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Arbetslösheten 
är den lägsta  

på tio år 

Näringslivet och  
kommunen jobbar 
ihop för ökad trygghet

Väderstad AB 
växer så det 
knakar



Två färska undersökningar visar att det går 
bra för Mjölby kommun. Arbetslösheten är 
den lägsta på tio år och medborgarna är 
nöjda med kommunen.

Arbetslösheten i Mjölby minskar snabbt och är 
nu den lägsta på tio år. I slutet av år 2021 var 
arbetslösheten i Mjölby nere på 5,3 %. Statens 
statistik visar att arbetslösheten är mycket lägre 
i Mjölby än i både riket som helhet och jämfört 
med övriga Östergötland. Arbetslösheten mins-
kar snabbare i Mjölby än i andra kommuner och 
både ungdomsarbetslösheten och långtidsarbets-
lösheten är lägre.

Under hösten har SCB, genomfört en medbor-
garundersökning som 493 personer i Mjölby 
kommun besvarade. Invånarna har fått tycka till 
om sin kommun och dess verksamheter. Frågor-
na har handlat om allt från skola och omsorg 
till friluftsliv, kommunikationer och tryggheten 
i samhället. Medborgarundersökning visar att 
96 procent av invånarna är nöjda med Mjölby 
kommun som en plats att bo och leva på och 90 
procent också nöjda med hur kommunen sköter 
sina verksamheter. Inom de flesta områden är 
kommunens resultat bättre än de övriga 160 
kommunerna som har deltagit i undersökningen.

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby 
gläder sig över de goda resultaten i båda under-
sökningarna. 

– Kommunen är till för invånarna och därför 
känns det såklart bra att våra invånare är så nöjda. 
Särskilt roligt är det att både ungdomsarbetslöshe-
ten och långtidsarbetslösheten minskat så snabbt. 
Det känns gott i hjärtat att allt fler människor får 
uppleva den delaktighet i samhället som ett eget 
jobb skapar, säger Cecilia Burenby.

En kommunal tjänsteperson som jobbar mycket 
med att utveckla den kommunala verksamheten 
är biträdande kommundirektör Carina Brofeldt. 
Hon är också glad över det goda resultatet i 
Medborgarundersökningen, men ser samtidigt 
möjligheter till fortsatta förbättringar. Carina 
Brofeldt säger:

– Även om resultatet visar att många invånare är 
nöjda med kommunens service finns det områ-
den där vi kan bli ännu bättre. Nu ska respektive 
verksamhet ta del av medborgarundersök-
ningens resultat och använda det i sitt fortsatta 
förbättringsarbete.

Rekordlåg arbetslöshet  
i Mjölby kommun

Carina Brofeldt, 
biträdande  
kommundirektör

Arbetslösheten i kommunen har från juli 2020 till 
slutet av 2021 minskat snabbare jämfört med både 
länet och riket. I slutet av 2021 var arbetslösheten 5,3 
procent i kommunen, 7,6 procent i länet och  
7,2 procent i riket.  

När coronakrisen slog till nådde arbetslösheten 
i kommunen en toppnotering på 1 147 personer 
i juli 2020. Efter det har arbetslösheten stadigt 
minskat och i december 2021 var 737 personer 
öppet arbetslösa eller i program. Det motsvarar en 
arbetslöshet på 5,3 procent. 

 

Ungdomsarbetslösheten har under det gångna året 
minskat från 176 till 111 ungdomar, vilket motsvarar 7,8 
procent. Motsvarande siffror för länet är 9,8 och för 
riket 8,7 procent.

Långtidsarbetslösheten minskade med 15 procent 
under 2021 medan den i riket ökade med 3 procent. 
Även arbetslösheten för utrikesfödda minskade 
med 30 procent. Motsvarande utveckling i riket är en 
minskning med 14 procent.

Läs mer om Medborgarundersökningen här: 
https://www.mjolby.se/39761.html

Cecilia Burenby,  
ordförande i  
kommunstyrelsen

https://www.mjolby.se/39761.html


Att öka tryggheten mot brott är en av de 
viktigaste frågorna för företagarna i  
kommunen. Därför gör kommunen och 
näringslivet nu en gemensam satsning, för 
att stärka tryggheten.

