Näringsrikt
Det här är för dig! En kort översikt över ett antal saker som händer i det lokala
näringslivet och frågor kopplade till detta. Det ska fungera som en snabb översikt som ger en bra bild av nuläget. Hör gärna av dig om du är intresserad av att
veta mer, har frågor, funderingar eller input - ser framemot att höra ifrån dig!
Med vänlig hälsning,
Andreas Roth
Omvärldsanalytiker
Näringslivs- och destinationsutveckling, Helsingborgs stad
andreas.roth@helsingborg.se

Nyföretagandet går som tåget
Entreprenörsandan i Helsingborg är fortsatt stark och det startas
fler än tre bolag varje dag. Under 2017 registrerades 1 061 nya
företag i Helsingborg, vilket är en ökning med 2,8% - som jämförelse
minskade företagandet i både Skåne och Sverige som helhet med
1%. Helsingborg placerade sig 2017 på femte plats av Sveriges
15 största städer när det gäller antal nystartade företag per 1 000
invånare.
Under 2018 fram tillochmed augusti ökade antalet nyregistrerade
företag i Helsingborg med ytterligare 1,0%, samtidigt som man kan
se en fortsatt nedgång både regionalt och nationellt.
Att det startas företag är viktigt för det lokala näringslivets utveckling, men minst lika viktigt är att de företag som startas överlever
och växer. Om du är en aktör som behöver hjälp att växa finns det i
vårt nätverk en mängd aktörer som kan stötta, dels i form av hjälp
att hitta kapital och kompetens såsom Connect eller Tillväxt Helsingborg, eller genom tillväxtfokuserade utbildningar genom Business academy.

Antal nyregistrerade företag jan-aug (AB, E, HB, KB)

2014

2015

2016

2017

2018

Δ17-18

Helsingborg

669

606

697

674

681

1,0%

Skåne

5 240

5 140

5 571

5 507

5 345

-2,9%

Sverige

40 200

41 072

44 220

44 155

41 470

-6,1%

Källa: Bolagsverket
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1 061

nya företag i Helsingborg 2017

Ett nytt Söder

Uppgraderad paradgata

Området runt Mäster Palms plats börjar nu
komma på plats, med en stundande öppning av
köpcentrumet SöDER. Klar under sommaren är
att restaurangerna Beijing8, Domino’s Pizza och
Lådan öppnar här.
I närliggande Scala öppnar restaurangen Mozza
och ett showroom till inredningsföretaget Senab.
Tillsammans bidrar dessa restauranger och
butiker till ökad servicenivå och fler besöksanledningar till Söder såväl dags- som kvällstid. Tillsammans med nytt köpcentrum och större biograf
bidrar det till en nytändning för området.

Samtidigt som de första delarna av ombyggnationerna av vår paradgata Drottninggatan och Järnvägsgatan börjar bli klar återstår en del arbete.
Hela sträckan beräknas bli klar till juni 2019.

Starkt IT-kluster växer
sig starkare

Ett viktigt nav i regional
och nationell logistik

Helsingborg har ett starkt IT-kluster med både
flera större aktörer, innovativa nischspelare och
starka tillväxtföretag. Vi ser dessutom många
nystartade företag i branschen, som är en snabbväxande tillväxtbransch i en alltmer digital tidsålder. Under sommarperioden har ytterligare
aktörer etablerat sig här, bland annat Candidator,
som köpt upp Helsingborgsbolaget Alliero och vill
fortsätta växa lokalt, samt konsultbolaget System
Verification. Totalt rör det sig om nära 800 företag
inom området med över 2 000 anställda.

Helsingborg har ett strategiskt läge med stark
infrastruktur som sammanbinder med marknader
bortom regionen. Logistik är en stark bransch
med flera av stadens större arbetsgivare och totalt
5 500 anställda. Under sommaren har branschen
fortsatt att stärkas ytterligare, bland annat genom
att en stor anläggning på 11 000 m2 är på gång till
Bring Frigo, och Nowaste Logistics fortsätter växa
bland annat genom att ta över hela e-handlaren
Coolstuffs eget lager. Just e-handelslogistik är ett
starkt växande segment.

Efter att ombyggnationen ska det bli lättare att ta
sig till och röra sig i centrum. Det blir bättre och
tydligare gång- och cykelstråk samt effektivare
kollektivtrafik. Fordon på genomfart förväntas i
större utsträckning att välja en väg utanför centrum, vilket leder till en grönare och skönare stadsmiljö där människor trivs och vill vara.
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En attraktiv besöksstad
Efter första halvåret 2018 kan vi glädjas åt att våra totala besökssiffror i city ökat med 6,4% jämfört
med samma period föregående år. Antal gästnätter har ökat med 1,6% tillochmed juli. Beläggningsgraden för stadens hotell hittills i år är sammanräknat 67,4%, vilket innebär +1,6 procentenheter och är
bland de högsta i Sverige.
Under sommaren arrangerades SM-veckan, med 52 idrotter och 291 guldmedaljer. Superlyckat och med
gott om folk i ett sommarvarm stad, där över 8 000 såg Sverige-Schweiz på storbildsskärm på Gröningen. Vädret sken även över stadsfestivalen Hx och Eskilscupen som firade 50 år.
Och som om det inte är nog har de första spadtagen tagits för ett nytt hotell i Oceanhamnen med 180
nya rum, samtidigt som den första kongressen är bokad för den kommande konferens- och hotellanläggningen SeaU – år 2021!

Gästnätter jan-jul 2018
Gästnätter
totalt

Utveckling
totalt

Svenska
gästnätter
utveckling

Helsingborg

476 025

1,6%

2,2%

-0,5%

67,4

1,6

Skåne

3 570 651

3,3%

1,5%

9,5%

60,2

1,8

Sverige

37 364 858

3,1%

1,1%

8,9%

57,2

-0,1

Internationella
gästnätter
utveckling

Beläggningsgrad hotell

Utveckling
beläggningsgrad
(procentenheter)

Källa: SCB/Tillväxtverket
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Hbg Talks

Kursen mot en hållbar framtid

Tillväxt utan gränser

Människan och maskinen

Du hittar fler evenemang på stadens företagarwebb och på Visit Helsingborgs webb.
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