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ÄLVÄNGEN. – Ni är 
stjärnor, förvalta läget, 
utbrast moderator 
Harald Treutiger när 
företagare, tjänstemän 
och politiker pratade 
näringslivsklimat.

Han syftade på den 
fantastiska klättring 
som Ale gjort i Svenskt 
Näringslivs ranking om 
klimatet i landets kom-
muner.

Ale klättrade hela 102 
placeringar till plats 61 i 
årets ranking.

TV- och radioprofilen Ha-
rald Treutiger agerade semi-
narieledare och moderator 
när företagsklimatet stod i 
fokus på företagarlunchen 
hos Brogren Industries i 
Älvängen. Det är ingen 
blygsam målbild som nä-
ringslivschef Pia Areblad 
presenterade.

– Vi är ute på en positiv 
resa och frågan vi ställer oss 
är självklart hur vi kan ta Ales 
näringslivsklimat till den ab-
soluta toppen? Idag är vi 67 
deltagare, tjänstemän, politi-
ker och företagare – en unik 
chans att hitta gemensamma 

strategier.
Treutiger underströk vik-

ten av att förvalta läget, att 
inte sluta gasa bara för att 
trenden är positiv just nu.

– Det är hårt arbete som 
gäller hela vägen. Ska ni be-
hålla greppet gäller det att 
vara innovativ, men man kan 
i och för sig göra som Labe-
ro. Han har i princip behållit 

samma produkt i alla år, men 
han förpackar den lite olika. 
Publiken går fortfarande på 
samma trick, fast han job-
bar hårt med allt runt om-
kring och lyckas därigenom 
behålla publikens intresse, 
menade Treutiger innan han 
släppte ordet till Elisabeth 
Sandberg, regionchef för 
Svenskt Näringsliv.

Harald Treutiger om näringslivets positiva klimattrend i Ale:

”Förvalta läget”

– För oss är det viktigt 
att förmå alla kommuner att 
förstå vikten av ett bra nä-
ringslivsklimat. Att det läg-
ger grunden för en god spiral 
som i sin tur för med sig fler 
arbetstillfällen, ökade skatte-
intäkter och en bättre välfärd 
för den enskilda kommunen. 
I Ale har ni kommit långt. 
Det märks att ni är överens 
om att hjälpas åt, sa Sand-
berg.

Senaste rankingen
I den senaste rankingen var 
det 94 företagare som besva-
rat på enkäten. Bland politi-
kerna i fullmäktige var det 26 
av 49 som svarade. Totalt sett 
är politikerna mer positiva 
än företagarna till närings-
livsklimatet i Ale.

– Det är inget ovanligt. På 
sätt och vis sätter politikerna 
betyg på sig själva. Svarar de 
att klimatet är dåligt är det 
kritik mot kommunen och 

det vill man helst undvika, 
förklarade Sandberg.

Ale placerade sig i toppen 
när det gäller infrastruktu-
ren (1) och medias attityder 
till företagande (3). Förbätt-
ringsområden finns när det 
gäller tillgång till kompetens 
och allmänhetens attityder 
till företagandet.

– Det tror jag kan bero på 
rikspressens alla rapporter 
om storföretag som flyr lan-
dets regler och betalar skatt 
utomlands. Även vi småfö-
retagare får klä skott för det, 
funderade Helena Björk-
lund, AleVeterinären.

Förbättra klimatet
Efter Svenskt Näringslivs 
presentation av rankingen 
bildades många tvärgrupper, 
där företagare, tjänstemän 
och politiker diskuterade vad 
de anser bör hända nu för att 
fortsätta förbättra klimatet 
i Ale. Kommunchef Björn 
Järbur redovisade en idé 
som dök upp.

– Vi skulle vilja satsa på 
en företagarfestival, där nä-
ringslivet får visa upp sig för 
allmänheten och skolor. Syf-
tet bör vara att skapa en ökad 
förståelse för företagarnas 
villkor.

Företagaren Dick Sporre 
på Surte Åkeri:

– Det är klart att vi ska ac-
ceptera ett nej från kommu-
nen i vissa frågor, men det 
måste sägas på rätt sätt. Där 
tror jag det finns en del att 
jobba med.

Politiker Dan Björk (M) 
var inne på att det även fort-
sättningsvis handlar om att 
jobba med de mjuka värdena 
såsom attityder.

– Sedan är tillgänglighe-
ten ett måste liksom en bra 
skola.
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Styrelsemöte
Samordningsförbundet Ale, Kungälv,  

Stenungsund och Tjörn tisdagen den  
25 november 2014. 
Ärende som kommer att behandlas är  

verksamhetsplan och budget för 2015.

Tid: Tisdagen den 25 november 2014  kl. 13.00

Plats: Hotell Fars Hatt, Gamla Torget 2 i Kungälv

Mötet är offentligt då verksamhetsplan och budget 

för 2015 kommer att behandlas.

Handlingar finns att tillgå i konferenslokalen en 

halvtimma innan sammanträdet börjar.

Övriga upplysningar tillhandahålls av förbundschef 

Per Liljebäck tel. 0703 – 05 27 04.

Välkomna!
Gun-Marie Daun (KD) 
Ordf. Samordnings- 

förbundet 

Jan Sammels
Vice ordf. Samordnings-

förbundet

Harald Treutiger, TV-profil och utmärkt även som moderator, höll ihop företagslunchen.

Lennart Johansson, Dan Björk och Lenny Berglund, två företa-
gare i samspråk med en politiker om näringslivsklimatet i Ale.

Stig-Harald Gustafsson, företagsveteran, i samspråk med kom-
munalråd Paula Örn (S) och politikern Ingela Nordhall (AD).

Tidigare riksdagsledamoten Christina Oskarsson (S) var en av 
många politiker som diskuterade näringslivsfrågor i onsdags.
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