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LAGERRENSNING
BELYSNING 
– INNE OCH UTE
UPP TILL HALVA PRISET! 30-50%

START FREDAG 13 MAJ

NÖDINGE. Ale dalar på 
Svenskt Näringslivs 
rankinglista över lan-
dets kommuner.

I en enkätundersök-
ning över företagskli-
matet faller Ale från 
plats 141 till 168.

– Vi måste analysera 
siffrorna med stor 
ödmjukhet, säger kom-
munens näringslivschef 
Jerry Brattåsen.

Jerry Brattåsen har sannerli-
gen lätt att hålla sig för skratt 
när han går igenom rappor-
ten från Svenskt Näringsliv. 
Av 196 tillfrågade Aleföretag 
valde 99 att svara på frågor-
na i undersökningen. Resulta-
tet blev ett rejält tapp för Ale 
kommun, 27 placeringar nedåt 
i listan.

– Jag hade en känsla av att 
det skulle peka nedåt, men 
tappet var större än förvän-
tat. Det sker just nu en enorm 
stor satsning i Ale med väg- 
och järnvägsutbyggnaden som 
frestar på kommunens organi-
sation. Det gäller bland annat 
miljö- och bygglovshandling-
ar, ärenden som rör tekniska 
kontoret och serviceorgani-
sationen som är kopplad till 
dessa frågor. Antalet arbets-
uppgifter har ökat markant 
och situationen blir då mer 
ansträngd än tidigare. Natur-
ligtvis går det ut över leverans-
tiderna, förklarar Jerry Brattå-
sen och fortsätter:

– Det har varit ett 50-tal nä-
ringsidkare som berörts av in-
trång eller inlösen i samband 
med Bana Väg i Västs utbygg-
nad och i tre, fyra ärenden har 
man inte kommit överens utan 
det har blivit överklaganden 
och därmed massmedial upp-
märksamhet. Det är troligt att 
det har spelat in i undersök-
ningen.

Mätning
Arbetet med att få till stånd 
en förändring och få kurvan 
att peka uppåt igen är redan 
igång. En så kallad Nöjd-
Kund-Index-mätning gjordes 
2008 i samtliga 13 kommuner i 
Göteborgsregionen och redo-
visades i fjol. Ärenden gällande 
brandtillsyn, tillfällig upplåtel-
se av mark, bygglov, miljölov 
och serveringstillstånd fanns 
med i mätningen som utfördes 
av SCB. I denna mätning till-
frågades bara företagare som 
haft direktkontakt med kom-
munens tjänstemän och där 
ärendet avslutats genom att 
beslut lämnats på ansökan.

– I Ale har vi kurser i vin-
nande bemötande där femton 
företagare möter femton av 
kommunens tjänstemän i varje 
kursomgång. Detta görs för att 
öka kunskapen och förståel-
sen för varandras arbete. Det 
gäller att vi pratar med varan-
dra och inte om varandra. Det 
är först då vi kan utvecklas, 
säger Brattåsen och tillägger:

– Om vi inte har bättre siff-
ror i nästa års ranking skulle 
jag bli mycket besviken.

Vilken bild har du själv av 
näringslivsklimatet?

– Att det skulle vara så här 
himla dåligt är inte den bild 
som jag har. Visst finns det 
saker att jobba med, men så 
är det alltid. Jag gör, tillsam-
mans med kommunledningen 
och politikerna, cirka 30-35 
företagsbesök om året och då 

möter vi inte så ofta på den här 
typen av problem som fram-
kommer i undersökningen. 
Men det finns också ljuspunk-
ter i undersökningen. Företa-
garnas omdömen om infra-
strukturen, väg och tågförbin-
delserna, tillhör det som ur fö-
retagarnas perspektiv blivit 
bättre, liksom nyföretagandet.

Finns det fler konkreta 
åtgärder att vidta för att för-
bättra näringslivsklimatet?

– Nätverksbyggande är en 
viktig faktor. Vi har våra sopp-
luncher och företagskväl-
lar. Det ska vi fortsätta med, 
det gäller även vårt vinnande 
bemötande-koncept. Vi har 
också skapat ett miljönätverk 
där vi jobbar över gränser-
na, tillsammans med Kungälv 
och Lilla Edet, säger Brattå-
sen som på ämnet nätverk 
också vill slå ett slag för nästa 
års Alemässa.

– Det blir ett stort forum 
att knyta kontakter och där 
alla kommunens företag är 
välkomna att delta. Arrange-
manget äger rum i Ale Arena 
6-8 maj.

Öppen dialog
Slutligen förespråkar Jerry 
Brattåsen en fortsatt öppen 
dialog med Ales företagare. 
Näringslivschefen menar att 
han aldrig är mer än ett samtal 
bort.

– Att utveckla Ale är en öm-
sesidig möjlighet. Har man 
synpunkter på hur vi jobbar 
eller önskar ett företagsbesök 
så får man mer än gärna kon-
takta mig, säger Brattåsen.

Slutligen kan rapporteras 
att Lilla Edet gick åt motsatt 
håll i rankingen och klättra-
de istället 38 placeringar, från 
plats 267 till 229.

– Tappade 27 placeringar i årets mätning
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RANKINGLISTA
Ale kommuns placering på 
Svenskt Näringslivs rankinglista 
under de senaste fyra åren:
2007: 112
2008: 142
2009: 141
2010: 168


