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Nu bor fler än 110 000
personer i Huddinge
I januari tog Huddinge ett nytt kliv i befolkningstillväxten och
fick 110 000 invånare i kommunen. Därmed befäster Huddinge
sin placering som Stockholms läns näst största kommun efter
Stockholms stad.
– Huddinge har uppmärksammats en hel del på sistone. Både företagsklimatet och
skolorna klättrar i ranking. Vi har fått utmärkelser som bästa friluftskommun och
naturvårdskommun. Vi blir en allt mer central kärna för hela södra Stockholm,
vilket gör att både människor och företag söker sig hit, säger Daniel Dronjak (M),
kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun.
Sedan början av år 2012 har Huddinge växt från 100 000 till 110 000 invånare. De
senaste årens höga befolkningstillväxt möts av en hög tillväxttakt i kommunen.
Fram till år 2035 planeras inte mindre än 20 000 bostäder och lika många
arbetsplatser.
Framförallt pågår stora utvecklingsprojekt i de regionala stadskärnorna Kungens
kurva-Skärholmen och Flemingsberg, samt i centrala Huddinge. Huddinge har
över 9 000 företag som tillsammans skapar mer än 45 000 arbetstillfällen.
– Det är verkligen glädjande att Huddinge fortsätter att växa. Det är ett kvitto på
att våra satsningar för att vara en kommun där människor vill bo och företag vill
verka bär frukt. Vårt mål är att vara en av Sveriges vassaste tillväxtkommuner,
säger Magdalena Bosson, kommundirektör, Huddinge kommun.
Av de 110 000 invånarna är 49 procent kvinnor och 51 procent män. Statistik från
2016 visar att Huddinge fortfarande är en ung kommun, medelåldern ligger på 37
år jämför med 41 år för hela Sverige. Totalt ökade Huddinge sitt invånarantal med
drygt 2 200 personer 2016, och samma år föddes fler än 1300 barn i kommunen.
Att kommunen nu passerat 110 000 invånare tyder på att denna utveckling fortsatt
under 2017.
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