	
  

	
  

	
  	
  

Pressmeddelande 16 mars 2015

Nyföretagarbarometern 2014:
Positiv utveckling både för nyföretagandet och
kommunrankingen i västra Östergötland
Samtliga kommuner i NyföretagarCentrum Västra Östergötlands verksamhetsområde
visar på en positiv trend för nyföretagande. Något som också syns i
Nyföretagarbarometern för 2014 där samtliga fyra kommuner har en högre ranking för
2014 jämfört med året innan.
Nyföretagarbarometern tas fram av NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket och mäter på basis av
Bolagsverkets data antalet nyregistrerade företag i Sverige. Samtliga fyra kommuner i
NyföretagarCentrum Västra Östergötlands verksamhetsområde – Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög
– förbättrar sin ranking och det startas också fler företag i respektive kommun än det gjorde 2013.
Av de fyra kommunerna inom verksamhetsområdet toppar Vadstena rankingen även för år 2014.
Dessutom klättrar man från plats 98 till plats 96. Mjölby är den kommun av de fyra som klättrar mest –
från plats 198 år 2013 till plats 110 för 2014. Även Motala klättrar rejält och går från plats 221 till plats
178. Ödeshög ligger också bra till och hamnar på samma ranking som Mjölby, d v s plats 110, vilket ger
dem en delad andraplats inom verksamhetsområdet sett till rankingen. Förra året låg Ödeshög på plats
121 i rankingen.
-

Vi på NyföretagarCentrum verkar för att få fler människor att starta livskraftiga företag och det är
naturligtvis väldigt roligt att se att det vi har som mål att bidra till faktiskt också ger resultat säger
Kristin Ericsson, verksamhetsledare på NyföretagarCentrum Västra Östergötland.

Antalet nyregistrerade företag inom NyföretagarCentrum Västra Östergötlands verksamhetsområde ökar
från 304 till 354 enligt statistiken i Nyföretagarbarometern. En väldigt positiv utveckling. Störst är
ökningen i Mjölby där 30,9% fler företag registrerats 2014 jämfört med 2013. Därefter följer Motala med
en ökning på 12,2%, Ödeshög med + 4,2% och slutligen Vadstena med +2,8%. Flest antal företag per
1000 invånare startas i Vadstena, 5,0, följt av Mjölby (4,8), Ödeshög (4,8) och Motala (3,9).
-

Naturligtvis är det så att det arbete vi gör på NyföretagarCentrum bidrar till den positiva
utvecklingen säger Kristin Ericsson. Men jag vill också lyfta fram den fantastiska samverkan vi
har kring företagarfrågor inom vårt verksamhetsområde. Med näringslivsbolag och
näringslivskontor, kommunerna, våra samarbetspartners inom det privata näringslivet,
InnovationskontorEtt/ Linköpings universitet, ALMI, Region Östergötland m fl.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för både nyföretagande och framtidens tillväxtföretag i
Västra Östergötland.

Nyföretagarbarometer 2014, redovisas kommun för kommun rankade efter flest nyregistrerade företag
per 1000 invånare.
För mer information kontakta:
Kristin Ericsson, Verksamhetsledare, NyföretagarCentrum Västra Östergötland, 0703-39 15 57,
kristin.ericsson@nyforetagarcentrum.se
NyföretagarCentrum Västra Östergötland, Poppelgatan 3, 591 35 Motala. Tel: 0141 – 510 71
Besöksadresser: Jerikodalsgatan 6, Mjölby. Poppelgatan 3, Motala. Storgatan 31, Rödtornet, Vadstena.
Mail: vastraostergotland@nyforetagarcentrum.se Hemsida: www.nyforetagarcentrum.se/vastraostergotland

	
  

