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ALE. För andra året i 
rad fortsätter företags-
klimatet i Ale att peka 
spikrakt uppåt.

Det visar svaren från 
den senaste enkäten 
som gick ut till kommu-
nens företagare.

– Det är så roligt att 
trenden håller i sig och 
att vi nästan fördubblat 
antalet nöjda företaga-
re, säger näringslivschef 
Jannike Åhlgren. 

När företagsklimatet i Sve-
rige för tredje året i rad för-
sämras går Ale mot ström-
men och presenterar sitt 
bästa resultat sedan mätning-
arna startade 2002. 

I fjol utsågs kommunen 
till ”Årets klättrare” i Gö-
teborgsregionen i Svenskt 
näringslivs ranking av före-
tagsklimatet. Det var därför 
sannolikt att tro att man inte 
skulle se någon större upp-
gång i år, men enligt enkät-
svaren verkar trenden hålla 
i sig. 

– Det känns väldigt ro-

ligt och är ett resultat av att 
kommunen, företagare och 
politiken strävar åt samma 
håll. Vi har jobbat hårt med 
framför allt attityder, bemö-
tande och service, bland an-
nat genom utbildningar för 
kommunens tjänstemän och 
därför är det kul att vi lyf-
ter oss ytterligare på just det 
området. Näringslivsrådet, 
som nyligen formaliserades, 
har också haft en viktig roll, 
liksom lotsgruppen som vi 
nu fortsätter att satsa på, sä-
ger Jannike Åhlgren. 

Positiv överraskning
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M) 
är av samma uppfattning och 
menar att klättringen ger en-
ergi i det fortsatta arbetet.

– Jag trodde att tren-
den skulle hålla i sig, men 
att vi skulle ta ett lika stort 
kliv igen blev en jättepo-
sitiv överraskning. Vi har 
förstått vikten av samspelet 
och fortsätter nu att inten-
sifiera det. Företagarna ser 
att vi vill vara där och möta 

upp deras önskningar och 
Jannike Åhlgren är en virvel-
vind som skapar möjligheter 
för att kunna hjälpa dem att 
komma vidare. Det ska vara 
attraktivt att driva företag 
i Ale och inte ett problem. 
Som företagare ska man kän-
na att vi uppskattar och ser 
vilka samhällsfaktorer som 
gynnas, till exempel att det 
skapar arbetstillfällen och 
bidrar till pulsen och livet i 
kommunen. 

I enkäten har företagarna 
bland annat fått ta ställning 
till hur de upplever attityden 
till företagande, kommunens 
service och information och 
vad de anser om kommunens 
upphandling och konkur-
rens. 

Svaren visar att Ale för-
bättrat sig på nästan alla om-
råden och bäst betyg från fö-
retagen får medias attityder 
till företagare. 

Ett område som däremot 
förvånar både Jannike Åhl-
gren och Mikael Berglund 
är hur företagarna upplever 
tillgången på arbetskraft med 

relevant kompetens. Där pe-
kar nämligen kurvan nedåt.

– Kanske är det avveck-
lingen av Ale gymnasium 
man tänker på. I så fall ska 
man komma ihåg att gym-
nasieeleverna inte flyttar från 
Ale bara för att man skaffar 
sig en utbildning i Kungälv 
eller Göteborg. Kompeten-
sen finns ju kvar här. Den 
frågan är svårtolkad, man 
tycker att det borde ha ökat, 

men vi får analysera det sva-
ret närmare, säger Berglund. 

Det är med tillförsikt man 
nu blickar framåt och fortsät-
ter att förädla det vinnande 
konceptet. 

– Det hände mycket på 
framför allt miljösidan för-
ra året där man gjorde stora 
framsteg inom service och 
bemötande och nu tittar vi 
på hur man skulle kunna 
översätta det även till an-

dra områden. Ambitionen 
är också fler företagsbesök, 
fler mötesplatser, mer sats-
ningar på nyföretagande och 
framför allt att kommunen 
och företagarna fortsätter att 
jobba nära varandra, säger 
Åhlgren. 

Den 6 maj presenterar 
Svenskt näringsliv 2014 års 
ranking av företagsklimatet i 
Sveriges kommuner.