Svenskt Näringslivs ranking över företags-
klimatet i landets kommuner visar att Mjölby 
kommun har det bästa företagsklimatet i hela 
Östergötland. Näringslivsorganisationen Fastig- 
hetsägarnas undersökning visar att fastighets-
företagarklimatet i Mjölby är bäst, bland alla 
undersökta kommuner. Men Mjölby vill se fort- 
satta förbättringar och har därför analyserat 
undersökningarna och konstaterat att tryggheten 
mot brott kan förbättras. 

– Vårt Näringslivsråd med företagare och 
kommunalråd kommer att ha ett möte om trygg-
hetsfrågan i slutet på mars. Det är när företagare 

och kommun jobbar ihop som resultaten blir 
bäst, säger näringslivschefen Torbjörn Sjögren.

Kommunalrådet Birgitta Gunnarsson lyfter ock-
så fram betydelsen av samarbete mellan företag 
och kommun, som viktig i det trygghetsskapande 
arbetet. Hon berättar att kommunen nu ser över 
kamerabevakningen, tillsammans med före- 
tagarna i Mjölbys stadskärna och att detta arbete 
kommer att fortsätta i hela kommunen.

– Målet är givetvis att våra kommuninvånare ska 
känna sig trygga och våga gå ut för att handla 
eller promenera närhelst de vill, att alla barn ska 
gå till skolan och vara trygga. Att företagen ska 
vilja satsa i vår kommun för att vi hjälps åt med 
att skapa trygghet. Tillsammans kan vi i kom-
munen ihop med polis och näringsliv skapa en 
kommun som ännu fler vill leva och bo i, säger 
kommunalrådet Birgitta Gunnarsson.

Näringslivet och kommunen  
jobbar ihop för ökad trygghet

Vill du hellre ha nyhetsbrevet digitalt?
Meddela näringslivsutvecklare  
Jonny Bertholdsson på e-post:  
jonny.bertholdsson@mjolby.se

Torbjörn Sjögren,  
näringslivschef

Birgitta Gunnarsson, 
kommunalråd

Ny e-tjänst underlättar för företag att delta i upphandling
Kommunen vill att det ska vara lätt för dig som är företagare att lämna anbud när 
kommunen handlar upp varor och tjänster. Välkommen att registrera din verksamhet  
i Mjölby kommuns företagsregister för direktupphandling. Du finner e-tjänsten på  
www.mjolby.se.



Väderstad AB växer så det knakar och år 
2021 sålde företaget mer än någonsin tidi-
gare under sin 60-åriga historia. Företaget 
möter nu framtiden med ny VD, men kriget 
i Ukraina ställer också företaget inför nya 
utmaningar.

De gulröda jordbruksmaskinerna från Väder- 
stad i södra delen av Mjölby kommun är en 
välkänd syn på åkrar världen över. Så är också 
Väderstad AB ett världsledande företag inom 
produktion av maskiner för jordbearbetning 
och sådd. De senaste åren har präglats av en 
stark  expansion över hela världen och om-
sättningen ökade med 43 % från 2017 till 2020. 
För att möta den ökade efterfrågan investerar 
företaget stort, med ett nytt fabrikscenter i  
Väderstad, som ska stå klart 2022.

Väderstad AB är ett familjeföretag och sam-
arbetet med de lokala företagarna är viktigt. 
Företagets kommunikationsdirektör Susanne 
Dalskog säger: 

För oss är det en självklarhet att det är Väderstad 
Centralkonditori som levererar frukosten till de 
anställda och på samma sätt är det givet att det 
är Väderstad Centralkrog som står för luncherna.  
Företaget månar om sina medarbetare och alla 
får del i företagets resultat genom vinstdelning.

