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ALE. Näringslivsklima-
tet i Ale fortsätter att 
förbättras kraftigt.

I den senaste ranking-
en som Svenskt Nä-
ringsliv presenterade på 
tisdagen har Ale klättrat 
till plats 61.

En förbättring på 180 
platser jämfört med 
bottennoteringen 2012.

Det lokala företagsklimatet 
har länge varit ett orosmoln 
för kommunledningen i Ale. 
Idag ser det annorlunda ut. 
Svenskt Näringslivs rapport 
visar att Ale är den kommun 
som har förbättrat sig bäst 
i Västra Götaland och som 
nummer tre i Sverige.

– Rankingen är ett direkt 
resultat av det arbete som 
kommunen, tjänstemän och 
politiker, har gjort tillsam-
mans med engagerade före-
tagare i Ale. Jag visste att vi 
skulle kunna vända trenden, 
men att nå plats 61 av landets 
290 kommuner hade jag ald-
rig vågat drömma om. Det 
är fantastsikt, säger Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M).

Det var på hans initiativ 
och efter en rundringning 
till ett antal etablerade fö-
retagare i Ale som ett nä-
ringslivsråd bildades. Här 
fi ck båda parter ge sin syn på 
klimatet och dialogen mel-
lan kommun och näringsliv 
stärktes. Man rensade luften 
för att sedan sätta full fart 
framåt.

– Framför allt under det 
sista året har arbetet i rådet 
blivit mer konkret. Delta-
garna har jobbat i olika fo-
kusgrupper och det är roligt 
att det är just inom dessa 
områden som vi ser de störs-
ta förbättringarna. På frågan 
om kommunens konkurrens 
med företagen har vi klättrat 
188 placeringar. Här tror jag 
informationsinsatserna kring 
hur upphandlingen fungerar 
har gjort stor nytta. Dessut-
om har vi pratat mycket om 
hur konkurrenssituationen 
ser ut och då har många fö-
retagare upptäckt att det inte 
längre är så vanligt att kom-
munen konkurrerar. Många 
företagare har också noterat 
att prissättningen för dagens 

lunch i Ale gymnasium har 
marknadsanpassats, säger 
Mikael Berglund.

Ordförande i näringslivs-
rådet, Stefan Brandt, var 
glad över klättringen.

– Ales framsteg ger en 
tydlig bild av ett ökat enga-
gemang från såväl politiskt 
håll, tjänstemännens håll 
som från näringslivets håll. 
Ale har lyckats komma in i 
en positiv spiral som ökat 
såväl självförtroendet som 
framtidstron, säger Stefan 
Brandt.

Särskilt glädjande för Ale 
kommun är också att företa-
garna anser att kommunpo-
litikernas och de kommunala 
tjänstemännens attityder till 
företagande har förbättrats 
kraftigt. 

– Mycket har handlat om 
mjuka värden, hur vi upp-
träder mot varandra, och 
tack vare en förbättrad dia-
log har vi nu skapat ett kli-
mat värt namnet. Nu ska vi 
njuta ett tag och se att våra 
gemensamma ansträngning-
ar har gett resultat – sen ska 
vi analysera och fortsätta 
resan uppåt, avslutar Mikael 
Berglund.

Rankingen baseras på ett 
par hunda intervjuer med 
företagare i Ale samt statistik 
från SCB. I fjol rankades Ale 
på plats 163.

– Näringslivsklimatet på stark uppgång
Ale bäst i Väst!

www.ahlaforsif.se

Kostnad: 300:- som sätts in på AIF:s bankgirokonto: 5437-5142

SISTA ANMÄLNINGSDAG 4 juni, AVGIFT 300 kr
Anmälan och frågor till Carolin Larsson.
E-post: carolin.larsson@skf.com
Mobil: 0703 –67 23 78

www.ahlaforsif.se

Dessa frågor behöver vi ha svar på vid anmälan:
- Barnets namn och ålder
- T-shirtstorlek
- Skall barnet hämtas/lämnas på fritids?
- Eventuella allergier
-  Får barnet bada under uppsikt av vuxen i 

samband med fotbollsskolan?
-  Får barnet vara med på bild på internet? 

ahlaforsif.se, sociala medier etc
- Förälders namn, mobil samt e-post 
- Övrigt

AHLAFORS IF
1913 2014

AHLAFORS IF BJUDER IN TILL

FOTBOLLSSKOLA
PÅ SJÖVALLEN
16-19 juni kl 09.00-13.00.
Flickor och pojkar födda 01-07
Välkommen till Ahlafors IF:s fotbollsskola som även i år 
arrangeras på härliga Sjövallen. En skön och kul start på 
sommarlovet! 
Även i år samarbetar vi med Vakna som kommer att köra 
”värderingsövningar” mellan bollpassen.

Under veckan kommer vi också att få besök av spelare från 
IFK Göteborg samt en hemlig gäst.

För att orka hela dagen serveras lunch i form av varm mat. 

Alla deltagare får ett paket med fotboll, t-shirt och 

Ahlafors IF står också för skjuts till och från Himlaskolan samt 
Ahlafors Fria Skola dessa dagar.

Kommunstyrelsens ordförande i Ale, Mikael Berglund (M), är 
strålande glad över näringslivsklimatets utveckling. Ola Serne-
ke och Sefa AB har storsatsat på en ny handelsplats i Älvängen, 
vilket bidragit med positiva signaler till näringslivet.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Så placerar sig Ale i jämförelse med
Sveriges övriga 290 kommuner:
Service till företag    96 

Tillämpning av lagar och regler   79 

Konkurrens med företag   70 

Tillgång till kompetens   48 

Vägnät, tåg- och fl yg    1 

Tele- och IT-nät    39 

Sammanfattande omdöme   76 

Allmänhetens attityder till företagande  86 

Kommunpolitikernas attityder till företagande 61 

Tjänstemäns attityder till företagande  134 

Medias attityder till företagande  3 

Skolans attityder till företagande  72

Total ranking av näringslivsklimatet i Ale:  61


