
I en interpellation har 
Jan A Pressfeldt (AD) 
ställt två frågor om före-

tagsklimatet. Interpellatio-
nen ställs mot bakgrund av 
Svenskt Näringslivs årliga 
ranking som nu har kommit. 
En liknande interpellation 
ställdes förra året och jag vill 
inledningsvis återkoppla till 
en del av det jag då svarade.
Jag ser en hel del tveksam-
heter och oklarheter kring 
denna ranking. Den har en 
tydlig politisk koppling och 
värderar faktorer som är 
rent partipolitiska. Det finns 
andra undersökningar som 
visar helt andra resultat. 
SKL har också nyligen i en 
rapport pekat på tveksamhe-
ter i svenskt Näringslivs sätt 
att mäta och värdera. Jag 
bygger inte mitt och majori-
tetens arbete på organisatio-
nen Svenskt Näringslivs syn 
på hur samhällsutveckling-
en ska ske. Samtidigt är jag 
naturligtvis inte nöjd om fö-
retagare i Ale är missnöjda 
med samarbetet med kom-
munen. Det är dock på inget 
sätt så enkelt att en hög ran-
king hos Svenskt Närings-
liv ger tillväxt i företag. Det 
är i hög grad andra fakto-
rer som avgör och förutsätt-
ningarna för företag i Ale är 
goda och blir allt bättre. Det 
är också så att den egna un-
dersökning som utvecklats i 
GR i samarbete med Stock-
holmsregionens företag från 
i år blir rikstäckande. Den 
kommer framöver att ge oss 
viktig information om hur 
de företag som verkligen 
har kontakt med kommunen 
upplever denna.

Ale ska ha ett gott före-
tagsklimat med bra servi-
ce till befintliga företag, 
till nystartande och till fö-
retag som vill etablera sig. 
Det sker oerhört mycket 

gott just nu och jag delar på 
inget sätt de bilder av läget 
som Jan A Pressfeldt i olika 
sammanhang sprider. Jag vill 
ge ett antal exempel
• BanaVäg i Väst pågår in-
tensivt och ger många jobb 
under byggtiden och fram-
för allt en helt ny tillgäng-
lighet när projektet är klart. 
Tillgängligheten ger tillväxt
Ett antal Aleföretag bygger 
just nu ut sina verksamhe-
ter och investerar för fram-
tida tillväxt. Jag ser ett 
antal pågående byggen i vår 
kommun och det gläder mig 
mycket.

• Ett intensivt arbete pågår 
med centrala Älvängen där 
miljöprioriterad gata, re-
secentrum, affärsprojekt, 
nya bostäder i centrum med 
mera ger nya affärsmöjlig-
heter.

• Vi har ett mycket spän-
nande samarbete med aktö-
rerna på Ale Torg kring hur 
både handelsytor och annat 
kan utvecklas.

• Intensiteten i kommunens 
planarbete är större än på 
mycket, mycket länge. Detta 
skapar förutsättningar för 
många nya satsningar i vår 
kommun.

• Två exploatörer arbetar 
tillsammans med kommu-
nen kring utbyggnaden av 
Kronogårdsområdet

• Tre exploatörer drar just 
nu tillsammans med kom-
munen igång planeringen av 
utbyggnad av Ale Höjd

• Det pågår en mycket 
spännande utveckling kring 
ETC där de stora teknis-
ka högskolorna, storföretag 
och samhälle gemensamt ar-
betar med framtidens spet-

steknik inom batteritek-
nik mm. Företagen Aelion 
och EV Autoadapt som ut-
vecklats ur batterisatsningen 
växer och idag rullar elbilar 
producerade i Nödinge.

• Vi har utvecklat nya 
former och mötesplatser 
med näringslivets organi-
sationer. I dessa möten hör 
jag inte någon kritik av hur 
vi arbetar med näringslivs-
frågorna.

• Vi har utökat företagsbe-
söken och har alltid kon-
struktiva och bra möten där 
vi både ger och får infor-
mation.

• Vi arbetar tillsammans 
med Ales företagare i ut-
bildningar kring tillgänglig-
het och bemötande. Resul-
taten är mycket positiva och 
har redan lett till vidareut-
bildningar där nya kontak-
ter knyts mellan kommu-
nens handläggare och Ales 
företagare.

• Bygg- och miljöförvalt-
ningen som har många kon-
takter med företag deltar i 
utbildningarna och driver 
ett intensivt inre utveck-
lingsarbetet för att kunna ge 
en ännu bättre service

• Vi samverkar inom BRG 
i olika projekt där företag i 
Ale deltar; bland annat Ex-
pedition Framåt.

• Vi driver projekt kring 
miljödiplomering av företag.

• Vi samverkar med olika 
parter för att med stöd av 
EU-programmet Leader 
skapa nya företag och affärs-
möjligheter på landsbygden

• Vi gör stora satsningar för 
att hjälpa ungdomar som är 

arbetslösa att komma ut i ar-
betslivet och driver bland 
annat en helt unik utbild-
ning med fokus på entrepre-
nörskap. Ale tar ett viktigt 
och stort ansvar för att ung-
domar ska få en god start på 
sitt yrkesliv. Här kan man 
också notera att de ungdo-
mar som går på Ale gymna-
sium i mycket hög utsträck-
ning lyckas etablera sig på 
arbetsmarknaden efter av-
slutad utbildning.