JOHANNA ROOS

NOL. Mycket har hänt 
med företagsklimatet 
på bara två år, men hur 
har det sett ut längre 
tillbaka?

Fastighetsägaren 
Börje Carlsson har varit 
förtagare i Ale sedan 
1967.

– En av de största ut-
maningarna kom i slutet 
av 90-talet då antalet 
tjänstemän blev betyd-
ligt fler.

1967 startade han K-B Rör 
AB, som han drev fram till 
början av 2000-talet då han 
köpte upp området som idag 
utgör Nols Företagscenter. 

Genom åren har han haft 

mycket kontakt med kom-
munen, främst i ärenden gäl-
lande underhåll, miljö och 
byggnation. 

Han vill inte påstå att dia-
logen med kommunen varit 
dålig innan, men upplever 
att den blivit bättre på sena-
re år. Svårast var det under 
expansionsfasen i slutet av 
90-talet. 

– Det var där någonstans 
som kommunen började 
växa på riktigt och även an-
talet tjänstemän i kommu-
nen blev fler. Från att ha haft 
en personlig kontakt med 
ganska få växte organisatio-
nen och reglerna skärptes 
upp. De senaste åren tycket 
jag dock att kommunen fått 
mer respekt för företagarna 

och en del saker har blivit 
enklare, bygglov exempel-
vis. Samtidigt är företagarna 
också mer medvetna om vad 
som krävs när det gäller mil-
jökrav och så vidare. När det 
blir en kollision handlar det 
ofta om att man inte fått rätt 
information från början. 

Han menar att kommu-
nen tidigare har varit starkt 
präglad av industri- och 
arbetarmentalitet med nä-
ringslivsfrågor långt ner på 
agendan.  

– Det har varit svårt att 
svänga skutan och det är 
roligt att det nu går åt rätt 
håll. Mycket tror jag beror 
på lyhördhet från både sidor, 
säger Börje Carlsson. 

JOHANNA ROOS
Erfaren företagare. Börje Carlsson, fastighetsägare Nols Företagscenter, menar att dialogen med kom-
munen har förbättrats sedan expansionen i slutet av 90-talet. 

– Börje Carlsson har varit företagare i Ale i 47 år

”Det har blivit enklare”

– Ale går mot strömmen och 
presenterar rekordklättring

Ny raketuppgång för företagsklimatet

Hon är en av de senast till-
komna medlemmarna i Ales 
näringslivsråd som inrät-
tades under 2012 i syfte att 
höja företagsklimatet. Det 

blev en lyckad satsning.
– Jag upplever att det 

finns en stark ”vi-känsla” 
och en vilja att gemensamt 
lyfta Ale. Det tror jag är en 

förklaring till att vi lyfter oss 
i år igen.  

Om man under de första 
åren fokuserat på att skapa 
samarbete genom goda re-
lationer läggs nu fokus på 
att ytterligare konkretisera 
arbetet. 

– För att kunna jobba 
framåt med frågor som fö-
retagarna tycker är viktiga 
har vi startat upp 6-7 arbets-

grupper och utsett ansva-
riga för respektive område. 
Syftet är att vilka företagare 
som helst ska kunna engage-
ra sig i frågor som intresse-
rar dem. Tanken är att ar-
betet ska grena ut sig även 
utanför Näringslivsrådet, 
berättar Lisa Esberg. 

 JOHANNA ROOS

– Näringslivsrådet vill få fler företagare att engagera sig

En stark ”vi-känsla”

Företagaren Lisa Esberg, som driver it-företaget Nova Ranking.

ALE. En stark ”vi-känsla” dels mellan företagare 
och kommunen, men även företagare emellan är 
kärnan i Näringslivsrådets arbete och en förkla-
ring till uppsvinget för företagsklimatet. 

Det menar företagaren Lisa Esberg från Nova 
Ranking.

Stora förändringar. Jannike Åhlgren, näringslivschef, gläds över att Ales företagsklimat för andra året i 
rad pekar spikrakt uppåt.

F
O

T
O

: 
J
O

H
A

N
N

A
 R

O
O

S

F
O

T
O

: 
J
O

H
A

N
N

A
 R

O
O

S

F
O

T
O

: 
M

A
M

E
D

IA
.S

E


