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Pressmeddelande - Nordmalings kommun får pris för Bästa tillväxt
Nordmalings kommun får pris för Bästa Tillväxt 2016 i Västerbottens län när kreditupplysningsföretaget
Syna granskar tillväxten i näringslivet.
Varje år delar kreditupplysningsföretaget Syna ut priset Bästa Tillväxt till den kommun i varje län där företagen
växer bäst. Syna granskar boksluten från alla svenska aktiebolag, och utmärkelsen går till den kommun som har
störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Nu presenteras vinnarna i den tionde
upplagan av priset.
Nordmalings kommun vinner Bästa Tillväxt 2016 i Västerbottens län. Efter att ha placerat sig stadigt i mitten av
rankingen de senaste åren, har Nordmaling gjort en spännande klättring.
– Majoriteten av företagen i Nordmaling finns inom industrin och servicesektorn. Förenklat kan man säga att de
större företagen finns inom industrin och de lite mindre inom service. Det går väldigt bra för Nordmaling just nu.
Den huvudsakliga anledningen är att vi har väldigt bra geografiska förutsättningar. Vi ligger mitt emellan två
större städer i stark tillväxt, dessutom har vi tillgång till både Norrbotniabanan och E4:an, som knyter ihop oss
med resten av landet, säger kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson.
Hon fortsätter:
– Det känns självklart fantastiskt att vinna Bästa Tillväxt! Det här är ett kvitto på att det vi säger faktiskt är sant:
vi är jätteglada för det arbete våra företag gör, utan dem utvecklas inte kommunen. Det är de som har gjort detta
möjligt!

Om priset
Bästa Tillväxt premierar en stabil utveckling i näringslivet, och går till den kommun i varje län som har störst
andel växande företag. Priset delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar bokslut från
samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna.
Tre värden mäts:
•

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 tal skapas ett tillväxtindex som används för att jämföra kommunerna. Indexet baseras på alla svenska
aktiebolags senast tillgängliga bokslut. Kommuner med färre än 100 aktiebolag är inte med i mätningen eftersom
resultatet annars blir missvisande.
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Företag som utmärker sig
Alla aktiebolag i kommunen som har ökat sin omsättning, nyanställt eller gått med vinst har
bidragit till Nordmalings placering. I kommunen finns 14 företag som utmärker sig genom att
uppfylla samtliga tre kriterier:
•

A Hellmans bil och maskin AB

•

BIRAB - Bygg Industri & Reparation AB

•

Byggvaruhuset i Nordmaling Aktiebolag

•

Masonite Beams AB

•

Nordmalings Skogsmaskiner AB

•

Nordmalings Skor AB

•

Norrtransport F Lundström AB

•

Olofsfors Aktiebolag

•

Ortolab Aktiebolag

•

SelandAir Cargo Car AB

•

Strandbergs Mek och Racing Aktiebolag

•

T Åsberg Entreprenad AB

•

Vibo Frakt Aktiebolag

•

Västerbottens Elservice AB
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