
Näringsliv Ale



Människor som inte
tar risker gör två större
misstag per år,
människor som tar risker
gör två misstag per år”

Peter Drucker

”



Ale har utsetts till årets klättrare i Svenskt näringslivs
ranking två år i rad (2013 och 2014), samt i Business
Regions Göteborgs mätning 2013.
 Det är något att glädjas över men vi måste målmed-
vetet driva arbetet vidare. För att ytterligare utveckla
företagsklimatet och nå toppen kommer - dialogen
mellan företagare och kommunen att utvecklas och

intensifieras, - nya grepp för att bidra till innovation erbjudas samt - möjlig- 
heterna och formerna för nätverkande i kommunen utvecklas.
 Ales näringslivsråd är tongivande i arbetet. Det engagemang och kun-
skap de bidrar med är grundbulten för ett långsiktigt arbete.
 Samarbete, kaxighet och mod att gå utanför komfortzonen kommer vara
ledord för att ta oss till nästa steg.
Hållbar tillväxt är målet!

Låt oss göra resan tillsammans,
Pia Areblad, Näringslivschef
Telefon 0303-33 06 35
pia.areblad@ale.se

Näringslivsrådet i Ale.



Näringslivsrådet har funnits sedan 2012 
och består av tolv företagare (inklusive 
företagarföreningar och organisationen 
Företagarna) som representerar olika 
delar av Ales näringsliv. Rådet har som 

Det går bra för Ale kommun och det ska vi dra nytta av tillsammans.  Vi på 
näringslivsrådet har skapa fem fokusgrupper där du kan vara med och bidra 
till nya framgångar. 

Företagsutveckling
Så underlättar vi för företag att  
växa och utvecklas i Ale.

Samhällsbyggnad
Utveckling av affärscenter och 
nya verksamhetsområden.

Skola & näringsliv 
Bland ungdomarna finns våra fram-
tida entreprenörer och företagare.

Attraktionskraft 
Hur gör vi Ale attraktivare både  
för alebor och besökare.

Aktuella fokusgrupper

I Ale har näringslivet  
inflytande, på riktigt!

uppgift att stärka näringslivet i kommu-
nen, medverka vid rekryteringen av 
näringslivschef  samt skapa förutsätt-
ningar för ett blomstrande företags- 
klimat. Det sistnämnda gör vi genom 



att värna om nära dialog och samar- 
bete mellan dig som företagare och 
oss som kommun. 

Var med och påverka det gemen-
samma arbetet genom att delta i 
någon av våra fem fokusgrupper 
inom områden relevanta för dig som 
företagare.

Internt hos kommunen
Förenkla förfarande och under- 
lätta handläggning.

Anmäl din 
medverkan 

till den fokusgrupp du 
är intresserad av till 

naringslivsradet@ale.se

Varje år rankar svenskt Närings- 
liv företagsklimatet i landets 290 
kommuner, och 2013 blev Ale 
återigen årets klättrare i Västra 
Götalandsregionen. Sedan 2011 
har vi förbättrat vår placering från 
227 till 61. Tack vare 102 intagna 
placeringar bara under 2013 är 
vi den näst bäst klättrande kom-
munen i hela landet. 

Ale klättrar 
idag…



Nu satsar vi på offensivt på en positiv vi-känsla mellan 
företagare och kommun, och en gemensam målbild 
för näringslivets utveckling i Ale. Det finns det inga 
gränser för hur mycket vi kan klättra och tillsammans 
utveckla ett framgångsrikt företagsklimat. 

Under ett företagsevent på Sjövallen bad vi dig som 
företagare att lyfta fram vilka områden du vill se att vi 
prioriterar framåt. Resultatet visar att vi behöver foku-
sera på en attitydförändring inom kommunen och 
följande områden ansågs extra viktiga.

…och imorgon 

•  Attityd bland 
tjänstemän och 
politiker.

•  Service till 
företagen.

•  Allmänhetens 
attityd till 
företagande.

På www.ale.se kan du även anmäla dig  

till vårt nyhetsbrev, Näringslivsnytt i Ale.



Nya möjligheter för dig som 
företagare att växa och utvecklas!

Oavsett vilken fas du och ditt företag befinner er i kan vi  
erbjuda rådgivning och stöttning. Några exempel är.

Mer information om hur du kan få stöttning i ditt företagande hittar du på ale.se/naringsliv 

• Piece of cake företagsutveckling 
för dig som vill diskutera ditt 
företag med andra erfarna 
lokala företagare.

• FemAle – Nätverk för 
kvinnligt företagande.

• Företagsakut och till-
växtprogram genom 
Business Region 
Göteborg (BRG).

• Rådgivning, startup  
och mentorskap genom 
Nyföretagarcentrum.

• Aktiviteter för företagare – Ett 
smörgåsbord av intressanta 
aktiviteter (se kalendarium). 
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