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Nordmalings kommun klättrar tredje mest i landet
Nordmalings kommun klättrat tredje mest i landet i Svenskt Näringslivs ranking av
företagsklimatet i kommunerna. Nordmaling har klättrat 104 placeringar - från plats 267 till
plats 163.
Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Enligt
rankingen har kommunen gått från plats 267 till plats 163 – en förbättring med 104 placeringar. Detta
är den tredje största ökningen i hela landet och den största förbättringen i länet. Placeringen är också
den högsta kommunen har haft på sju år. Målet för året var att hamna på plats 220.
Nordmalings kommun ökar i femton av totalt åtta kategorier. De kategorier där Nordmalings kommun
ökar mest är:
•
•
•
•
•

Kommunpolitikernas attityder till företagande – från plats 271 till plats 110 (+161)
Service till företag – från plats 238 till plats 90 (+148)
Tjänstemäns attityder till företagande – från plats 242 till plats 99 (+143)
Sammanfattande omdöme – från plats 272 till plats 159 (+113)
Tillämpning av lagar och regler – från plats 246 till plats 137 (+109)

De kategorier där kommunen har fått sänkt betyg är tillgång till kompetens och allmänhetens attityder
till företagande.
-

Den förändrade politiska majoriteten har säkerligen bidragit till förbättringen. Men även att kommunen
har ökat sin närvaro och dialogen med företagen samt att handläggningen av företagsärenden har blivit
bättre. Det känns generellt också som att det finns en kraft och en vilja underifrån från företagens sida
att förändra, säger Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare i kommunen.

Anledningen till förändringen beror på ett medvetet och långsiktigt arbete som började med en
handlingsplan för att förbättra företagsklimatet. Planen har sedan mynnat ut i förbättrad service och
mer dialog med företagen. Kommunen har tillsammans med Stiftelsen Navet anordnat frukostmöten,
företagsträffar och infört ett nyhetsbrev för företag. Ett stort antal företagsbesök har också genomförts
bland annat hos handeln och hos industriföretagen där tjänstemän och förtroendevalda deltagit. Målet
har varit att genomföra ett företagsbesök i veckan.
-

Det är fantastiskt roligt att vi klättrar så här mycket. Bakom det ligger ett målmedvetet arbete, både vad
gäller företagsfrukostar och andra träffar men också med de företagsbesök som jag, kommunchefen och
näringslivsutvecklaren genomför, minst ett besök i veckan blir det. Kommunen behöver en utveckling
och i det arbetet är våra företagare viktiga nyckelpersoner. Det är företagen som skapar jobben inte
kommunen, det vi kan ordna är bra förutsättningar och vi kan visa att vi tror på fortsatt utveckling. Att
det också är lugnare i kommunen vad gäller det politiska klimatet är också en bidragande orsak till att vi
klättrar. Jag är jättenöjd med dessa siffror men vi lutar oss inte tillbaka nu utan fortsätter uppåt och
framåt!

Svenskt Näringsliv utför varje år en undersökning där en enkät skickas ut till företag i varje kommun. Företagen
för svara på frågor om hur de upplever företagsklimatet och kommunens service till företagen. Utifrån enkätsvar
och enkät statistik tas sedan en rankingsiffra fram.
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