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PRESSMEDDELANDE

Svenskt näringsliv mäter årligen upplevelsen av Sveriges
kommuners företagsklimat. Mätningen presenterades i maj
månad, och idag presenteras dess efterföljande ranking. Trots
ett oförändrat resultat i den underliggande mätningen Lokalt
företagsklimat, och ett förbättrat resultat i mätningen INSIKT, så
backar Hässleholm till plats 215 i dagens ranking.
- Trots att vi i dagens ranking backar så bevisar flera pågående etableringar att
vårt mer offensiva näringslivsarbete fungerar, säger näringslivssamordnare
Roger Höjendal. Underhållsdepå för Öresundståg, Citygross, Biltema och
Burger King är några exempel på detta där också ett stort antal
anställningstillfällen skapas. Vi tror stenhårt på Hässleholm, fortsätter Roger.
Vidareutvecklingen av kommunens företagsservice fortsätter genom ett
långsiktigt och målfokuserat arbete. Det strategiska näringslivsprogrammet,
som tagits fram i nära samarbete med näringslivet och fastställts för perioden
2012-2020, är basen i det arbetet. Ett bra exempel på genomförd åtgärd är
funktionen Företagslotsen. Här får etablerade och nya företagare vid behov en
enkel ingång till kommunens olika myndighetsroller. Ett annat exempel är den
välbesökta Frukostklubben, som skapar en nätverkande mötesplats för
företagarna i kommunen.
Det är främst två undersökningar som fungerar som värdemätare i det
strategiska näringslivsarbetet i Hässleholms kommun: Svenskt näringslivs
Lokalt företagsklimat och SKL:s mätning INSIKT. Båda mätningarna är
viktiga. Lokalt företagsklimat ger en generell bild av företagsklimatet och
INSIKT ger feedback i ett konkret handlagt företagsärende.
- Vår senaste INSIKT-mätning visar en förbättring i NKI på +3, men dagens
ranking visar att vi har en stor arbetsuppgift framför oss i att förbättra den
generella känslan av de satsningar som görs i Hässleholm. Vi är ödmjuka och
öppna inför framtiden, säger Roger Höjendal.
-Hässleholms kommun har stora möjligheter att få ta del av den tillväxt som
regionen har framför sig, berättar tillväxtchef Mikael Kipowski. Regionala
stora investeringar på ESS, Fehrmanbält-förbindelsen och ny stambana via
Hässleholm kommer att på sikt ha stor betydelse för företagsklimatet i
Hässleholms kommun. Det kommer att innebära nya och fler affärer samt nya
företag, avslutar Mikael.
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