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Oxelösund är Årets Företagarkommun
Årets Företagarkommun är Oxelösund i Södermanlands län.
Ifjol landade Oxelösund på plats 141.
– Det är anmärkningsvärt hur offensiva företagarna i Oxelösund varit under året. Särskilt som
förutsättningarna blev exceptionellt tuffa förra hösten. Det är småföretagen som ska ta Sverige ur
krisen, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd för Företagarna.
Bäst lyckas Oxelösund i kategorin omsättning – där man haft den tredje högsta tillväxttakten i riket. Hela 65 procent
av Oxelösunds aktiebolag redovisar en ökad omsättning. Samtidigt har genomsnittsomsättningen ökat med 14
procent jämfört med föregående år.
Nästan hälften av kommunens företag har förbättrat sina resultat, vilket renderar en 19:e plats i riket.
Resultattillväxten är relativt jämt fördelad över branscherna.
Andraplaceringen går till Mörbylånga kommun på Öland. I tre av fyra kategorier rankas kommunen bland de 30
främsta i landet. Mörbylånga klättrade från fjolårets 117:e plats.
– Glädjande nog visar undersökningen att den djupa lågkonjunkturen inte nämnvärt har påverkat omsättningen för
landets företag. Dock så har vinsterna blivit lidande. Av 286 kommuner har endast 45 en bolagsstock där fler än
hälften redovisat ett förbättrat resultat jämfört med i fjol, säger Anders Hugosson, vd för UC.
Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de
kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. Undersökningen bygger på företagens bokslut för
2008.
Läs samtliga rankningslistor på www.foretagarna.se eller på www.uc.se.
De tio bästa företagarkommunerna i landet 2009:
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4.
5.
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10.

Oxelösund, Södermanlands län
Mörbylånga, Kalmar län
Krokom, Jämtlands län
Salem, Stockholms län
Nacka, Stockholms län
Botkyrka, Stockholms län
Grästorp, Västra Götalands län
Norberg, Västmanlands län
Töreboda, Västra Götalands län
Orsa, Dalarnas län

För ytterligare information:
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Roland Sigbladh, marknadschef UC, 073-914 84 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används varje år som underlag till drygt 10 miljoner
affärs- och kreditbeslut som fattas på företag, banker och finansbolag. UC erbjuder bland annat sekundsnabb dagsfärsk
information om företag och personer för kreditbedömning av kunder och prospects samt kvalificerade ekonomiska bedömningar.
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare varav cirka 55 000 är direktanslutna
medlemmar och cirka 15 000 medlemmar är anslutna via branschförbund.

