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Varbergs kommun får pris för Bästa Tillväxt 2014
Näringslivet växer i Varberg. Genom sin tillväxt har företagen placerat
kommunen på första plats i Hallands län. Nu tilldelas man kreditupplysningsföretaget Synas pris för Bästa Tillväxt 2014.
Priset Bästa Tillväxt delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar
bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen går till den
kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och
går med vinst.
Varberg mottar priset för Bästa Tillväxt i Hallands län, följt av Halmstad på andra plats och
Hylte på tredje plats. Det är inte första gången Varberg vinner priset. 2009 och 2010
placerade företagen i kommunen Varberg på förstaplatsen och 2013 på tredje plats.
– Varberg har en tradition av duktiga entreprenörer och företagen är bra på att samarbeta för
utveckling. Det är även nära mellan företag och kommunen. Bolaget Marknad Varberg ägs av
både kommunen och näringslivet, och vi arbetar med en rad utvecklingsprojekt tillsammans.
Att Varberg får priset är jätteroligt och inte minst betyder det mycket när vi gått in i ett nytt
sätt att samarbeta kommun och företagare emellan. Det visar att vi är på rätt väg och stärker
oss i våra satsningar, säger Jannike Åhlgren, VD på Marknad Varberg.
Kreditupplysningsföretaget Syna har funnits sedan 1947 och har lång erfarenhet av
företagsbedömningar.
– Vi följer utvecklingen i näringslivet på nära håll och hjälper företag att göra fler och bättre
affärer. Vi tror att en region blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka
företag växer mycket. Därför tycker vi att det är viktigt att uppmärksamma kommuner där en
stor andel av företagen växer. Dessa kommuner lyfter vi fram med hjälp av priset Bästa
Tillväxt, säger Harald Stjerna, Informationsansvarig på Syna.

Om priset
Synas tillväxtindex uppmärksammar kommuner med en bred och stabil tillväxt. Den
kommun i varje län som har störst andel växande företag tilldelas priset.
Vi har mätt upp tre värden:
- 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 tre tal skapar vi sedan ett index som möjliggör att jämföra kommunerna med
varandra. Indexet baseras på alla svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut. Kommuner
med färre än 100 aktiebolag har tagits bort eftersom resultatet annars blir missvisande.
För mer information, kontakta Harald Stjerna, Informationsansvarig på Syna:
Mail: harald.stjerna@syna.se
Dir: 040 – 258539
Mob: 0702 – 338297
Växel: 040 – 258500

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 erbjudit
marknaden kreditupplysningar och annan affärsinformation. Idag använder tusentals
företag våra tjänster för att göra fler och bättre affärer.

