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Kommunranking företagsklimat
Svenskt Näringsliv släppte den 6 maj sin årliga mätning Lokalt
företagsklimat. Hässleholms kommun placerar sig på plats 187 av
Sveriges 290 kommuner. Enligt mätningen utmärker sig Hässleholm
positivt i jämförelse med andra kommuner inom några områden,
bland annat infrastruktur och kommunalskatt.

- Vi är sedan tidigare medvetna om våra utmaningar och arbetar sedan något
år tillbaka strukturerat med de här frågorna. Vi erbjuder i dag de funktioner
och den service som högt presterande kommuner erbjuder vilket säkrar att vi
kommer nå uppsatt mål att vara bland de 100 bästa kommunerna om två år,
säger näringslivssamordnare Roger Höjendal.
Hässleholms kommun placerar sig i år på plats 187 av Sveriges 290
kommuner. Detta innebär att tidigare års tapp nu har bromsats upp.
- Målet är att vi kommande år ska klättra i rankingen. Vi ska år 2016 (mätning
hösten 2015) vara rankade inom ”topp 100”-kommunerna. Detta mål är
beslutat i vårt strategiska näringslivsprogram och står fast, säger
näringslivssamordnare Roger Höjendal.
Mätningen innehåller totalt 20-talet olika faktorer uppdelat på statistikfaktorer
och en enkät som sänts ut till företag under hösten 2013. Frågeställningen det
sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Hässleholms kommun utgör en
tredjedel av mätningen.
Under 2014 pågår olika aktiviteter för att utveckla företagsklimatet. Nedan
listas några exempel på detta:
Näringslivsråd. Referensgrupp med representanter från
näringslivsorganisationer som agerar som remissinstans och initierande för
utvecklingsprojekt.
Dialogmöten. Årliga öppna dialogmöten med företag och utvecklingsaktörer
för att följa upp Hässleholms strategiska näringslivsprogram samt fördjupa
inom tematiska områden.
Servicefunktionen Företagslots. Vi har ”en väg in” och samordning mellan
förvaltningarna för företag med myndighetsärenden mot kommunen (nystart,
ombyggnad, etc).
Företagsbesök. Tjänstemän och politiker genomför företagsbesök varje
vecka året om.
Nätverksträffar. Ett exempel är vår välbesöka Frukostklubb där kontakter
skapas mellan företag. Men även andra träffar vilka oftast arrangeras i
samarbete med samarbetspartners (ex. Nyföretagarcentrum, Connect, Almi,
Inkubatorn).
Internt utvecklingsprojekt. SKL:s ”Förenkla helt enkelt” startar i september
med syfte att ta fram en handlingsplan för att ytterligare förenkla företagens
kontakt med Hässleholms kommun.
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För mer information kontakta:
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Roger Höjendal, Näringslivssamordnare Hässleholms kommun.
Tel 0451-26 72 29 / 0709-71 72 29, roger.hojendal@hassleholm.se
Mikael Kipowski, Tillväxtchef Hässleholms kommun.
Tel. 0451-26 72 25 / 0709-71 72 25, mikael.kipowski@hassleholm.se
Rolf Elmér, regionchef Svenskt Näringsliv.
Tel. 040-35 25 77 / 0730-66 49 77, rolf.elmer@svensktnaringsliv.se
Läs mer: www.hassleholm.se / www.foretagsklimat.se

