
Årets bästa kommuner för företag rankade
Vårgårda och Härryda toppar årets näringslivsrankning från Svenskt Näringsliv.

 I årets rankning väger brottsförebyggande åtgärder tungt, kommenterar vd:n Jan-Olof Jacke.

Två västsvenska kommuner toppar årets upplaga av Svenskt Näringslivs stora rankning av det lokala
företagsklimatet i landet. Därmed petas fjolårets vinnare, Stockholmskommunen Solna, ned till en bronsplats.

Örkelljunga i nordvästra Skåne utmärker sig genom det största raset: Ett fall på 141 placeringar – från plats 69 i
fjol till plats 210 i år. Bromölla, på Skånes nordöstra kant, rasar näst mest med 97 placeringar till plats 147.

Andra kommuner som halkat ned med minst 70 pinnhål är sörmländska Oxelösund, Tierp i Uppsala, skånska
Svalöv, Luleå i Norrbotten, värmländska Arvika och Åmål i Västra Götaland.

”Vi har gjort rankningen i över 20 år och kan konstatera att det inte räcker med att ligga still när man nått en bra
placering”, säger Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.

Vilka frågor prioriterar företagen högst just nu?

”Brott och otrygghet, där kan vi se att vissa kommuner som är bra på annat är ohjälpligt dåliga. Många behöver
satsa mycket mer på trygghet och brottsförebyggande arbete.”

Sammantaget besvarades årets enkät av 32 000 företag. Bland de högst rankade kommunerna är rörligheten
minst, vilket Jan-Olof Jacke ser som ett bra betyg på att rankningens vinnarkommuner jobbar långsiktigt med sitt
företagsklimat.

Pajala som har en befolkning på knappt 2 000 och som förra året hamnade näst sist, intar i år jumboplatsen som
nummer 290.

I rankningen bedöms företagsklimatet på en rad punkter, som service, tjänstemännens attityder och kommunens
upphandling. Konkurrens från kommunala verksamheter är ytterligare en punkt, liksom negativ påverkan av
brottslighet. Vidare spelar infrastruktur, mobilnät och bredband samt dialog med beslutsfattare in.

Pendlingskommuner nära en storstad har högst rankningssnitt, medan landsbygdskommuner snittar lägst.

Vilken chans har små glesbygdskommuner att hävda sig i konkurrensen?

”Klart att förutsättningarna är olika. Men i alla kategorier finns det kommuner som lyckas väl, även om vissa har
större utmaningar.”
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FAKTA

De har det bästa företagsklimatet
Fjolårets placering inom parentes.

1. Vårgårda (3)

2. Härryda (7)

3. Solna (1)



4. Danderyd (2)

5. Höganäs (4)

6. Staffanstorp (6)

7. Burlöv (5)

8. Trosa (9)

9. Götene (18)

10. Falkenberg (8)

Källa: Svenskt Näringsliv


