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Nordmalings kommun klättrar till topp 100-listan
Nordmalings kommun har nu klättrat upp bland Sveriges 100 bästa kommuner i Svenskt Näringslivs
ranking av företagsklimatet i kommunerna. Nordmaling har klättrat från plats 163 till plats 84.
Enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner har Nordmalings kommun nu
hamnat bland landets 100 bästa kommuner. Kommunen kliver upp 79 placeringar från plats 163 till plats 84.
Totalt de sista två åren har Nordmalings kommun klivit upp 183 placeringar.
-

Detta är så oerhört roligt! En tydlig signal från företagarna att vi är på rätt väg. Jag vill rikta ett stort
tack till alla inblandade - nu fortsätter vi framåt tillsammans! Säger kommunstyrelsens ordförande
Madelaine Jakobsson.

Nordmalings kommun ökar i tretton av totalt arton kategorier. De kategorier där Nordmalings kommun ökar
mest är:
•
•
•
•
•

Sammanfattande omdöme – från plats 159 till plats 43 (+113)
Tillgång till kompetens – från plats 144 till plats 40 (+ 104)
Tillämpning av lagar och regler – från plats 137 till plats 49 (+109)
Kommunpolitikernas attityder till företagande – från plats 110 till plats 23 (+87)
Tjänstemäns attityder till företagande – från plats 99 till plats 32 (+67)

Förbättrad service och mer dialog
Nordmalings kommun har under de senaste åren bedrivit ett medvetet och långsiktigt arbete för att förbättra
företagsklimatet. Åtgärder är bland annat förbättrad service med frukostmöten, företagsträffar och nyhetsbrev.
En annan viktig del har varit ökad dialog där tjänstemän och politiker från kommunen har deltagit i ett stort antal
företagsbesök. Målet har varit att genomföra ett företagsbesök i veckan.
-

Det märks på många plan att vi är på rätt vägt. Inte bara på signalerna vi får från dialogen med
näringslivet utan även på nyckeltal i form av investeringar, tillväxt och vinstmarginaler för kommunens
duktiga företagare. Nu lägger vi in en växel till och jobbar hårt även med ökad samverkan,
nyföretagande och etableringar, säger näringslivsutvecklare Conny Nordendahl.

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.
Detaljer i enkäten finns på hemsidan för Företagsklimat: www.foretagsklimat.se/nordmaling
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