
 
 

Interpellation angående Västerås stads allt sämre näringslivsklimat 

Nyligen släpptes Svenskt Näringslivs enkätundersökning om näringslivsklimatet i 
Sverige 2021. För Västerås del har det generella omdömet från företagarna sedan förra 
året sjunkit från 3,40 till 3,34. Det är under rikssnittet på 3,43 och tyvärr en långsiktigt 
nedåtgående trend för Västerås ända sedan 2010 då omdömet stod på topp med 3,83, och 
då vi också låg klart över det dåvarande rikssnittet. Allvarligt är också att drygt 21% av 
de svarande anser att näringslivsklimatet i Västerås blivit sämre de senaste 5 åren, en 
klart högre siffra än rikssnittet som ligger på drygt 14%.  

Företagarna i Västerås flaggar för att det finns problem med kommunpolitikernas 
attityder. Här sjunker omdömet ner till påvra 2.92 i betyg, vilket är klart under rikssnittet 
på 3.26. Även de kommunala tjänstemännens attityder får lägre betyg än i riket, 2.99 i 
jämförelse med snittet på 3.14. Även här är omdömet sjunkande, om än marginellt. 

Vad gäller upphandlingar är betyget lågt på 2.61, även om det innebär en marginell 
uppgång. Sedan toppåret 2010 har dock betyget kring upphandlingar stadigt gått neråt, 
då Västerås nådde 3.33. 

Vad gäller information och dialog ligger Västerås också under rikssnittet och särskilt vad 
gäller information till företag där Västerås hamnar på 2.75 jämfört med ett rikssnitt på 
3.03.  

En allvarlig utveckling ser vi på företagens eget engagemang, som går stadigt neråt och 
som sedan 2016 fallit från 3.86 ner till 3.29 och nu ligger klart under rikssnittet. Det 
tyder på att Västerås varit dåliga på att inkludera företagen i arbetet med näringsklimatet 
och att skapa en gemensam målbild för hur staden och företagen ska kunna arbeta 
tillsammans för att göra Västerås till en attraktiv stad för företagare.  

Också vad gäller brottslighet och otrygghet ligger betyget i Västerås under rikssnittet.  
På 3.30 mot 3.75 i riket. Det är allvarligt och något att ge akt på om det sprider sig en 
otrygghetskänsla som påverkar företagens investeringsvilja.  
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Med avseende på ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Staffan Jansson. 

- Vilka specifika åtgärder anser du är högst prioriterade för att stärka 
näringslivsklimatet i Västerås? 

- Vad tänker du som KSO göra åt att över en femtedel av företagarna känner att 
Västerås näringslivsklimat är på väg åt fel håll under de senaste 5 åren? 

- Vad tänker du som KSO om att Västerås sedan 2010 varit på ett sluttande plan 
vad gäller företagarnas omdöme om näringslivsklimatet? 

Stefan Lindh (m) 

 


