
Läs mer om företagande i Ale på www.ale.se/foretag

Ale – en uppstickare 
i svenskt näringsliv

På näringslivsenheten arbetar vi för att de lokala företagen i Ale ska kunna växa snabbare, att fl er ska vilja etablera sig 
här samt att underlätta för nya aktörer att starta upp. Vi har de senaste åren gjort en raketresa vad gäller företagsklimatet 
och kallas ibland för uppstickare av Svenskt Näringsliv. Nu gäller det att inte slå sig till ro utan aktivt driva arbetet vidare. 

Här får du ta del av insatser vi gjort tillsammans med näringslivsrådet under 2014 och planerat för 2015.
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Företagare och tjänste-
män möts i workshop
I workshopen Samspelet träffades 
15 företagare och 15 tjänstemän 
för att prata om utmaningar kring 

företagsetableringar och bemötande som kan 
uppstå i en kommun. Resultatet blev en större 
förståelse för näringslivets och tjänstemännens 
behov. 60 % menade att workshopen i stor ut-
sträckning kan bidra till att Ale kommun blir 
bättre på att hantera serviceärenden från företa-
gare. Samtidigt hade 90 % fått större förståelse 
för den kommunala organisationen. Den 13:e 
april genomförs en ny workshop där även poli-
tiska representanter kommer att delta. 

Vad tycker kommunala 
chefer om företagande?
Företagen i kommunen bidrar 

 kraftigt till att skapa hållbar till-
 växt. Det måste vi på kommunen 

förstå för att kunna bygga ett bra företagsklimat. 
Därför skickade vi tillsammans med Västsvenska 
Handelskammaren ut en enkät till alla chefer 
inom kommunen och frågade om deras inställ-
ningar till företagande. Enkäten kommer följas 
upp av Handelskammaren våren 2105.

Kommunstyrelsen 
lunchar med näringslivet
Från och med hösten 2014 hålls två kommun-
styrelsemöten per år där representanter från det 
lokala näringslivet bjuds in på lunch. En gång 
om året kommer kommunfullmäktige få en upp-
datering kring näringslivsarbetets utveckling. 
Målet är att vi tillsammans ska göra företags-
klimatet i Ale starkare genom en ökad förståelse 
för varandras roller. 

47 företagsporträtt i Alekuriren 
Tillsammans med Alekuriren har vi tagit fram 
47 företags porträtt som kommer att spridas i 

olika kanaler. Dessutom lanserar vi 

med start i mitten av mars. Syftet 
är att visa upp vår mångfald bland 
företagare och inspirera till entre-

prenörskap. 

Snabbare tillstånd 
med Lotsgruppen 
Lotsgruppen har bildats 
för att utveckla ett snabb-
are sätt att hantera till-

avdelningar är inblandade. 
Har du ett ärende som 

vet du inte vilka tillstånd 
du behöver? Kontakta 
någon i Lotsgruppen.

Alebacken – ett stopp 
för worldtouren i 
Snowboard Bigjump 
Näringslivsenheten vill sätta Ale 
på kartan. Det är bakgrunden till 

att vi initierade Ale Invite som går av stapeln den 
28 februari 2015. Det väntas komma cirka 10 000 
besökare för att se världseliten inom snowboard 
göra upp. Kom och ta del 
av en hejdundrande fest där 
bland andra Teddybears 
spelar. 

Vill du som företagare 
synas där? kontakta 
lisa.esberg@ale.se

Väder ner på metern 
Genom samverkan med European Business 
Innovaton Network har Ale näringslivs -
enhet i samverkan med LRF fått ett 
projekt beviljat inom ramen för 
agrifood. Projektet innebär 
att ett grekiskt företag ska 
utveckla en applikation som 
gör att lantbrukarna i Ale ska 
få mer exakta väderprognoser. 

Entreprenörer på utbyte i Europa 
Kreativa näringar har visat sig vara motorer för
tillväxt. Genom att ifrågasätta, testa nya grepp
och hitta nya lösningar är de en källa till stark
utveckling av näringslivet. Genom samverkan
med några av de mest tongivande parterna på
området i Europa har näringslivsenheten i Ale
fått ett Erasmus projekt beviljat. Projektet
kommer ge möjlighet för tio nya entreprenörer
inom kreativa näringar att få vistas tre månader
på ett företag i något av våra partners länder.

Missa inte närings-
livsgalan 23 april
Den 23 april utser vi årets företa-
gare i samverkan med Företagarna. 
Vi lottar ut nya arbetsplatser till 

Göran Carstedt möter 
näringslivet i Ale 
Göran Carstedt har lång erfaren het 
från ledande befattningar inom 
bland andra 

Volvo, Ikea, och the Society 
for Organiztaional Learning. 
Hållbart ledarskap står i fokus 
på lunchen den 5:e maj. 
Missa inte det. 

Läs mer på Ale.se

Webfab hjälper entreprenörer 
inom e-handel 
Under 2015 kommer vi att arbeta hårt för att ut-
veckla ett företagscluster med inkubator utifrån 
Webfab i Surte. Har du ett 
nystartat företag inom e-
handel eller kreativa näringar 
kontakta aida.karimli@ale.se 
så kan du vara med i utveck-
lingsarbetet (som sker i 
samarbete med Surte Åkeri).
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