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Sundbyberg klättrar 13 placeringar i Svenskt näringslivs ranking
Sundbybergs stad klättrar i Svenskt Näringslivs rankning av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Sundbyberg
ligger på plats 13 jämfört med plats 26 året innan. Den starkaste uppgången ses inom delområdena andel i arbete, väg-
, tåg- och flygförbindelser samt tele- och IT-nät.

- Var och varannan dag startas ett nytt företag i Sundbyberg. Många huvudkontor och myndigheter har även valt att etablera sig i
staden. Med vårt attraktiva läge och landets bästa kommunikationer är vi en attraktiv stad för såväl större företag som
nyföretagare, säger Jonas Nygren (S) kommunstyrelsen ordförande.

Ett annat område där en tydlig förbättring ses är i tillgången på kompetens. Även skolans och medias attityder är områden som
förbättrats.

- Det är glädjande att se att vårt aktiva arbete med att förbättra servicen till och dialogen med företagen ger resultat, säger
Siyamak Sajadian (MP), näringslivsrådets ordförande. Genom vår öppna dialog skapar vi en närhet inte bara till beslutsfattare i
kommunen utan även mellan företagen och bidrar till skapande av värdefulla nätverk.

Under 2011 har kommunen genomfört ett omfattande arbete med att utveckla olika former för dialog med och för det lokala
näringslivet, till exempel genom att arrangera after work, företagsluncher och företagsbesök.

- Vi kommer nu att arbeta vidare på de satsningar som gjorts för att öka tillgängligheten och bättra på dialogen mellan företagen
och staden. Vi har etablerat en bra grund för näringslivsarbetet som vi nu kommer att fortsätta att utveckla tillsammans med det
lokala näringslivet, säger Sharif Pakzad, näringslivschef.

För mer information, kontakta
Jonas Nygren (S), ordförande kommunstyrelsen, 08-706 80 70, jonas.nygren@sundbyberg.se
Siyamak Sajadian (MP), vice ordförande kommunstyrelsen, 08-706 80 45, siyamak.sajadian@sundbyberg.se 
Sharif Pakzad, näringslivschef, 08-706 87 62, sharif.pakzad@sundbyberg.se

Sundbybergs stad
Sundbyberg – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt den snabbast växande med nästan 40 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna
med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. Välkommen till staden där den är som bäst.