• Vi gör Ales största sats-
ning någonsin på sommar-
jobb för ungdomar.

Allt detta och många andra 
konkreta aktiviteter bygger 
förutsättningarna för Ales 
företag och det är därmed 
ett svar på fråga 1 i inter-
pellationen. Vi gör oerhört 
mycket som utvecklar för-
utsättningarna för Ales fö-
retag.

Fråga 2 lyder: Varför tror 
du att företagarnas för-
troende för Ale kommun 
sjunker år för år? 
Mitt svar är att det som hänt 
nu är att de 99 företagare 
(ca 7 % av Ales företag) som 
svarat på årets enkät anser 
att bland annat allmänhe-
tens och massmedias attityd 
till företagande har försäm-
rats jämfört med förra året. 
Däremot anser man att po-
litikernas attityd till företa-
gande har förbättrats! Jag 
har lite svårt att dra slutsat-
sen att den rätta analysen av 
detta är att förtroendet för 
Ale kommun sjunker. Man 
kan om man så vill borra i 
enkätens detaljer och kon-
staterar då att Ales värden 
enligt Svenskt Näringsliv 
varierar mellan omdömena 
”godtagbar” och ”bra” när 
man mäter företagarnas vär-
dering av olika parters atti-

tyder. Jag tycker dock att det 
är viktigare att möta Ales fö-
retagare i vardagen och att 
arbeta för att vi tar tillva-
ra alla de möjligheter som 
BanaVäg i Väst innebär.

Till sist vill jag återuppre-
pa och understryka det jag 
skrev i förra årets svar näm-
ligen att en politisk enig-
het i företagar- och utveck-
lingsfrågor anses vara viktig 
för utvecklingen av företags-
klimatet. Detta viktiga på-
pekande borde Jan A Press-
feldt ta sig en allvarlig fun-
derare över. Jag arbetar 
varje dag för Ales utveck-
ling, möter många positi-

va företagare och ser många, 
många positiva tecken. Jan  
A Pressfeldt ägnar sig åt 
svartmålning och agerar i 
olika frågor på ett sätt som 
definitivt inte gagnar ett 
gott företagsklimat.

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Gällande det fortsatt 
försämrade Före-
tagsklimatet i Ale

För ett drygt år sedan, med 
anledning av att svenskt Nä-
ringsliv presenterat sin ran-
kinglista över företagskli-
matet i Sveriges kommuner, 
ställde jag frågan till dig vad 
du tänkte göra åt situationen.
I den rapporten (alltså avse-
ende året 2008) slogs bl a fast:
Ett gott företagsklimat avgör 
en kommuns tillväxt. Förut-
sättningen för företagen på-
verkar befolkningsutveck-
lingen, antal jobb och skat-
teintäkter. 
Ale hamnade (2008) på plats 
142, ett ras från 2007 med 30 
placeringar och en jämn ut-
veckling mot en allt sämre 
och sämre placering (2007: 

112, 2006: 105, 2005: 96), 
sämst i Göteborgs-regionen.
När nu Svenskt Näringsliv 
presenterar sin årliga ran-
kinglista över Det lokala Fö-
retagsklimatet för 2009 har 
Ale kommun sjunkit ytterli-
gare, till plats 168.
Jag ställer därför samma fråga 
till dig i år igen:
Vad tänker du göra för att för-
bättra företagsklimatet i Ale 
kommun?
Varför tror du att företagar-
nas för-
t r o e n d e 
för Ale 
kommun 
sjunker år 
för år?

Jan A. Pressfeldt (AD)

Interpellation om försämrat 
företagsklimat:
"Varför sjunker företagarnas 
förtroende för Ale kommun 
år för år?"

"Vi gör oerhört mycket som utvecklar förutsättningarna för Ales företag"
Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), svarar

Ales sex goda föredömen
ALAFORS. Ales sex ung-
domsstipendiater fick i 
samband med kommun-
fullmäktigesammanträ-
det i måndags mottaga 
sina utmärkelser.

Handikappidrottaren, 
Gunill Wallengren, age-
rade prisutdelare.

Batoul Raad, Emelie 
Bergstrand, Adam Eriks-
son, Filip Jansson, Mikael 
Kuivisto och Mattias Bood 
kan alla se sig i spegeln som 
goda föredömen. För sina 
osjälviska gärningar belöna-
des de med 5000 kronor var-
dera.

– Jättekul! Jag hoppas att 
Ale kommun fortsätter sin 
positiva satsning på ungdo-
mar, sa Filip Jansson i ett 
spontant tacktal.

Samtliga stipendiater 
tackade nära och kära för 
allt stöd.
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- Läs till 
undersköterska

Ungdomsstipendiater 2010. Främre raden från vänster: Emelie Bergstrand, AleJennylunds 
ridklubb, Gunilla Wallengren (prisutdelare) och Batoul Raad, pysselklubben i Nödinge. Bakre 
raden från vänster: Föreningen Heavenhack; Adam Eriksson, Filip Jansson, Mikael Kuivis-
to och Mattias Bood.
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