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ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen
I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 

tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!
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Nu kan du få lite hjälp i vardagen, 

beställ en färdigpackad matkasse från 

oss på ICA Supermarket Älvängen, 

du kan välja mellan Inspirationskassen, 

Laktosfria kassen och Billiga veckan 

kassen.

Läs mer på www.ica.se om hur det 

fungerar.

Har du frågor är du välkommen att 

kontakta Linda Öhrn som är vår 

matkasseexpert, antingen via epost: 

kundkontakt.alvangen@supermarket.ica.se 

telefon: 0303-74 80 40 

eller kom in i butiken.
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PÅ MÅNDAG 16:E MAJ 
finns Matkassen från 

ICA Supermarket Älvängen att 
hämta! Du har väl anmält dig? 

Om inte gå in på 
www.ica.se och anmäl dig!

ALE. Ale kommun fort-
sätter raset på Svenskt 
Näringslivs ranking 
över näringslivsklima-
tet i landets kommuner.

Plats 227 är värre än 
någon kunnat förutspå.

– Jag fick en chock, 
men det pågår en hel 
del åtgärder som vi 
hoppas snart ger en 
positiv effekt, säger 
kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berg-
lund (M).

Ales ytterst ansvarige politiker 
beskriver Svenskt näringslivs 
rapport som en mycket obe-
haglig kalldusch.

– Vi har fått signaler om att 
vi tappat något, men 59 place-
ringar var vi inte beredda på. 
Att Ale inte mår bra i den här 
frågan är inget nytt, fast det här 
bekräftar en verklighet som är 
värre än vi befarat. Jag är oer-
hört bekymrad och besviken. 
Nu måste näringslivsklimatet 
högt upp på dagordningen, 
det tror jag vi är överens om 
på båda sidor om blockgrän-
sen, säger Mikael Berglund.

Rankinglistan över närings-
livsklimatet i landets 290 kom-
muner baseras i Ale på 200 in-
tervjuer med företagare. Sam-
talen gjordes i oktober-no-
vember förra året. Frågorna 
handlar bland annat om kom-
munens service till företag, at-
tityder och bemötande till fö-
retagande hos politiker och 
kommunala tjänstemän. Ale 
har rasat på rankingen sedan 

2007. Efter den senaste mät-
ningen är placeringen 227 och 
det är främst politikernas och 
de kommunala tjänstemän-
nens attityder till företagande 
som anses vara det stora pro-
blemet.

– Det här måste vi råda bot 
på. Vi tror att ett skäl kan vara 
att under den tiden som nä-
ringslivsbolaget Ale Utveck-
ling har haft ansvaret för nä-
ringslivsfrågorna har den 
övriga organisationen inte 
brytt sig. De har pekat på Ale 
Utveckling och sagt att; ”det 
är deras ansvar”. Så vill inte vi 
ha det. Företagandet är allde-
les för viktigt för en kommun, 
det är en gemensam angelä-
genhet. Bolaget är sedan en 
tid tillbaka borta och nu är vi i 
färd att starta NEX, en avdel-
ning för näringsliv och explo-
atering. Samtidigt har vi lyft 
näringslivsfrågorna i samtli-
ga sektorer och det pågår nu 
en mängd olika åtgärder, säger 
Mikael Berglund och ger ett 
exempel.

– Våra livsmedelsinspektö-
rer är med i ett forskningspro-
jekt, där samtalen med krögar-
na spelas in – om de inte mot-
sätter sig det – för att utvärde-
ras i efterhand. Inspektörerna 
får en chans att lyssna och dis-
kutera frågeställningar som 
dykt upp och hur de har han-
terats.

För att vända den negativa 
spiralen med ett allt sämre nä-
ringslivsklimat i Ale har kom-
munledningen valt att besöka 
goda exempel, kommuner som 
vänt trenden.

– Vi har varit i Varberg, Lid-
köping, Vara, Habo och Ulri-
cehamn. Det finns många goda 
idéer, men ingen universal lös-
ning, berättar Mikael Berg-
lund.

Många orsaker
Näringslivschef, Jerry Brattå-
sen, är självklart väldigt besvä-
rad och olycklig över resulta-
tet.

– Det finns många orsaker, 
men det viktiga är att vi jobbar 
framåt. En brist i Ale är att vi 
erbjuder mycket hjälp till de 
som går i starta-eget-tankar, 
däremot finns det nästan inget 
stöd när man väl har startat sin 
nya karriär. Jag skulle vilja att vi 
utvecklar ett mentorskap till-
sammans med näringslivet, där 
erfarna företagare kan fungera 
som bollplank för nyföretaga-
re, säger Jerry Brattåsen.

Politiskt är man överens om 
att näringslivsklimatet måste 
prioriteras, men oppositions-
råd Paula Örn (S) vill skynda 
i lite långsammare takt.

– Jag tycker inte att vi ska 
göra några förhastade föränd-
ringar. Ale kommun har precis 
genomfört en större omor-
ganisation och att då plöts-
ligt bilda en ny enhet, NEX 
– för näringslivs- och exploa-
teringsfrågor, innan vi har re-
kryterat vår nya kommundi-
rektör känns helt fel. Från vår 
sida vill vi gärna se att kom-
mundirektören blir delaktig i 
att forma det nya näringslivs-
arbetet. Risken är annars att vi 
gör en omorganisation i om-
organisationen som vi sedan 
kanske vill organisera om på 
nytt. Det är tillräckligt rörigt 
som det är, menar Paula Örn.

Svenskt näringslivs före-
tagsenkät avslutas med frågan; 
vilket totalbetyg vill du ge nä-
ringslivsklimatet i Ale? Svaren 
på den frågan gav Ale place-
ring 247 av 290. Med andra 
ord kan det nästan bara gå åt 
ett håll nu, om det kan vara till 
någon tröst.

Näringslivsklimatet 
allt sämre i Ale

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÄRINGSLIVSRANKING
          2011    2010      2009      2008
Svenskt näringslivs ranking           227       168             141           142
Politikers attityder till företagande           257       213           240           160
Tjänstemännens attityder till företag.          258       247           222           153
Skolans attityd till företagande           167       106             55            43
Medias attityd till företagande              7          17              3               8
Allmänhetens attityd till företagande          217        126            80             96
Kommunens service till företag         253        182           175            174
Infrastruktur           107         115           129            128
Företagens totalbetyg på närings-
livsklimatet i Ale          247        167           162            160

– Kritisk rapport från Svenskt Näringsliv

Nödingevägen 7, Aletorg, 
0303 -962 10

Författarbesök torsdag 12 maj kl 17.00

Marianne Cedervall 
som utkommer med sin tredje bok ”Spinnsidan”
Tidigare böcker som Marianne kommit ut med är 
”Svinhugg” och ”Svartvinter”

Välkomna!

Tredje boken om Mirjam och Hervor.

Väninnorna Mirjam och Hervor, som är tillbaka på Gotland och 
har tänkt ägna våren åt läsning, örtletande och trädgårdsskötsel, 
upptäcker snart att inget är som vanligt. Bonden Sylve är långt 
ifrån sitt forna jag efter olyckan och Mirjam får dåligt samvete 
varje gång hon ser honom. 


