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Hat-trick för Varberg som Bästa landsbygdskommun 
 
Idag har Varbergs kommun för tredje året i rad tagit hem guldmedaljen som 
Bästa landsbygdskommun i tidskriften Fokus kommunrankning ”Här är det bäst 
att bo”.  

Rankningen görs i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping och 
utgår från ett fyrtiotal parametrar. Priser delas ut till en vinnare i totalrankningen samt 
i fyra delkategorier baserat på typ av kommun. Kategorin landsbygd, som Varberg nu 
vunnit tre år i rad, är den överlägset största med 164 konkurrerande kommuner.  
 
- Det här är fantastiskt roligt! säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens 
ordförande. Det är ett tydligt tecken på att vår Vision 2025 - Varberg Västkustens 
kreativa mittpunkt - har anammats. Många har tagit den till sina hjärtan och med hårt 
arbete och tydligt fokus på våra förhållningssätt delaktighet och hållbarhet går vi 
tillsammans från ord till handling. Tack alla som bidragit till att Varberg i hård 
konkurrens för tredje året i rad tar hem detta mycket prestigefyllda pris! 

Sedan 2014 är utgångspunkten i Fokus rankning dels att variablerna har sin grund i 
forskning om vad som bidrar till en kommuns attraktionskraft, dels att kommunerna är 
kategoriserade i fyra grupper för att bli mer rättvist jämförda. Indelningen sker utifrån 
de två faktorer som främst avgör platsens förutsättningar; dess storlek och geografiska 
läge.  
 
De olika kategorierna är: 

• Totalrankning (290 kommuner) 
• Storstad (47 kommuner) 
• Stad (46 kommuner) 
• Landsbygd (164 kommuner) 
• Glesbygd (33 kommuner)  

 
 
Kontaktuppgifter 
Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-348 58 13. 
E-post: ann-charlotte.olsson.stenkil@varberg.se 
 
Jan Malmgren, samhällsutvecklingsdirektör, telefon 070-567 81 08. 
E-post: jan.malmgren@varberg.se 
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