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STARKAST I LÄNET! MEST NÖJDA FÖRETAGARE I MULLSJÖ KOMMUN
Svenskt Näringsliv har idag publicerat årets enkätundersökning av företagsklimatet. 1400 företagare och
350 politiker i Jönköpings län har betygsatt sin hemkommun. Mullsjö är den kommun i länet som
förbättrar sitt betygsresultat mest.
Allra högst sammanfattande omdöme får Mullsjö kommun och är segrare även när det gäller den största
förbättringen av det sammanfattande omdömet.
Mullsjö som sticker ut positivt på flera områden i de olika parametrarna.
I Mullsjö har politiker och företagare samstämmig bild av företagsklimatet
I årets undersökning har även samma frågor ställts till kommunpolitiker i varje kommun. Generellt i länet är
politikernas bild betydligt mer positiv av företagsklimatet än företagens, men i Mullsjö är skillnaden mellan politikens
och företagarnas bild relativt liten.
Enkätsvaren från företagarna ligger tillsammans med företagsrelaterad statistik till grund för Svenskt Näringslivs
årliga ranking av kommunernas företagsklimat.
Där företagsklimatet är bra frodas företagsamheten, människor vågar förverkliga idéer, företag startas och utvecklas. Arbetstillfällen
skapas. Denna goda cirkel behöver växa sig starkare i ännu fler kommuner. - Anna Gillek Dahlström, Regionchef Jönköping
Vi är väldigt stolta över den positiva utvecklingen av företagsklimatet som vi haft i Mullsjö kommun på senare år. Det visar på ett
tydligt resultat av den satsning kommunen har gjort när det gäller att utveckla och stärka det lokala näringslivet. Ytterligare ett tydligt
bevis på det är ju bildandet av näringslivsbolaget Mullsjö Utveckling som startade i slutet av 2014 och nu fokuserar på att driva
utvecklingen ytterligare framåt för att kunna ta nästa kliv i näringslivsutvecklingen. – Sara Vennström, utvecklingschef Mullsjö
Utveckling AB
Mycket glädjande att vi har så många entreprenörer, detta är en styrka för kommunen. Vi ser att företagsklimatet tagit flera steg i rätt
riktning och känner att det nybildade utvecklingsbolaget kan stödja företagen ytterligare i framtiden. - Linda Danielsson, kommunalråd
Mer info:
Länk till Svensk näringslivs artikel om rankning av Företagsklimatet
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/jonkoping/smarre-forsamring-av-foretagsklimat-i-jonkopingslan_619192.html
Länk till Företagsklimat.se
http://www.foretagsklimat.se/mullsjo
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