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Herrljunga kommun får pris för Bästa Tillväxt 2015
Herrljungas företag har den bästa tillväxten i Västra Götalands län. Kommunen vinner
kreditupplysningsföretaget Synas pris för Bästa Tillväxt 2015.
Kreditupplysningsföretaget Syna har granskat boksluten från samtliga av Sveriges aktiebolag för att ta
reda på hur det går för näringslivet i landets kommuner. Priset Bästa Tillväxt tilldelas den kommun i
varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.
Herrljunga kommun placerar sig på första plats i Västra Götalands län, följt av Töreboda på andra plats
och Trollhättan på tredje. Herrljunga stod för den bästa tillväxten i länet även 2011, och kommunen blir
nu tvåfaldig vinnare av priset.
– Herrljunga har ett brett näringsliv. Tillverkningsindustri, transport och bygg är starka områden och vi
har dessutom många lantbruks‐ och skogsföretag som växer och utvecklas. Företagarna är aktiva och
vill framåt, och vi har en god stämning där många företagare stöttar och sporrar varandra, säger Per
Florén, Näringslivschef i Herrljunga.
– I vår kommun arbetar vi mycket med att stärka nätverken mellan företagen, inte minst tack vare en
aktiv Företagarförening. Kommunens ledande politiker och tjänstemän deltar i nästan
alla företagsaktiviteter, och bygger nätverk mellan kommunen och företagen. Att Herrljunga vinner
Bästa Tillväxt är fantastiskt roligt. Det är en saklig bedömning som bygger på fakta, och här får vi
gensvar på vårt gemensamma arbete, menar Per Florén.
Bästa Tillväxt delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget Syna, och årets pris är det nionde i
ordningen. Syna har funnits sedan 1947 och har lång erfarenhet av företagsbedömningar.
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– Bred tillväxt skapar stabila regioner. Därför tycker vi att det är viktigt att uppmärksamma kommuner
där många av företagen går bra. Bästa Tillväxt fokuserar på tillväxt genom hela näringslivet snarare än
att något enstaka bolag växer snabbt. Det är en viktig värdemätare för utvecklingen i kommunen, säger
Harald Stjerna, Informationsansvarig på Syna.
Om priset
Bästa Tillväxt uppmärksammar kommuner med en bred och stabil tillväxt. Den kommun i varje län som
har störst andel växande företag tilldelas priset.
Tre värden mäts:
‐ Andelen företag som har en omsättningsökning > 5 % mellan de två senaste årsredovisningarna.
‐ Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna.
‐ Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen.
Av dessa tal skapas ett tillväxtindex som används för att jämföra kommunerna. Indexet baseras på alla
svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut. Kommuner med färre än 100 aktiebolag har tagits bort
eftersom resultatet annars blir missvisande.
Vill du veta mer om priset, kontakta Harald Stjerna, Informationsansvarig på Syna:
Mejl: harald.stjerna@syna.se
Dir: 040 – 258539
Mob: 0702 – 338297
Växel: 040 – 258500

Syna är experter på kreditupplysning och marknadsinformation. Vi har hjälpt företag att göra bättre
affärer sedan 1947. Idag använder tusentals kunder våra tjänster på syna.se. Välkommen du också.

