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Arbetet med att utveckla kommunens stä-
der och tätorter är ovanligt intensivt denna 
höst. Medborgare, företagare och kommun 
jobbar gemensamt, för att stärka tätorter-
nas attraktivitet.

Mjölby kommun är en levande landsbygd, två 
fina städer och flera trivsamma tätorter. Under 
hösten driver kommunen två utvecklingsprojekt 
för att stärka Mjölby stad, Mantorp, Skänninge 
och Väderstad. I projektet Attraktivare Orter tas 
det fram idéer för både långsiktig utveckling och 
snabba insatser för att stärka attraktiviteten. Före-
tagarna i Näringslivsrådet och föreningarna runt 
om i kommunen har bidragit med goda idéer, 
inför den slutrapport som i höst ska läggas fram 
för Kommunstyrelsen.

Projektet Attraktivare Orter har gjort det ännu 
tydligare att ett centrumarbete skulle stärka 
förutsättningarna för centrumhandel, fastighetsä-
gande och annan näringsverksamhet i våra städer 
och tätorter. Kommunen har därför redan inlett 
ett nytt projekt, som vi kallar centrumprocessen. 
Syftet är att undersöka möjligheten att skapa ett 
professionellt centrumarbete som samlar centrums 
alla intressenter: näringsidkare, fastighetsägare 
och kommun.  Ett sådant centrumarbete kan stödja 

den marknadsföring och de event som redan görs 
av duktiga ideella krafter runt om i kommunen. 
Näringslivskontoret har anlitat de två erfarna cen-
trumutvecklarna Marlene Hassel och Isabel Gölles 
för att genomföra denna process. De arbetar med 
förankring, dialogmöten, stadsvandringar och 
intervjuer. Många av er som är företagare i kom-
munens städer och tätorter, kommer under hösten 
att träffa Marlene och Isabel.

Attraktivare städer och tätorter

Näringslivsarbetet förstärks 
Mjölby kommun prioriterar ett gott företagsklimat och stärker 
därför näringslivsarbetet ytterligare. I januari börjar Heléne 
Njord-Westerling arbeta som näringslivsutvecklare på kommu-
nens näringslivskontor. Heléne har lång erfarenhet av närings-
livsutveckling i olika roller i Östergötland och arbetar idag som 
näringslivschef i Ödeshögs kommun. 

– Heléne har gedigen erfarenhet av näringslivsutveckling och ett 
mycket gott anseende i hela länet. Vi ser fram emot att tillsam-
mans med henne arbeta för goda förutsättningar för kommu-
nens företagare, säger näringslivschef Torbjörn Sjögren.

Torbjörn Sjögren,  
näringslivschef

Isabel Gölles,  
centrumutvecklare

Marlene Hassel,  
centrumutvecklare

Heléne Njord-Westerling,  
näringslivsutvecklare



Fortsatt starkt företagsklimat i 
Mjölby kommun
Flera olika undersökningar visar att före-
tagsklimatet är riktigt bra i Mjölby kommun. 
Näringslivet och kommunen jobbar ihop för 
fortsatta förbättringar.

Näringslivsorganisationen Fastighetsägarna 
mäter varje år sedan 2006 fastighetsföretagarkli-
matet. Den senaste undersökningen visar att 
Mjölby har nöjdast fastighetsföretagare, bland 
alla de 22 undersökta kommunerna.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter 
hur företagarna upplever kommunernas service 
och myndighetsutövning. Den senaste upplagan 
av mätningen visar att Mjölbys företagare är 
mest nöjda i hela Östergötland och att nöjdheten 
ökat under det senaste året.

Att företagarna blir allt mer nöjda med Mjölby 
kommuns service bekräftas också av Svenskt 
Näringslivs senaste mätning av företagsklimatet, 
som presenterades i slutet av september. Men 
trots den ökade nöjdheten med servicen, så får 
Mjölby kommun denna gång hålla till godo med 
andra platsen bland Östergötlands 13 kommu-
ner. Ydre kommun har nämligen förbättrat sitt 
företagsklimat kraftigt och petar i år Mjölby från  
placeringen som kommunen med Östergötlands 

bästa företagsklimat. På tredje plats i länet, efter 
Ydre och Mjölby, återfinns Ödeshögs kommun. 
Totalt sett placeras Mjölby kommun på  45:e plats, 
bland landets 290 kommuner. 

– Det är roligt att Mjölby kommun får så goda 
betyg av företagarna i olika undersökningar. Ett 
gott företagsklimat är avgörande för kommunens 
attraktionskraft och högt prioriterat av kommun-
ledningen, säger kommunstyrelsens ordförande 
Cecilia Burenby.

Tidigare i år genomförde kommunen en hel-
dagsutbildning för alla berörda tjänstemän i 
kommunen om företagsvänlig förvaltning. Nu 
bjuds Svenskt Näringsliv in till möte med före-
tagarna och politikerna i Näringslivsrådet, för 
diskussion om hur företagsklimatet kan stärkas 
ytterligare.

–  Kommunen använder de undersökningar som 
görs av företagsklimatet som verktyg för fort-
satta förbättringar. Svenskt Näringslivs senaste 
undersökning visar att frågorna om trygghet och 
upphandling bör prioriteras. Därför har vi redan 
intensifierat arbetet inom de områdena, säger 
kommunens näringslivschef Torbjörn Sjögren 
beslutsamt.

