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TILLSAMMANS - FÖR SVERIGES
BÄSTA FÖRETAGSKLIMAT
Helsingborg växer. Det är staden för dig som vill något. Här
råder känslan av att allt är möjligt och innovation uppmuntras.
Det befintliga näringslivet är Helsingborgs största tillgång, det
bidrar till den entreprenöriella dynamik som finns och de jobb
som skapas. Ett enastående företagsklimat och nöjda företag
gör det lättare att attrahera nya företag till staden.
Programmet är ett vägledande verktyg för att stadens näringslivsarbete ska möta en av stadens inriktningar om att Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer. För näringslivsarbetet behöver vi också ta höjd för hur näringsliv och
kommun kan arbeta med gemensamma utmaningar; Helsingborg är en förebild i hur vi gemensamt med näringslivet skapar
transformation för att möta en allt mer oförutsägbar värld.
Syftet med programmet är att förtydliga riktning och prioriteringar i det stadsgemensamma näringslivs- och tillväxtfrämjande arbetet. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att etablera och driva företag i Helsingborg. På så vis främjar staden
en hållbar tillväxt, bästa möjliga företagsklimat och fler jobb.
Tillsammans är ett viktigt ord i sammanhanget – det är tillsammans med näringslivet vi kan göra de nödvändiga förflyttningar
staden, näringslivet och invånarna behöver i framtiden.
Staden och företagen vinner på att bästa möjliga företagsklimat
råder. Vi behöver identifiera vad vi gemensamt kan åstadkomma som gör att attraktivitet, tillväxt och känslan av att vara på
rätt plats ökar i Helsingborg.

Peter Danielsson
Kommunstyrelsens Ordförande

Foto: Lena Evertsson

N

äringslivsprogrammet är ett av Helsingborgs stads
gemensamma och strategiska styrdokument över
förvaltnings- och bolagsgränser. Programmet kopplar till
övriga styrdokument och ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling av näringslivet i Helsingborg. Nämnder och
bolag som har stor betydelse för näringslivets utveckling
förväntas omsätta programmet i sina årliga verksamhetsplaner samt följa upp och redovisa uppnådda resultat på
ett relevant sätt. Programmet är framtaget i dialog med
företag, näringslivsorganisationer, förvaltningar och politiker. Programmet berör dels stadens verksamheter som

har företagskontakter, dels näringslivet, både befintliga
företag och de som vill etablera sig eller investera i Helsingborg.
Syftet med programmet är att utifrån Helsingborgs
stads mål förtydliga riktning och prioriteringar i det stadsgemensamma näringslivs- och tillväxtfrämjande arbetet.
Programmet ska bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för att etablera och driva företag i Helsingborg. På så
vis främjar staden en hållbar tillväxt, bästa möjliga företagsklimat och fler jobb.
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KOMPETENT ARBETSKRAFT

I

Helsingborg, liksom på andra platser, är kompetens, tillgång till arbetskraft och yrkeserfarenhet en avgörande
fråga för företagens framgång men också för stadens utveckling. Helsingborg har en generellt lägre utbildningsnivå
än riket. Ett livslångt och föränderligt lärande, som inte alltid
innebär klassisk utbildning, är en förutsättning för att vi ska
klara framtidens behov, men också vår förmåga att tillvarata invånare vars möjligheter på arbetsmarknaden initialt
är låg. Att nå ut och vidga elevers perspektiv inför deras
framtida valmöjligheter gör det möjligt att kommunicera

•
•
•
•
•

Vi arbetar för ett bredare utbud av utbildningar och andra insatser för att tillgodose behovet av kompetent
arbetskraft.
Vi välkomnar kompletterande utbildningar för att tillgodose verksamhetsspecifika behov inom branscher
där nyetableringar försvåras av språkhinder.
Vi verkar för att inflyttad kompetens, oavsett om det
är studenter, nya svenskar eller företag kan etablera
kontakter med näringslivet.
Vi tar tillvara de egna talangerna och ger dem möjlighet att utvecklas och stanna i Helsingborg.
Befintliga jobb förändras, några försvinner och jobb
med nya kompetensbehov skapas i snabb takt. Vi ska
agera så proaktivt som möjligt i denna förändring.
Med de verktyg vi förfogar över gör vi det enkelt för
företag att hitta rätt arbetskraft.
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Vad gör vi?

näringslivets behov och möjligheter i staden. Globalisering
och digitalisering påverkar alla branscher. Den förändrar lokala tjänster och verksamheter. Transformation av traditionell produktion och handel med fysiska varor och tjänster
möjliggörs. Det innebär att befintliga jobb förändras, några
försvinner och andra typer av jobb med nya kompetensbehov skapas i snabb takt.
Kompetens är lättrörlig och vi vill stärka Helsingborgs förmåga att tillgodose kompetensbehoven hos näringslivet.
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PLATSENS KVALITETER

