1 (4)

BILAGA
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Datum
2018-03-08

Diarienummer
KS-2017/491.481

Handläggare

Fredrik Welander
Fredrik.Welander@huddinge.se

Mottagare

Näringslivsstrategi för Huddinge år 2018-2022, bilaga 3. Fakta
om Huddinges näringsliv, januari 2018
I den här bilagan finns sammanställda fakta om Huddinges näringsliv.

Arbetstillfällen i Huddinge
Arbetstillfällen:

45 084

Fördelat enligt följande:
Kommun

7399

Landsting

6262

Statliga förvaltningar och affärsverk

3812

Näringslivet

26841

Övriga organisationer och offentliga institutioner

830

HUDDINGE KOMMUN
Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se
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Största privata arbetsgivarna:

Största offentliga arbetsgivarna:

1. PostNord

1. Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

2. IKEA

2. Huddinge kommun

3. Spendrups

3. Södertörns högskola

4. Huge

4. Södertörns tingsrätt

5. Pysslingen förskolor och skolor

5. Södertörnspolisen

6. Delicato Bakverk AB

6. Åklagarmyndigheten

7. City Gross

7. Karolinska Institutet

8. Tamro

8. Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

9. Scania
10. Siemens

Befintligt näringsliv och sysselsättningen i Huddinge kommun
Huddinges näringsliv har totalt sett de senaste 3 åren vuxit med 14 procent i antal
anställda och 39 procent i antal företag. De klart största branscherna, vad gäller
antalet anställda, utmärks av Detaljhandel med närmare 4500 anställda följt av
Bygg med lite drygt 4000 anställda. Därefter följer Logistik och Partihandel med
cirka 2000 vardera.
Huddinge har den största företagstillväxten och den näst högsta jobbtillväxten av
jämförbara kommuner i landet. Jobbtillväxten har skett i de två minsta
storlekklasserna med 0-50 anställda. Företag med 51-100 anställda har haft svag
tillväxt i antal anställda.
De branscher i Huddinge där det skapats flest nya arbetstillfällen de senaste 5 åren
är inom Bygg (cirka 650), Logistik (cirka 475), Hälso/Sjukvård (cirka 450),
Företagsservice (cirka 400) och Detaljhandel (cirka 300). FoU har förlorat flest
arbetstillfällen (drygt 100). Nystartade företag har genererat nya jobb främst inom
Bygg, Detaljhandel och Företagstjänster.
De branscher som, i relativa procenttal, ökat mest i fråga om anställda finns inom
Utbildning (förträdesvis förskolor o friskolor), Hälso/Sjukvård (företrädesvis
LOV inom personlig assistans/hemtjänst), Företagsservice samt Logistik.
Motsvarande relativa procenttal för företag som ökat mest är i branscherna
Utbildning, Hälso/Sjukvård, Besöksnäring, Bygg och Företagstjänster. De
flesta branscher växer med bra konkurrenskraft med undantag av
livsmedelsindustrin. Ytterligare potential för att växa i antal anställda bedöms
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finnas inom Företagsstödjande sektor (företagsservice och företagstjänster).
Totalt sett är de flesta branscher för nystartade företag mycket lönsamma.
Huddinge kommun är den näst största kommunen i huvudstadsregionen sett till
befolkning och prognoserna visar att Huddinge år 2030 kommer att ha mellan
120 000 och 150 000 invånare1. Fler människor i kommunen ger förutsättningar
för fler branscher och företag, och även ett bättre underlag för
kompetensförsörjning för företagen. Storleken på arbetsmarknaden är en viktig
faktor för kommunens utvecklingspotential då storleken i sig medför en mångfald
av branscher. En större arbetsmarknad gör matchningen mellan arbetsgivare och
arbetskraft mer effektiv och näringslivet mindre sårbart för konjunkturen.2
Arbetstillfällena i näringslivet i Huddinge är fördelade på flera branscher likväl
som tillväxten på antal anställda, vilket är två styrkor i kommunen. De flesta stora
branscher i kommunen har god konkurrenskraft. Därutöver skapar ett starkt
nyföretagande stort värde och sysselsättning. Det finns en potential i
tjänstenäringen i Huddinge, både de som skapar enklare jobb och de som skapar
kunskapsintensiva tjänster såsom företagsstödjande tjänsteföretag.3 Det är därför
viktigt att Huddinge kan erbjuda olika typer av arbeten för att spegla den
demografiska mångfalden.

Offentlig sektor Huddinge
I offentlig sektor ingår de anställda som har staten, landstingen eller kommunerna
som arbetsgivare. Offentlig sektor är mindre känslig för konjunktursvängningar
men finansieras av skattemedel och styrs av politiska beslut och genererar således
inte några direkta skatteintäkter. Under de kommande åren kommer många nya
arbetstillfällen att tillkomma inom offentlig sektor i Huddinge kopplat till det
stora antalet bostäder som planeras och ytterligare behov av offentlig service som
då skapas. Det ställer krav på, och skapar underlag för, förskolor, skolor,
äldreboenden och annan offentlig verksamhet.

1

Trafikstrategin.
Sveriges nya geografi. Arena för tillväxt och Sweco. 2016.
3
Bisnode 2011-2016, analys 201712.
2
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Branscher med utvecklingspotential i Huddinge
Tjänsteföretag
Alla typer av tjänsteföretag, såväl kunskapsintensiva som serviceinriktade inom
såväl kommersiella som offentliga verksamheter.
Lättare industri/hantverk4
Byggbranschen växer, cirka 85-90 procent av dagens bostadsbyggande sker med
hjälp av underentreprenörer.
Handel och distribution
Som en del av en växande konsumtionsregion finns potential för utveckling av
handeln i bland annat Kungens kurva och olika stadsdelscentra samt ökad ehandel inklusive tillhörande distribution.
Kulturella näringar
Stor utvecklingspotential för attraktiva mötesplatser och kreativa branscher.
Besöksnäring
Kopplat till visionen att vara en av de tre främsta kommunerna i länet att besöka.

4

Näringslivsutveckling i Huddinge. Ramböll. December 2010.

