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Mjölby har bästa företagsklimatet 
i Östergötland
Företagsklimatet i Mjölby kommun är  
bäst i hela Östergötland. Det visar Svenskt 
Näringslivs undersökning för 2021. På 
rankingen över landets alla 290 kommuner 
� nns Mjölby nu på plats 28, vilket innebär 
att kommunen tillhör de 10 % bästa 
kommunerna i landet. Efter att förra året ha 
klättrat kraftigt fortsätter Mjölbys positiva 
utveckling i år med en förbättring med 
ytterligare 11 platser.

– Ett starkt näringsliv är avgörande för att Mjölby 
kommun ska vara en attraktiv plats. Därför har vi 
höga ambitioner med vårt företagsklimat och vi är 
så glada över att Mjölby kommun får ett så högt 
betyg i Svenskt Näringslivs undersökning, säger 
kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby.

Undersökningen visar att Mjölbys företagare 
är särskilt nöjda med kommunens service till 
företagen och de goda kommunikationerna. På 
det sistnämnda området rangordnas Mjölby 
som den näst bästa kommunen i hela landet. 
Kommundirektör Andreas Capilla berättar att 
hela den kommunala organisationen arbetar för 
att vara företagsvänlig.

– Jag vill lyfta fram medarbetarnas engagemang 
som en orsak till kommunens goda företags-
klimat. För oss är det viktigt att ha en god 
tillgänglighet och att ge ett bra bemötande och 
service, till alla företagare och medborgare, säger 
Andreas Capilla.

Kommunens näringslivschef Torbjörn Sjögren 
är mycket glad över Mjölbys höga betyg, men 
betonar att kommunen alltid vill bli ännu bättre. 
Svenskt Näringslivs rapport ser han som ett 
verktyg för fortsatta förbättringar.

En av de företagare som är nöjda med samarbetet 
med kommunen är fastighetsföretagaren Urban 
Viklund. Han äger � era fastigheter med lokaler  
i Mjölby genom företaget Triofast. 

– För framtidstron i näringslivet är det särskilt 
positivt att Mjölby är en kommun som vill växa 
och som har ett tydligt befolkningsmål om att bli 
30.000 invånare, säger Urban.
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Mjölbys företagsklimat får höga betyg  
i � era olika undersökningar. Men 
kommunen vill se fortsatta förbättringar. 
Därför intensi� eras nu arbetet med att 
stärka företagsklimatet ytterligare.

Svenskt Näringslivs ranking över företags-
klimatet i landets kommuner visar att Mjölby 
kommun har det bästa företagsklimatet i hela 
Östergötland. Bland landets 290 kommuner 
tillhör Mjölby de bästa 10 %. Tidigare i år 
presenterade näringslivsorganisationen Fastig-
hetsägarna sin undersökning. Den visar att 
fastighetsföretagarklimatet i Mjölby är allra bäst 
bland samtliga undersökta kommuner. Trots 
dessa goda resultat slår sig kommunen inte till 
ro. Tvärtom intensi� erar kommunen nu arbetet 
för att stärka företagsklimatet ytterligare.

-– Det känns naturligtvis mycket roligt att 
Mjölby kommuns företagsklimat får så höga 
betyg. Men företagsklimatet är så viktigt för 
både företagarna och kommuninvånarna att vi 
ständigt vill bli ännu bättre. Vårt Näringslivsråd 
med företagare och politiker arbetar systematiskt 
med att göra företagsklimatet ännu starkare, 
säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia 
Burenby.

Näringslivschefen Torbjörn Sjögren har 
analyserat de olika undersökningarna. Han 
konstaterar att företagarna som svarat på 
undersökningarna ger Mjölby överbetyg på 
nästan alla områden. På många frågor, som t ex 
kommunikationer och politikers och tjänstemäns 
attityder, så ligger Mjölby långt över rikssnittet. 
Det enda område där Mjölby får ett lägre 
betyg än rikssnittet, är företagens upplevelse 
av trygghet mot brott, även om kommunens 
betyg stigit något även på detta område jämfört 
med förra året. Därför kommer kommunen att 
tillsammans med näringslivet fokusera särskilt 
på trygghetsfrågan.

– Kommunen har redan haft ett första möte 
med Svenskt Näringsliv om trygghet mot brott. 
På nästa års första möte med Näringslivsrådet, 
kommer våra företagare och kommunalråd 
att arbeta vidare med trygghetsfrågan. Det är 
när företagare och kommun jobbar gemensamt 
med företagsklimatet som resultaten blir allra 
bäst, säger näringslivschefen Torbjörn Sjögren 
entusiastiskt.

Gemensamt arbete för 
fortsatta förbättringar



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 ”Näringslivskonto et 
Mjölby kommun”.

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

Kommunens arbetsmarknadsenhet 
Arbete och integration och Sam-
ordningsförbundet Västra Öster-
götland önskar samverka med � er 
privata företag som kan erbjuda 
individer praktikplats och en eta-
blering på arbetsmarknaden. 

Låter detta intressant, kontakta 
enhetschef Elin Alm Rahm
elinalm.rahm@mjolby.se
eller förbundschef Jakob Rönnqvist 
jakob.ronnqvist@motala.se
för en fortsatt dialog.

Vi vet att antalet brott mot företag ökar och det kostar 
Näringslivet stora pengar. Det är något kommunen ser 
allvarligt på. I samarbete med näringslivet, polisen och 
kommunen kan vi tillsammans förebygga brott och 
öka tryggheten.
 
I oktober arrangeras varje år EU:s informations-
säkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och polisen 
kampanjen ”Tänk säkert”. Syftet med kampanjen är 
att öka medvetenheten om informations- och cyber-
säkerhetsfrågor. 
 
På MSB´s hemsida kan du hitta mer information  
om hur du skyddar dig och ditt företag. På Mjölby 
kommuns hemsida hittar du � era bra checklistor.

Brott och säkerhet

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssaker-
het-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/informations-
sakerhetsmanaden/tank-sakert/ 
https://www.mjolby.se/39156.html

PRAKTIKPLATS 
SÖKES

Nu kan företagare åter 
söka omsättningsstöd
Den 1 oktober öppnade ansökan för stöden till 
enskilda näringsidkare och handelsbolag som har 
drabbats ekonomiskt till följd av coronapandemin. 
Ansökan är öppen till och med den 30 november 
2021. För mer info kontakta Länsstyrelsen  
Östergötland. 

www.lanstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/OSTERGOTLAND
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/
omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/
omsattningsstod-till-handelsbolag.html