Fastighetsföretagarklimatet 
Placering Kommun Index
1 Mjölby 103
2 Skara 99
3 Trollhättan 98
4 Värnamo 98
5 Kalmar 96
Källa: Fastighetsägarna

 Siffror från SKR:s Insiktsmätning

Ydre och Mjölby är de två mörkgröna toppkommunerna i Östergötland 
enligt Svenskt Näringsliv

Insikts servicemätning 
Kommun Rank NKI
Mjölby 1 81
Motala 2 80
Söderköping 3 80
Linköping 4 78
Norrköping 5 73
Vadstena 6 68
Finspång 7 61
Källa: SKR
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Få aktuell information
För att få aktuell information,  
fyll i kontaktformuläret på hemsidan  
www.mjolby.se/37982.html eller skicka din  
mailadress till jonny.bertholdsson@mjolby.se

Följ oss på Facebook
Följ oss gärna på Facebook för att 
snabbt få aktuell information. Du 
finner oss på ”Näringslivskontoret 
Mjölby kommun”.

Kommunen  
hälsar nya före-
tag välkomna
 Det är många som väljer att flytta sitt företag till 
Mjölby eller att starta ett nytt företag här. 

För att våra nya företagare ska känna sig riktigt 
välkomna har Näringslivskontoret tagit fram ett 
vykort som alla nya företagare i kommunen får. 
Det ser ut så här:

Hej företagare!
Vi på Näringslivskontoret är jätteglada att du vill driva verksamhet i kommunen. 
Har du frågor som rör dig och ditt företagande är du alltid välkommen att 
kontakta oss på Näringslivskontoret.

Information för företagare på vår hemsida
Som ny företagare kan det vara mycket att tänka på. På vår hemsida, 
www.mjolby.se, kan du hitta kontaktuppgifter, information om tillstånd, 
registrera dig för nyhetsbrev och mycket mer. Sök på jobb och företagande. 

Nyhetsblad och företagsinformation
Det händer mycket i Mjölby kommun! Näringslivskontoret skickar därför ut ett 
tryckt nyhetsblad till alla företag i kommunen några gånger om året. Ungefär en 
gång i månaden skickar vi även ut ett kortare digitalt nyhetsbrev till de företag 
som har anmält sin e-postadress till oss. Anmälan sker på Mjölby kommuns 
hemsida. Sök på digitalt nyhetsbrev. 

Sociala medier
Genom att gilla vår facebooksida, Näringslivskontoret Mjölby kommun, får du 
löpande uppdateringar om vad som händer i kommunens näringsliv. 

Med vänliga hälsningar
Näringslivskontoret i Mjölby kommun 

Torbjörn Sjögren 
Näringslivschef
torbjorn.sjogren@mjolby.se 
010-2345011

Marie-Louise Bood
Företagslots
foretagslots@mjolby.se 
010-2345993

Jonny Bertholdsson
Näringslivsutvecklare
jonny.bertholdsson@mjolby.se 
010-2345112

Du som företagare är viktig för vår kommun. Företagen

skapar utveckling, arbetstillfällen och möjligheter för 

våra kommuninvånare. Ditt företagande bidrar till livs-

kvalitet och god välfärd i form av vård, skola och omsorg.

Mjölby kommun är en framgångsrik plats där allt fler 

människor väljer att bo och där företagsamheten

blomstrar. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid

efter att erbjuda företag de bästa av förutsättningar. 

Tillsammans utvecklar vi Mjölby kommun till en ännu 

bättre plats att bo, leva och driva företag på.

Vi önskar dig all lycka med ditt nya företag!

Med vänliga hälsningar

Cecilia Burenby

Kommunstyrelsens

ordförande

Andreas Capilla

Kommundirektör

Varmt välkommen som ny

företagare i Mjölby kommun!

18 OKTOBER
Dialogmöte om Kungsvägens utveckling. 
Fastighetsägarnas undersökning cityindex 
ger svaret på hur stadskärnan mår.
	Stadshuset, Burensköldsvägen 11.
 17:30-20:00. 

	Anmälan till  
matilda.heneback@mjolby.se 
Vi bjuder på kaffe och smörgås 

20-21 OKTOBER
MJÖLBYBUSSEN 
	Mail med information har gått ut,  
om du inte fått  kontakta  
info@vaxtkraftmjolby.se

24 OKTOBER
CENTRUMPROCESSEN
Stadsvandring i Mjölby stad  
(för företagare) 
	Plats: Stadshusets huvudentré
 08:00-09:45

Stadsvandring i Mjölby stad  
(för politiker och tjänstemän) 
	Stadshusets huvudentré
 10:30-12:00

Workshop om Mjölby stad
	Stadshuset, Burensköldsvägen 11
 18:30-20:30

	Vi bjuder på en enkel men god måltid

25 OKTOBER
CENTRUMPROCESSEN
Platsvandring och workshop i Väderstad
	Centralkonditoriet
 08:00-10:00

	Vi bjuder på frukost

Platsvandringar och workshops i Skänninge 
stad och Mantorp kommer att ske senare 
under hösten.

2 NOVEMBER
Lunchvärd: Upplevelsecenter för Mat
	plats meddelas via Växtkraft i mail 
 12:00-13:15

	Anmälan till info@vaxtkraftmjolby.se 

30 NOVEMBER
”Att utmana etablissemanget”
	Plats meddelas via Växtkraft i mail
 18:00 (Mer information kommer)

Höstens företagaraktiviteter
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