar kan behöva support för att lära sig använda allt på bästa sätt. För att nå 
ett bra resultat i gymet är dina instruktioner väldigt viktiga, särskilt för den oerfarna publiken.

PERSONLIG TRÄNARE
Din uppgift är att hjälpa våra medlemmar att snabbt nå sina uppsatta mål. Ni planerar träningen utifrån 
personens förutsättningar. Eftersom arbetet i regel ställer stora krav på att motivera och uppmuntra är dina 
sociala färdigheter mycket viktiga. Vi söker dig som är utbildad och har licens inom S.A.F.E eller likvärdigt.

SJUKGYMNAST/MASSÖR
En komplett träningsarena erbjuder specialisthjälp för den som behöver. Vi kan också tänka oss ett samarbete 
med er som eventuellt redan driver en egen verksamhet.

ANSÖKAN
Vi vill ha din ansökan senast 27/2 2009. Mejla till: alexandra.ahlstedt@sportlife.se.
Har du frågor om tjänsterna är du välkommen att ringa vår regionchef, Alexandra Ahlstedt, tel 0303-24 33 55.

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ WWW.SPORTLIFE.SE


