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Pressmeddelande – Svenskt näringslivs ranking 2018 

 
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges  

kommuner. I årets ranking tilldelas Lindesbergs kommun plats 269 av 290.   

 

-Resultatet talar sitt tydliga språk, vi är inte alls nöjda med plats 269. Det är tydligt att vi 
behöver ta tag i flera utmaningar de närmaste åren. Det handlar både om att vända attityder, 
men också om att skapa goda förutsättningar och förväntningar som vi alla kan svara för, 
kommenterar Wilhelm Magnusson, näringslivschef.  
 
Totalt svarade 94 företag på enkäten.  
- De områden som vi ser sticker är ut är framförallt de som handlar om dialog, förväntningar 
och attityder, säger Wilhelm.  
 
Dialog - kommunen behöver arbeta för en bättre och återkommande dialog med företag och 
företagare.  
 
Förväntningar - kommunen behöver öka sin förståelse för företagare och hur deras vardag 
ser ut.  Nyckeln till ökad förståelse är gemensamma samtal - att hitta vägen framåt som 
fungerar för både offentlig och privat sektor. I detta arbete tydliggörs förväntningarna. Ett 
exempel är vår nyligen genomförda företagsfrukost som behandlade bygglovsprocessen. Där 
fördes en bred dialog mellan såväl företag i byggbranschen, som den offentliga sektorns 
verksamhet i fråga, berättar Wilhelm.  
 
Attityder - att företagare upplever att tjänstpersoners attityder gentemot företagare har 
minskat tar vi på största allvar! Här behöver vi trappa upp det förbättringsarbete som 
påbörjats.  
 
Skolan - vi ser positivt på att skolans attityder till företagen har ökat. Detta är en bra grund att 
stå på inför framtiden och något vi ska ta tillvara på.  
 
-Vi kan även se att rankingen i Örebroregionen som helhet varierar. Här behöver vi bli bättre 
på att ta tillvara goda exempel från andra kommuner, säger Wilhelm.  
 
-Jag delar näringslivschefens kommentar om att vi har stora utmaningar att jobba med. 
Tillsammans med näringslivet måste vi få en gemensam syn på hur vi jobbar vidare och var 
dom största frågorna finns. En möjlig väg framåt kan vara att skapa ett näringslivsråd där vi 
träffas för att diskutera företagandet i kommunen. Men det finns säkert fler aktiviteter som 
behöver förstärkas, och det gör vi i dialog med näringslivet som jag hoppas är beredd att vara 
med i samtalen, säger kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson.  
 
För mer information kontakta:  
Wilhelm Magnusson tfn: 0581-811 39, 076-725 77 06  
 


