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Inledning och bakgrund 
Inför att verksamheten i den ekonomiska föreningen Näringslivssamverkan i Vansbro 

kommun (NLSV) ska överföras till Vansbro kommun förvaltning, så har föreningens 

styrelse och kommunen i samverkan tagit fram en näringslivsstrategi för Vansbro 

kommun. 

Vansbros företagsklimat har utvecklats mycket positivt de senaste tio åren och trots 

att kommunen har en stor del av sitt näringsliv i branscher som har utvecklats negativt 

i resten av landet, så har den privata sysselsättningen ökat rejält.  

Kommunens befolkning har dock minskat under lång tid. Befolkningsutvecklingen är 

beroende av hur företagande och sysselsättning utvecklas. För att människor ska 

kunna bo varaktigt på en plats behövs arbetstillfällen inom rimligt avstånd. Vansbro 

kommun kan dock inte, som andra kommuner med kortare avstånd till större 

arbetsmarknader, dra full nytta av regionförstoring och ökande pendling. För att man 

framåt ska få så god befolkningsutveckling och skattekraft som möjligt blir det därför 

viktigt med en fortsatt ökande privat sysselsättning i den egna kommunen.  

För ökad sysselsättning krävs att företagen ges goda förutsättningar till lönsamhet. Det 

är bara lönsamma företag som investerar och anställer. Företag som ges 

förutsättningar för tillväxt och lönsamhet skapar jobb, stärker kommunens 

attraktivitet1 och kan leverera produkter och tjänster av hög kvalitet till kommunen. 

Strategin har utarbetats av NLSV hösten 2019 genom att analysera kommunens 

förutsättningar, workshop med styrgrupp och kommunstyrelsen samt workshop med 

kommunens ledningsgrupp, läroresa till Munkfors, studier av framgångsfaktorer i 

Malung-Sälens kommun samt enkät till alla företagare i kommunen. Styrgruppen har 

bestått av politiker och tjänstepersoner rån kommunen och ledamöter från NLSV:s 

styrelse. 

Slutsatserna från Munkfors och Malung-Sälens kommun är att det är viktigt med en 

lyssnande och aktiv kommunledning, att företagare och kommun gemensamt sätter 

mål och följer upp, att kommunen ger snabb återkoppling till företag och att det finns 

en struktur för löpande samverkan mellan kommun och företag; som också leder till 

handling. 

 

                                                           
1 Genom att stärka kommunens varumärke, bidra till en rikare vardag och fritid för befolkningen (t ex butiker, gym och 

restauranger) och stärka kommunens föreningsliv. 
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Övergripande mål och syfte 
Det övergripande målet är att Vansbro kommun ska ha ett av Sveriges bästa 

företagsklimat där näringslivet ligger i framkant vad gäller hållbar utveckling, 

lönsamhet och arbetsgivarattraktivitet. 

Strategins syfte är att ge Vansbro kommun möjlighet till en positiv 

befolkningsutveckling, genom att företagare i Vansbros samtliga kommundelar får 

goda förutsättningar för ett lönsamt och hållbart företagande.2 Lönsamma företag 

möjliggör hållbar tillväxt, rekrytering, investeringar, en attraktiv kommun och god 

arbetsmiljö. 

Mätbara delmål 
Vansbro kommun ska år 2024 ha följande ranking i Svenskt Näringslivs mätning av 

företagsklimat i Sveriges kommuner (nuvarande ranking3 inom parentes): 

Sammanfattande omdöme:  Topp 5 (18) 

Tjänstemäns attityder till företagande:  Topp 5 (19) 

Skolans attityder till företagande: Topp 5 (17) 

Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens:  Topp 50 (106) 

Tele- och IT-nät:  Topp 100 (262) 

Analys av Vansbro kommuns förutsättningar för företagande 
Vansbro kommun har de senaste tio åren haft en positiv utveckling av 

sysselsättningen, som har växt med totalt 191 arbetstillfällen (ökat med 255 privata 

jobb och minskat med 64 offentliga jobb). Av de privata branscherna så har handel 

växt klart mest med ca 200 arbetstillfällen. Antalet anställda har dock ökat även i 

industrin, i motsats till resten av riket där antal anställda inom industri har minskat 

kraftigt. Att sysselsättningen har ökat inom handel och industri beror främst på gott 

entreprenörskap hos ett antal företagare med stark lokal förankring. 