K

onkurrensen om människor och företag är global. För
att Helsingborg ska fortsätta sin positiva utveckling är vi
beroende av att behålla och attrahera företag och talanger.
Vi vill lyfta fram platsens geografiskt utmärkta läge i en
spännande och dynamisk region med Köpenhamn som
nav. Vi vill tydligt visa känslomässiga argument och affärsmässigt intressanta kalkyler som ger Helsingborg konkurrensfördelar som etableringsort.
Platsen ska vara attraktiv för talanger. Våra starka kulturinstitutioner tillsammans med ett ”fritt och obundet”
kulturliv liksom ett stort sport- och fritidsutbud är viktiga
komponenter i platsens kvaliteter. Vi ska främja en mix av
miljöer, intressen och människor där ”cross-over” utgör en
viktig plattform. Det ”oborstade” och det ”välkammade”

i samexistens och växelverkan attraherar människor från
olika platser, med olika intressen för en urbanitet som profilerar Helsingborg för inflyttare och besökare.
Vi vill skapa en stad med sund konkurrens som kännetecknas av trygghet och säkerhet för ett levande och attraktivt stadsliv samt för stadens besöksmål.
Helsingborg ska ha hög tillgänglighet. En effektiv arbetspendling och enkelt resande stimulerar tillväxt och platsen
blir attraktivare för alla. Vi vill verka för en väl utvecklad infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter för personer, varor och tjänster men också för tankar och affärsidéer. Vi tar hjälp av företag och näringslivsorganisationer
för ett långsiktigt och ihålligt påverkansarbete.
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Vad gör vi?
•
•

•

•
•

Vi synliggör platsens kvaliteter och de möjligheter
som erbjuds, vad vi står för och vart vi vill – en transformativ stad med en god livskvalitet.
Vi ger utrymme för människor att uppfylla egna drömmar och ambitioner och välkomnar innovationer som
främjar näringslivets utveckling och ger fler arbetstillfällen.
Vi är transparenta i vår process kring utveckling och
förändring. I samarbete med näringslivet verkar vi för
en positiv bild av Helsingborg bland annat genom ett
gemensamt trygghetsarbete.
I samarbete med näringslivet möjliggör vi mångfald
inom upplevelser och miljöer.
Inom Familjen Helsingborg skapar vi möjligheter för
etableringar. Vi arbetar gemensamt med kompetensoch affärsutveckling, säljer och marknadsför samt
innovativt utvecklar framtidens service.
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INNOVATION & FÖRETAGSSAMHET

V

i vill att Helsingborg ska kännetecknas av företagsvänlighet, nytänkande och innovation. Företag och
människor ska ha tillgång till innovationsmiljöer och stödjande sammanhang – i ett ekosystem för innovation. Vi
vill verka för goda förutsättningar för att koppla forskning,
forskningsresultat och högre utbildning till stadens och näringslivets behov.
Vi vill utveckla och förädla samarbetsytor och forum för olika aktörer inom näringslivet, både etablerade företag och
nystartade. Staden, näringslivet och näringslivsorganisationer kan tillsammans identifiera frågeställningar och utvecklingsområden som flyttar fram Helsingborgs position som
en företagsvänlig, innovativ och dynamisk plats.
Helsingborg vill bli en av Sveriges bästa platser och ett

•
•
•
•
•
•
•

I de kommunala bolagens ägardirektiv och långsiktiga
planer tar vi höjd för utveckling av ett växande näringsliv.
Genom samarbete med andra aktörer hittar vi gemensamma smarta lösningar.
Vi satsar långsiktigt och gemensamt med näringslivet
inom klustret TECH och artificiell intelligens.
Vi uppmuntrar olika former av innovationer inom hållbarhets- och klimatområdet som stärker hållbara val och använder de möjligheter vi har inom OPI och OPS.
Vi erbjuder etablerare och befintliga företag effektiva
lösningar, förväntade resurser och samarbete för innovation.
Vi tar egna och välkomnar initiativ för proaktiva dialoger
med näringslivet och utnyttjar de fysiska mötesplatserna.
Vi öppnar upp stadens data för insyn och transparens
men också för innovation och entreprenörskap.
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Vad gör vi?

föredöme i hur vi gemensamt med näringslivet skapar
transformation för att möta en alltmer oförutsägbar framtid. Stadens egen verksamhet ligger långt fram i den digitala transformationen och staden vill vara testbädd för innovation och transformation. Teknikinnovationer blir en av
de viktigaste framgångsfaktorerna för att möta både förutsägbara och oförutsägbara framtida förväntningar, krav
och möjligheter. Vi vill främja utvecklingen av innovationsmiljöer i ett löpande samarbete mellan stad, näringsliv och
akademi.
Stadens mål kring netto- nollutsläpp av koldioxid 2035
kräver att invånare, besökare, konsumenter och företag gör
hållbara val. Det kräver också en hög grad av nytänkande
och innovation.
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UTRYMME FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

