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335 nystartade företag ifjol
Nettotillväxten av företag är fortsatt positiv i Hässleholms kommun. Jord,
skog & energi, bygg & transport samt tillverkning är branscher där
Hässleholm är traditionsrikt starka.
Tillväxtavdelningen på Hässleholms kommun har tillsammans med
företaget Improvera AB tagit fram näringslivsfakta 2015 via uppgifter från UC.
I rapporten kan man bl.a. följa nettotillväxten av företag och
arbetsställen, branschfördelning, nyföretagande och bolagsformer.
-Uppgifterna hjälper oss att se hur Hässleholms kommuns näringsliv
utvecklas jämfört med andra kommuner, berättar näringslivssamordnare
Roger Höjendal. I näringslivsfakta 2015 ser vi att nivån av antalet nystartade
företag är fortsatt positiv, nästan i nivå med rekordåret 2014. Det startades
335 nya företag ifjol.
-Det var förvisso tio fler företag som startade 2014, men eftersom det
var färre företag som upphörde ifjol så ökade vår totala nettotillväxt av
företag till +2,2% fortsätter Roger.
Vår starkaste bransch jämfört med resterande Sverige är jord, skog och
energi. Även bygg och transport samt tillverkning är för oss traditionsrikt
starka branscher. Den bransch som har flest företag i Hässleholms kommun
är tjänsteföretag, men här har vi samtidigt färre företag än rikssnittet.
-Vi har en förhållandevis hög nivå av soloföretag, här ser vi en möjlighet
att lägga mer fokus för att öka sysselsättningsgraden, avslutar Roger
Höjendal.
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(2,1%) och Sverige (2,3%). Året innan var nettotillväxten +1,1%.
335 nystartade företag. 2014 var det 345, och 2013 var det 300
företag.
Det finns nu 5327 företag och totalt 5796 arbetsställen (företag
samt offentliga m.fl.)
Största sektorn är tjänsteföretag med 1717 företag vilket är
29,6% av företagen, det är samtidigt betydligt lägre andel än
resterande Sverige.
Riktigt starka branscher är Jord, Skog, energi med totalt 1515
företag (26%). Även inom Bygg och transport är vi av tradition
starkare än resterande Sverige med 796 företag (13,7%) liksom
tillverkningsbranschen med 312 företag (5,4%). Inom Handel och
restaurang finns det 837 företag (14,4%)
68,3% av företagen har inga anställda, i jämförbara kommuner är
siffran 61,8%.
Andelen kvinnliga företagsledare är 23,3% vilket är 3% lägre än
resterande Sverige. I nystartade företag är siffran högre (27,8 %),
men i Sverige är nivån högre (33,7).
Hässleholms kommun har fler företag som är äldre än 15 år
jämfört med resterande Sverige, men färre unga företag 0-3 år.
Företagens kreditvärdighet är hög, 92% av företagen klassas ha
bra kreditvärdighet (UC riskklass 3-5).

För mer information kontakta:
Roger Höjendal, näringslivssamordnare i Hässleholms kommun.
Tel 0451-26 72 29 / 0709-71 72 29, roger.hojendal@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor
för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och
med ambition att utvecklas.
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