2012-02-27

PRESSMEDDELANDE

Nordmaling samarbetar för ett förbättrat företagsklimat
Kvällen den 26:e februari hölls ett öppet dialogmöte på Olofsfors Bruk om företagsklimatet i
Nordmalings kommun. Mötet var en del av processen att gemensamt inom kommunen arbeta
mot ett bättre företagsklimat – genom samverkan mellan den kommunala organisationen,
företagare och politiker.
Nordmalings kommun och Stiftelsen Navet bjöd igår, 26:e februari, in kommunens företagare och
medborgare till ett öppet dialogmöte på Olofsfors Bruk. Syftet med träffen var att diskutera
Nordmalings kommuns företagsklimat. Detta då Nordmaling under många år har haft en svag
placering i den ranking som organisationen Svenskt Näringsliv gör varje år.
Svenskt näringsliv rankar varje år landets kommuner efter deras företagsklimat. En undersökning går
ut till kommunens lokala företag där de får svara på frågor om hur de upplever sina kontakter med
kommunen, kompetensförsörjningen, infrastrukturen, och andra faktorer som påverkar deras
företagande. Sedan rankas kommunerna efter hur svaren ser ut.
På mötet samlades 26 engagerade personer i det som tidigare var Olofsfors bruks gamla verkstad.
Under kvällen diskuterade man bland annat orsak och sammanhang samt vilka utvecklingsområden
som olika parter kan arbeta vidare med. Många frågor lyftes och diskuterades, exempelvis det politiska
samarbetsklimatet, kommunens service till företagen, konkurrens och upphandling. Frågor som
kommer att leda till att nya samverkansgrupper bildas.
Mötet blev en positiv och önskad start på den process som Nordmalings kommun och Navet har
påbörjat. Många företagare uttryckte sin belåtenhet över att få diskutera frågeställningarna i detta
forum, så ett resultat av mötet kommer att bli fler dialogträffar i större och mindre grupper.
Mer information kommer att följa under processens gång.

För mer information, kontakta
Näringslivsutvecklare, Nordmalings kommun
Lennart Berggren
Telefonnummer: 070-593 75 08
E-post: lennart.berggren@nordmaling.se
Verksamhetsansvarig i stiftelsen Navet
Bengt-Erik Hesse
Telefonnummer: 070-582 82 51
E-post
Du kan även besöka Svenskt Näringslivs hemsida om företagsklimat för att få veta mer om vilka
frågor som ställs till företagen: http://www.foretagsklimat.se/nordmaling
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