V

i bidrar till en ekonomisk tillväxt som är hållbar. Vi vill skapa
utrymme för nya etableringar och nya kunskapsföretag. Vi
vill uppmuntra klimatsmarta innovationer, grön export, gröna
kontor och återvinning. Vi vill skapa möjligheter att göra hållbara val i vardagen.
Vi vill vårda bredden av branscher och företag i Helsingborg
och samtidigt stimulera företag som har stor anställningskapacitet att etablera sig i Helsingborg.
En ökad besöksnäring ger ökad arbetsmarknad även i andra
branscher och skapar förutsättningar för nyföretagande och
ökad integration.
Genom insatser kopplade till framtidens handel vill vi visa på
möjligheter till nya affärer men också ge utrymme för innovativa lösningar, vilket ställer nya krav på såväl fastighetsägare
som våra myndigheter. Vi vill skapa utrymme för smartare sätt

att hantera utmaningarna för gods- och varutransporter till,
från och inom stadens centrala delar.
Vi vill öka förutsättningarna för resurseffektiva samarbeten
kring industriell symbios och cirkulär ekonomi.
Vi vill bidra till ett minskat ekologiskt fotavtryck och långsiktigt hållbar säkerhet och service i Helsingborg i samverkan
mellan myndigheter, stadens bolag och näringsliv.
Vi vill bidra till en infrastruktur för resande, oavsett färdmedel, som fungerar väl med god tillgänglighet, tillförlitlighet och
säkerhet. Det ska finnas valfrihet kring transportsätt. Intermodalitet för godstrafik ska stimuleras, så att transporter kan ske
via hamn, spår och europavägar i kedjor av transportsätt.
En framtida fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör binder samman en större arbetsmarknad, och förstärker

därmed tillgången till kompetens och arbete.
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Vad gör vi?
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi ger utrymme för forsknings- och kunskapsmiljöer
att öka sin innovationskraft.
Vi ökar kunskapen om cirkulär ekonomi och förutsättningarna för resurseffektiva samarbeten.
Vi hjälper till att matcha företag rätt i de nätverk och
kluster som finns.
Vi tar initiativ som frigör mark för nya etableringar och
för förtätning av verksamhetsområden.
Vi arbetar för att alla delar av staden ska kunna få mer
effektiva och hållbara varutransporter.
Vi arbetar för att andelen förvärvsarbetande unga och
utrikesfödda ökar.
Vi marknadsför och säljer platsens konkurrensfördelar och starka sektorer.
Vi medverkar till effektiva och fossilfria gods- och persontransporter oavsett transportslag.
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LÄTT ATT GÖRA RÄTT

F

ramtiden tillhör kommuner som är framtidsorienterade,
trovärdiga, långsiktiga, håller vad de lovar och erbjuder
goda förutsättningar för en långsiktigt stabil näringslivsutveckling. Vi ska förstå företagens villkor, ha en hög servicenivå och effektiva processer som skapar utrymme för
utveckling, utan att göra avkall på rättssäkerhet och lagstiftningens intentioner.
Det ska vara lätt för företag att göra rätt. Våra regelverk,
policys och praxis medför olika konsekvenser för företagandet. Vi ska alltid vara medvetna om dessa konsekvenser och tar in dem i bedömningen under stadens interna

•
•
•
•

•

Vi ska förbättra samordningen inom våra verksamheter för att utveckla tillgänglighet, tydlighet och servicenivå till företag på företagens villkor.
Vi möter företag på ett professionellt och kundorienterat sätt. Vi förstärker det som är bra och utvecklar det
som behöver förbättras.
Vi skapar breda kontaktytor mot näringslivet genom
bland annat företagsbesök.
Stadens samlade LOTS-funktion har en viktig roll i
samordningen mellan förvaltningar och bolag i företagsärenden och ska därför både utvecklas och kommuniceras väl.
Vi är en pålitlig och serviceinriktad leverantör av drift,
underhåll och andra tjänster där vi är ensam leverantör
till företagen, och vi har en tydlig strategi för gemensamt arbete, där ömsesidig nytta är en viktig faktor.
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Vad gör vi?

arbete med riktlinjer, regelverk etc.
Den digitala transformationen påverkar också möjligheten att både effektivisera och tillgängliggöra kommunala
tjänster och kommunal service som succesivt ska förändras och utvecklas över tid.
Genom systematisk dialog med företagen och genom att
ha kundens fokus, skapar vi förutsättningar att identifiera
förbättringsområden, informera, leverera och hitta möjliga
bryggor och nätverk mellan initiativ och intressenter.
Det ska vara lätt att ha med oss att göra och vi ska utmärka oss genom transparens, kundorientering och service.
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