	
  

	
  

Pressmeddelande 3 juli 2015

Nyföretagandet ökar kraftigt i Västra Östergötland
I juni ökade nyföretagandet med 58 procent i Västra Östergötland, d v s i
kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Hela 41 nya
företag registrerades i Västra Östergötland juni månad jämfört med 26 företag i
juni 2014. För det första halvåret av 2015, perioden januari-juni, blev det totalt
sett en ökning med 11,4% procent jämfört med 2014. Statistiken avser de fyra
vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag
och kommanditbolag.
Ovanstående statistik kan jämföras med den för riket där ökningen av nyföretagandet under
juni månad låg på 14,9 procent. Under juni nyregistrerades 4 879 företag på Bolagsverket
jämfört med 4 246 i fjol. För det första halvåret av 2015, perioden januari-juni, blev det totalt
sett en ökning med 1,5 procent jämfört med 2014.
-

Statistiken är mycket glädjande och också väntad, säger Kristin Ericsson,
verksamhetsledare på NyföretagarCentrum Västra Östergötland och fortsätter: Även
om det faktum att vi ligger så mycket högre än riket känns smått fantastiskt. Det finns
naturligtvis flera orsaker till detta, bl a hade vi under förra året en kraftig ökning av
rådgivningar och deltagande i seminarier både i dåvarande NyföretagarCentrum
Motala Vadstena respektive Mjölby Ödeshög, vilket naturligtvis även syns i antalet
företag som startas. Men kanske är det också så att attityderna till att starta företag
håller på att förändras så att vi får fler som vill starta eget i Västra Östergötland.

Störst ökning bland de kommuner som ingår i Västra Östergötland har Boxholm som ökar
med hela 266 procent. I faktiska tal går man från tre starter första halvåret 2014 till elva
under motsvarande period 2015. Även Ödeshög ökar och går från tolv till 19 starter vilket
motsvarar en ökning med 58 procent. Motala har också gått väldigt bra och ökar med hela 20
procent. I Vadstena och Mjölby har vi däremot en liten minskning på runt 10 procent per
kommun, men sett till antal företag är det inte något stort tapp: minus två företag i Vadstena
respektive minus åtta företag i Mjölby.
-

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.

För mer information kontakta:
Kristin Ericsson, Verksamhetsledare, NyföretagarCentrum Västra Östergötland,
0703-39 15 57, kristin.ericsson@nyforetagarcentrum.se
NyföretagarCentrum Västra Östergötland, Drottninggatan 50, 591 27 Motala. Tel: 0141 – 510 71
Besöksadresser: Jerikodalsgatan 6, Mjölby. Drottninggatan 50, Motala. Storgatan 31, Rödtornet, Vadstena.
Mail: vastraostergotland@nyforetagarcentrum.se Hemsida: www.nyforetagarcentrum.se/vastraostergotland

	
  

	
  	
  

	
  

	
  

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande och erbjuder kostnadsfri och
konfidentiell rådgivning till alla som vill starta eget företag. NyföretagarCentrum täcker närmare 200
kommuner och 2014 kom över 21 000 personer till NyföretagarCentrum för rådgivning och fler än
9 000 har startat företag. Av de som startat eget företag med hjälp av NyföretagarCentrum har färre
än en procent gått i konkurs efter tre år. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva. Kopplas
NyföretagarCentrums mentorprogram till rådgivningen är 89 % kvar efter år tre och 0 % i konkurs.
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