
ALE. Företagen i Ale 
har en allt mer positiv 
syn på det lokala före-
tagsklimatet. 

I Svenskt Närings-
livs senaste ranking är 
Ale den kommun som 
stigit fl est placeringar 
i hela Västra Götaland 
och utsågs därför till 
”Årets klättrare”.

Samverkan. Det menar både 
näringslivschefen Jannike 
Åhlgren och Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M) är den vikti-
gaste faktorn bakom fram-
gången. 

I Svenskt Näringslivs 
ranking av företagsklimatet, 
som bygger på företagarnas 
egna upplevelser, hamnade 
Ale på plats 163 av landets 
290 kommuner. Det innebär 
att man stigit hela 78 place-
ringar från föregående år. I 
samband med att rankingen 
släpptes i tisdags utsågs Ale 
kommun till ”Årets klätt-
rare” i Västra Götalandre-
gionen. 

– Det är fantastiskt roligt. 
Det visar på ett förtroende 
från företagarna och är ett 
kvitto på att vi tänker rätt. 
Man känner delaktighet och 
tror på att vi gör vad vi kan 
för att förbättra företagskli-
matet i Ale, säger Jannike 
Åhlgren.

Förra året tog kommun-
ledningen krafttag för att 

vända den nedåtgående tren-
den i det upplevda företags-
klimatet och ett näringslivs-
råd bildades med 18 repre-
sentanter från olika lokala 
företag. 

En pusselbit
Syftet är att rådet ska fungera 
som en naturlig länk mellan 
kommunen och näringsli-
vet, ett koncept som Mikael 
Berglund, kommunalråd och 
initiativtagare, menar har 
fallit väl ut. 

– Om inte företagarna, 
kommunens tjänstemän 
och politikerna jobbar till-
sammans hade det här varit 
omöjligt. Här har vi företa-
gare som ställer upp öppen-
hjärtligt och bidrar med sina 
erfarenheter. Dessutom har 
kommunala tjänstemän gett 
sig ut på en utvecklingsresa, 
vilket är helt fantastiskt. I Ale 
har vi en politik som över 
blockgränserna är överens 
om att näringslivsfrågor är 
viktiga och vi vill samarbeta 
för att göra Ale till en ännu 
bättre näringslivskommun.  

Näringslivsrådets ord-
förande Stefan Brandt, vd 
för Ale El, menar att rådet 
spelat roll för det positiva 
resultatet, men att det är en 
av många pusselbitar.

– Att näringslivschefen 
Jannike Åhlgren, kommun-
chefen Erik Lidberg och 
kommunikat ionschefen 
Anne Kolni är ett fram-
gångsrikt team med bra driv 
är en viktig bit. Närings-
livsrådets roll är att vara ett 
bollplank och stöd för både 
kommunen och företagarna 
och nu gäller det för oss att 
bli ännu mer konkreta i vårt 
arbete. 

Arbetet fortsätter
Enkätundersökningen som 
ligger till grund för Svenskt 
Näringslivs rankinglista 
gjordes under senhösten 
2012. Trots att den nya 
motorvägen och järnvägen 
inte hunnit invigas steg kom-

munen 76 placeringar när 
det gällde kommunikations-
förbindelser som vägnät och 
tåg. Där ligger man nu på 
18:e plats i hela landet. 

– Det visar att det under 
mätningen fanns en för-
hoppning på vad satsningen 
skulle ge och till nästa år tror 
vi att den siffran kommer att 
stiga ännu mer, säger Mikael 
Berglund.

Den punkt där Ale stigit 
flest placeringar är hur före-
tagarna ser på kommunens 
tillämpning av lagar och 
regler. Det handlar bland 
annat om hur effektivt olika 
ärenden behandlas och åter-
koppling till företaget om 
vilka möjligheter som finns.

Ärendehantering
– Vi har jobbat mycket med 
att förbättra ärendehante-
ringen och kontakten med 
företagen. I slutet av maj 
ska vi komma fram till en 
handlingsplan över hur vi 
ska jobba vidare. Ett stort 
utbud av mötesplatser där 
företagarna samverkar tror 
jag är viktigt, säger Jannike 
Åhlgren.

Trots den markanta för-

bättringen i årets ranking är 
det fortfarande mycket som 
återstår när arbetet mot ett 
ännu bättre näringslivskli-
mat fortsätter, nu från plats 
163 av de 290 kommunerna. 

– Det är ingen som lutar 
sig tillbaka, även om det är 
det bästa resultatet sedan 
2009, vi har en resa kvar att 
göra, säger Mikael Berglund.
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– Ale blev Årets klättrare på Svenskt Näringslivs ranking
Trenden har vänt!

RANKING
Svenskt Näringslivs ranking 
av kommunens företagsklimat 
2013. 
Placering mellan 1 och 290. För-
ändring från 2012 inom parantes.

Kungälv: 201 (-29)
Lerum: 108 (-7)
Härryda: 9 (+5)
Ale: 163 (+78)
Lilla Edet: 230 (-14)
Alingsås: 153 (-37)
Göteborg: 150 (-23)

Har du märkt av ett förbättrat företagsklimat i Ale?

Claes Gustafsson, Team Sportia
– Jag ser otroligt positivt på 
företagsklimatet på grund av 
befolkningen. En bra befolk-
ningsutveckling gör att butiken 
omsätter mycket mer nu än för 
bara några år sedan och det är 
en väldigt trevlig kommun att 
jobba i. På så sätt påverkas jag 
indirekt av arbetet som kom-
munledningen gör.

Lennart Olsson, Fastighetsbyrån
– Ja, jag tycker att det har 
tagits ett steg i rätt riktning. 
Jag tänker mycket på de som 
jobbar på kommunen, det är inte 
lika stelbent längre och inte lika 
mycket ”vi och dem”. Attityden 
är bättre, man är mer tillmötes-
gående i olika ärenden och det 
tycker jag att vi ska ta till oss 
och förmedla

Marianne Sjö, Ica Kvantum
– Ja, man bjuder upp företagen 
och lyssnar in och det hoppas 
jag fortsätter så det också blir 
handling av det. Det finns mötes-
platser för företagare att träffas 
och när det gäller nyföretagande 
tror jag att man lyckats jobba för 
att få ett bra mottagande och 
snabb handläggning.

Göran Tilly, Kollanda Grus
– Jag jobbar själv väldigt hårt 
med detta, framför allt genom 
Näringslivsrådet och jag tycker 
att man märker av ett förbättrat 
företagsklimat. Jannike Åhlgren 
som näringslivschef ger en känsla 
av att det är mycket på gång i 
kommunen. När det gäller exem-
pelvis bygglov tycker jag att det 
är mycket bättre nu än tidigare.

Isabell Johansson, 
Blomsterriket
– Det som vi har haft att göra 
med Ale kommun har varit bra, 
men vi har inte behövt ha så 
mycket kontakt. Jag tycker att 
det har flutit på utan problem 
under våra 30 år i Ale. Den nya 
vägen och järnvägen måste 
vara perfekt för att gynna att 
fler startar företag här.
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Trenden har äntligen vänt efter fl era års utförsbacke. År 2007 var Ales placering 112, 2008 
plats 142 och 2012 nåddes en bottenplacering, 241. Nu har näringslivsklimatet plötsligt 
kraftigt förbättrats enligt Svensk Näringslivs rapport. Förändringen är så kraftfull att Ale 
utsågs till årets klättrare 2013 i Västra Götaland.


