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Svar på interpellation angående år 2014 företagsklimat 

Andreas Weiborn (M) ställer i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
två frågor med anledning Svensk Näringslivs senaste rankning av företagsklimatet i 
Sveriges kommuner. Sala kommun hamnar i totalrankningen för 2014 på plats 266, 
baserad på enkätsvar från 88 företagare och 22 politiker. Genomsnittlig platssiffra 
sedan 2007 är 245. Detta är givetvis bekymmersamt och Andreas Weiborn (M) 
frågar: 

1: Vad anser kommunalrådet om företagsklimatet i Sala enligt SVN:s 
företagsklimats rankning 2014. 

Svar: Svensk Näringslivs rankning är en återkommande rankning av 
företagsklimatet i Sveriges kommuner och har stor genomslagskraft och 
betydelse för den allmänna upplevelsen av vilka kommuner som är speciellt 
företagsvänliga. Att Sala nu under många år enbart gör marginella bakåt- eller 
framårrörelser i rankningen samt ligger kvar på en alldeles för låg nivå måste tas 
på största allvar. 

Närmare analys av de olika enkätfrågorna 2014 visar låga värden inom följande 
områden: service till företag, tillämpning av lagar och regler, konkurrens med 
företag samt allmänhetens, kommun politikers, medias och skolans attityder till 
företagande. Detta är givetvis djupt oroande att synen/attityderna till 
företagande och företagsklimat är så "negativa". 

Värt att notera är att det finns andra mätningar, som inte enbart mäter 
attityder /förhållningssätt, utan faktiska möten, t ex Servicemätningen Insikt 
(SBA) eller fakta baserade på statistik från SCB. l dessa mätningar ligger Sala 
betydligt bättre till än i SVN:s rankning. Insikt och Svenskt Näringslivs 
undersökning om det lokala företagsklimatet utesluter dock inte, eller tävlar 
inte, med varandra utan kompletterar varandra och ger tillsammans en bild av 
förbättringspotentialen. 
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Fråga 2: Avser kommunalrådet att vidta några särskilda åtgärder i syfte att 
förbättra kommunens företagsklimat, i så fall vilka? 

Svar: Det behövs en djupare analys vad den låga rankningen av företagsklimatet 
beror på men även omedelbara insatser för att förbättra relationerna och främja 
näringslivets utveckling. Det är ett gemensamt ansvar för kommunen, företagare 
och allmänhet. 

Företagarcentrum och dess styrelse har diskuterat företagsklimatet med 
anledning av den senaste mätningen. Man har beslutat att under hösten 2014 
tillsammans med Svenskt Näringsliv, företagare, tjänstemän och politiker i 
kommunen ordna träffar för att nå fram till en gemensam syn och initiera 
aktiviteter f åtgärder som skall förbättra attityderna till företagande och 
näringsliv i Sala kommun. Målet bör vara att senast 2016 förflytta sig till den 
övre halvan i SVN :s rankning. 

En annan åtgärd är att gå med i Stockholm Business Alliance (SBA) och delta i 
den nya mätning som kommer att genomföras 2015. Medlemskap i SBA medför 
också konkret stöd (processövning) till att höja NöjdKundindex (NK!) samt stöd 
i att utveckla bl. a e-tjänster. Dessutom ges stöd till investeringsfrämjande arbete 
inom Metals & Mining, ett för Sala aktuellt område. 

Ett förbättrat företagsklimat handlar i mångt och mycket om tillgänglighet, 
bemötande och tydlighet. Men också om att skapa goda kontaktytor, att visa 
förståelse och intresse för varandra roller och inte minst vara 
lösningsorienterad. Detta har alla ett gemensamt ansvar för. 
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