
Surahammar bäst på att förbättra företagsklimat
Surahammar klättar flest placeringar på Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Även i år toppar Solna listan med
Trosa som ny tvåa. Rankingen baseras främst på företagarnas betyg på hemkommunen men också på statistiska faktorer.

Surahammar har länge legat nära rankinglistans botten. Men i år tar kommunen ett jättekliv och avancerar hela 145 placeringar upp till plats 119.

– Det är ett resultat av målmedvetet och framgångsrikt arbete. Surahammar har bland annat aktivt förbättrat kontakterna med företagen och blivit mycket
bättre på att ge den service som företagen behöver, säger Carolina Brånby, ansvarig för Svenskt Näringslivs arbete med lokalt företagsklimat.

Rankinglistan toppas även i år av Solna.

– Solna slår sig inte till ro utan arbetar ständigt på att bli ännu bättre. Dessutom är man bra på att sprida insikt om företagens avgörande betydelse för
välfärden i kommunen, säger Carolina Brånby.

Ny tvåa på rankinglistan är Trosa.

– Trosa är ett annat lysande exempel på hur man kan förbättra sitt företagsklimat genom ett målmedvetet arbete. 2006 placerade sig Trosa på plats 145.

Svenskt Näringslivs ranking baseras främst på enkätsvar från totalt 38 000 företagare från hela landet. Det gör rankingen unik.

– Vi lyssnar till vad företagarna – de verkliga experterna – anser och låter deras uppfattning väga tyngst i vår ranking, säger Carolina Brånby.

Rankingplaceringarna påverkas också av flera statistiska faktorer från Statistiska Centralbyrån och UC AB. De rör bland annat andelen kommunal
verksamhet som är utlagd på entreprenad och andelen nyföretagsamma människor.

Hela rankinglistan och mycket annat om företagsklimat finns på Svenskt Näringslivs hemsida www.svensktnaringsliv.se/foretagsklimat och på vår faktasajt
www.foretagsklimat.se

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida
www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon
08-553 43 001.


