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PRESSMEDDELANDE
Nordmalings kommun förbättrar företagsklimatet mest i landet
Nordmalings kommun förbättrar företagsklimatet mest i landet – detta enligt Svenskt Näringslivs
enkätundersökning till lokala företag om kommunernas företagsklimat.
Nordmalings kommun förbättrar sitt företagsklimat mest i landet. Detta enligt Svenskt Näringslivs stora
enkätundersökning till lokala företag om kommunernas företagsklimat, som släpptes den 24 maj.
Det är det sammanfattade betyget som har gjort en rekordökning Från 2015 till 2016 ökade Nordmalings
kommun med 0,6 enheter, från betyg 3,3 till betyg 3,9. Detta är den största ökningen i hela landet och i länet.
Kommunen förbättrade även betyget 2015 – från underkänt betyg 2,7 till godkänt betyg 3,3. Detta innebär att
Nordmaling enligt det sammanfattande betyget kommer på andra plats i Umeåregionen efter Bjurholm.
-

Det är fantastiskt roligt att få ett sådant här besked. Det är ju ett tydligt bevis på att vi är på rätt väg och
att vi gör rätt saker. Företagen är oerhört viktiga i kommunens utveckling, det är de som skapar jobben
och vi behöver jobba tillsammans för att utveckla kommunen! Säger kommunstyrelsens ordförande
Madelaine Jakobsson.

Långsiktig satsning på dialog
En anledning till det förbättrade betyget är en långsiktig satsning på dialog med företagen. Nordmalings
kommun samarbetar med stiftelsen Navet kring olika företagsträffar - exempelvis utbildningar och
företagsfrukostar. Kommunen genomför ungefär ett företagsbesök i veckan för att fånga upp behov och
utvecklingsområden direkt från företagen.
-

Arbetet med att förbättra dialog, service och aktiviteter med företagen för att förbättra företagsklimatet
har gett resultat, säger näringslivsutvecklare Conny Nordendahl. Vi har fantastiskt många skickliga och
drivna företag inom alla verksamhetsområden i vår kommun.

Rankingen släpps i september
Svenskt Näringslivs enkätundersökning utgör majoriteten av underlaget för rankingen av kommunernas
företagsklimat tillsammans med företagsrelaterad statistik. Kommunernas totala ranking släpps den 20
september.
-

Betyget är en indikator på att vi gör rätt i Nordmaling med vårt arbete. I och med betyget ser vi nu även
fram emot en förbättrad ranking, säger kommunchef Helen Sundström Hetta.

Samtliga betyg för Nordmalings kommun finns på Svenskt Näringslivs hemsida: www.foretagsklimat.se
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