Att måna om medarbetarna har också varit 
företagets främsta fokus, när kriget drabbat 
Ukraina. Genom ett intensivt arbete har före- 
taget lyckats få kontakt med alla sina 50 anställ-
da i landet. Nu hjälper företaget de anställdas 
anhöriga att lämna Ukraina. Företagets anlägg-
ningar i landet används som en tillflyktsort 
där de anställda kan få värme och mat. Av 
principiella skäl har företaget avbrutit alla sina 
leveranser till Ryssland.

Väderstad AB förenar lokal för-
ankring med global expansion

Väderstad AB grundades år 1962 av 
Rune Stark. Företaget ägs än idag av 
familjen Stark och VD är sedan den 
1 februari i år Henrik Gilstring, som 
är barnbarn till Rune. Med mer än 
1.900 anställda i världen, varav 1.200 i 
Väderstad, är Väderstad AB idag Mjölby 
kommuns näst största arbetsgivare. 

Susanne Dalskog
Kommunikations- 
direktör Väderstad AB

Henrik Gilstring
VD Väderstad AB



Vi har bäst
företagsklimat 
i Östergötland 
enligt Svenskt Näringslivs  
undersökning!



Få aktuell företagsinformation
För att få aktuell information,  
fyll i kontaktformuläret på hemsidan  
www.mjolby.se/37982.html eller skicka din  
mailadress till jonny.bertholdsson@mjolby.se

Följ oss på Facebook
Följ oss gärna på Facebook för att 
snabbt få aktuell information. Du 
finner oss på ”Näringslivskontoret 
Mjölby kommun”.

Nyheter för näringslivet i Mjölby kommun ges ut av Mjölby kommun, Näringslivskontoret. Utgivning 6 nr per år.
Upplaga: 2 600 ex. Ansvarig utgivare: näringslivschef Torbjörn Sjögren, torbjorn.sjogren@mjolby.se

Din åsikt är viktig för oss
Flera olika undersökningar visar att Mjöl-
by kommun har ett riktigt bra företags-
klimat. Men vi vill bli ännu bättre! 

Just nu har många företagare möj-
lighet att svara på Svenskt Näringslivs 
enkät om företagsklimatet. Vi upp- 
skattar om du svarar på enkäten. På 
det sättet hjälper du oss att skapa 
bästa tänkbara förutsättningar för  
kommunens företagare. 

En annan undersökning är Sveriges 
kommuners och Regioners undersök-
ning Insikt, som skickas ut av Origo 
Group. Genom den undersökning-
en får du som har haft ärenden om 
myndighetsutövning hos kommunen 
(till exempel bygglov) frågor om hur 
du upplevt kommunens service med 
mera. Genom att svara på dessa 
frågor ger du kommunen möjlighet att 
göra verksamheten ännu bättre för dig 
och andra företagare. 

Tack för ditt engagemang – ett gott 
företagsklimat bygger vi tillsammans!

Andreas Capilla,  
kommundirektör

Julgåva till Mjölby kommuns personal

 

Detta presentkort är giltigt till och med den 

31 mars 2022. Det kan lösas in mot varor eller 

tjänster hos samtliga företag som bedriver 

verksamhet i Mjölby kommun och som vill 

ta emot kortet. Vid köp understigande 700 

kronor kan tillgodokvitto från inlösande butik 

erhållas om sådant finns. Presentkortet kan 

inte växlas in mot kontanter. Har du som 

kommunanställd några frågor? Kontakta då 

din närmaste chef. 

Till inlösande butik

Skicka en faktura för inlösen senast den 30 

april 2022 till Mjölby kommun, Box 348, 59524 

Mjölby. Fakturan ska märkas med referens-

kod KLK 270 J. Presentkortet bifogas i original 

vid fakturering. Inga avi- eller expeditionsav-

gifter accepteras. Vid frågor kontakta Helena 

Nyberg, e-post helena.nyberg@mjolby.se.
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”Med julgåvan visar Mjölby kommun 
medarbetarna uppskattning och 
stödjer samtidigt det lokala näringslivet. 
Glöm inte att julgåvan kan användas 
fram till den sista mars!”

http://www.mjolby.se/37982.html
mailto:jonny.bertholdsson@mjolby.se