Med stora avstånd till närmaste stora bostadsorter och arbetsmarknader, så har 

Vansbro kommun lägst total pendling av alla kommuner i Dalarna, vilket påverkar 

näringslivets möjligheter till rekrytering och kommunens bostadsattraktivitet negativt.  

Vansbro kommuns befolkning har minskat de flesta år sen 1950, med undantag för 

perioden 2015-2017. Detta beror på att de som flyttar från Vansbro är fler än de som 

                                                           
2 Syftet ligger i linje med Vansbro kommuns strategiska mål; ”Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare 
och kunder är nöjda med kommunens verksamhet” och ” Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv 
utveckling”. 
3 Det som syns i tabellen är Vansbro kommuns rankingplacering. Betygen i Svenskt Näringslivs enkät mäts på en skala från 0 till 6 
och 2019 ligger för Vansbro; Sammanfattande omdöme på 4,19, Tjänstemäns attityder till företagande på 4,07, Politikers attityd 
till företagande på 4,25, Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens på 2,73 och Tele- och IT-nät på 3,12. 
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flyttar in och att antalet nyfödda är mindre än antalet avlidna. Prognoser pekar mot en 

fortsatt befolkningsminskning. 

Något som också påverkar befolkningsutvecklingen är bostadsbyggande. I Vansbro 

kommun har det bara byggts 17 småhus, och inga lägenheter, de senaste 20 åren. 

I Svenskt Näringslivs enkät så har Vansbros företagare gett allt mer positiva omdömen, 

Vansbro kommun har gått från en rankingplacering på plats 279 år 2005 till plats 49 

under 2019. På faktorn ”Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Vansbro 

kommun” så ger nu 70 procent av företagarna betyget ”Mycket bra” eller ”Utmärkt”. 

Mest positiva är företagarna till ”Medias attityder till företagande”, ”Skolans attityder 

till företagande”, ”Kommunpolitikernas attityder till företagande” och ”Tjänstemäns 

attityder till företagande”. Minst positiva är man till ”Tele- och IT-nät”, ”Vägnät, tåg 

och flyg” och ”Tillgång till kompetens”. Viktiga delar i det förbättrade företagsklimatet 

är att företagarna anser att Vansbro kommun ger ”god vägledning vid tillståndsgivning, 

tillsyn och kontroll” och har ”god förståelse för företagares verksamhet”. 

Vansbros företagare önskar sammantaget att kommunen ska prioritera ”Fler 

bostäder”, ”Förbättrad lokal infrastruktur - IT-nät” och ”Kompetensförsörjning”. 

Strategi 
Strategin bygger på det ovan beskrivna syftet, kommunens förutsättningar, goda 

exempel från andra kommuner och företagarnas prioriteringar. Det som prioriteras 

särskilt är kompetensförsörjning, fler bostäder, utbyggt fibernät, ökad samverkan 

mellan företag och kommun och en fortsatt god vägledning vid myndighetsutövning4.  

De största skillnaderna mot tidigare är att kommun och företag tillsammans tar fram 

och följer upp en handlingsplan och sätter gemensamma mål, en tydligare struktur för 

löpande samverkan mellan kommun och företag i fokusgrupper och företagsråd samt 

att näringslivsverksamheten överförs till Vansbro kommuns förvaltning. 

Ett huvudspår i strategin är att Vansbro kommun så långt som möjligt gör det enkelt 

för företagare att göra rätt, utveckla, rekrytera och investera. 

En handlingsplan tas fram med tids- och ansvarssatta aktiviteter som bidrar till att 

ovanstående mål och prioriteringar uppfylls. Kommunen verkar för att även 

kommunala bolag gör detta. 

Uppföljning 
Genomförandet av strategin redovisas till kommunfullmäktige årligen. 

                                                           
4 Sammanfattningsvis ska Vansbro kommun ”göra det lätt att göra rätt och svårt att göra fel”. På så sätt bidrar Vansbro kommun 

till att motverka den nuvarande negativa trenden att företagare upplever att det blir allt svårare att följa- och leva upp till det 
offentliga regelverket. Man bidrar dessutom till regeringens målbild för utvecklad service och regelförenkling.  


