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Redovisning för verksamhetsåret 2015 

Förutsättningar 

Medarbetare 

Organisation 

Sedan 2014 har Fritid Helsingborg en organisation som innebär att verksamheten är indelad in i fem 
enheter: Mötesplatser och lägerverksamheter, Fritidsgårdar och mötesplatser, Hallar och anläggningar, 
Grönytor samt Stöd och support. Organisationen framgår av bilden nedan. Under 2015 har flera omor-
ganisationer skett på ledningsnivå. Tre teamchefer tillträde inom den öppna verksamheten. För att 
förstärka de administrativa funktionerna rekryterades även en administrativ chef under hösten. 

 

Anställda 

Antalet månadsanställda är 113 personer vid årets slut 2015, vilket är en ökning med 5 personer jäm-
fört med föregående år. Drygt en tredjedel av de anställda är kvinnor, vilket motsvarar hur könsfördel-
ningen sett ut sedan en tid tillbaka. Medelåldern har sjunkit från 46,9 år till 45,8 år. Andelen som har 
en heltidstjänst är 77 procent, vilket motsvarar föregående års värde. Andelen tillsvidareanställda har 
dock minskat avsevärt, från 90 procent år 2014 till 83 procent år 2015. Förklaringen till detta är att 
flera fritidsledare med tillsvidareanställning avslutat sina anställningar och dessa har ersatts av medar-
betare som anställts på visstid. Vid rekryteringen har man ställt krav på fritidsledarutbildning och då 
har man endast hittat personer som fortfarande har pågående studier. Avsikten är att testa dessa under 
sin studietid och sedan tillsvidareanställa dem när de avslutat sina studier. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron för 2015 är 3,9 procent, vilket är samma siffra som föregående år. Sjukfrån-
varon är högre bland kvinnor än män. Bland de som är 50 år och äldre är sjukfrånvaro betydligt högre 
än vad den är bland yngre medarbetare. Andelen personer med mer än 4 sjuktillfällen de senaste 12 
månaderna har sjunkit väsentligt jämfört med föregående år, 8,2 procent jämfört med 11,9 procent. 
Under slutet av 2015 har cheferna aktivt arbetat med tidiga omtankesamtal för personer med upprepad 
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korttidssjukfrånvaro, vilket kan förklara det förbättrade resultat. 

  

Anläggningar 

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för öppen fritidsverksamhet och idrotts- och fritidsanläggningar. I 
tabellen nedan redovisas antalet större tillgångar i form av hallar, anläggningar och planer som Fritid 
Helsingborg bedriver verksamhet vid eller sköter drift av. 

Anläggningar, antal 2013 2014 2015 

FRITIDSGÅRDAR 12 12 12 

FOTBOLLSPLANER - GRUS/GRÄS 57 57 54 

FOTBOLLSPLANER - KONSTGRÄS 8 10 13 

SPORTHALLAR 12 12 12 

ISHALLAR/-BANOR 2 2 2 

FRIIDROTTSHALLAR 1 1 1 

FRIIDROTTSARENOR 1 1 1 

SIM- OCH BADANLÄGGNINGAR 4 4 5 

ÖVR FRITIDSANLÄGGNINGAR (TRÄFFPUNKT, MO-
TORGÅRD M M ) 

6 6 6 

NÄRIDROTTSPLATSER 15 16 17 

IDROTTSLOKALER 34 34 34 

RIDHUS 3 3 3 

RIDBANA, ISLANDSHÄSTAR 1 1 1 

BOLLFÄLT 1 2 3 

 
 
 

Ekonomi 

Nedan redovisas idrotts- och fritidsnämndens internbudget för 2015 i sin helhet. (Bilaga 1, IFN dnr 
0030/2014, Mål och ekonomi 2015 Översikt internbudget) 

IFN internbudget 2015 Budget 2014 Budget 2015 

 Belopp tkr Belopp tkr 

FRITID   

Nämnd och förvaltning   

Idrotts- och fritidsnämnden 940 940 

Ledning, administration och service 7 718 8 436 

   

Öppen verksamhet/Mötesplatser och 
lovverksamhet 

  

Öppen fritidsverksamhet 24 180 23 506 

Övriga mötesplatser 8 930 10 501 

Lovverksamhet 1 887 1 806 
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IFN internbudget 2015 Budget 2014 Budget 2015 

   

   

Övergripande fritidsverksamhet   

HISO 650 650 

Skåneidrotten 550 650 

Centralt hanterade bidrag (elit, ar-
rangemang, segregation) 

3 005 1 200 

Övergripande fritid 2 665 2 315 

Markunderhåll, idrottsanläggningar 
(ännu ej fördelade) 

2 856 1 356 

Fritid för alla/Fritidscheck 2 250 2 250 

   

Föreningsbidrag 24 391 19 345 

   

Hallar/anläggningar och grönytor, 
kommunala 

  

Idrottsservice, anläggningar 44 646 0 

Hallar och anläggningar 0 56 014 

Grönytor 0 32 446 

Ödåkrahallen - investering 0 1 800 

Pålsjöbaden investering (maj-dec) 0 1 000 

   

Hallar/anläggningar och grönytor, 
externa 

46 744 45 097 

   

   

TOTALT FRITID 171 412 209 311 

  

 
 
 
 

  

  

 

Årets verksamhet 

Sammanfattning av verksamhetsåret 2015 

Fritid Helsingborg arbetar för att skapa ett rikt och varierat fritidsutbud för alla i Helsingborg. 
Det gör vi genom att erbjuda attraktiva fritidsgårdar och mötesplatser, öppna och tillgängliga 
idrottsanläggningar, spännande evenemang och upplevelser, och stöd till föreningslivet i staden. 
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Med 2015 inleddes en ny mandatperiod. Den nytillträdda att idrotts- och fritidsnämnden startade sitt 
arbete med att ledningen för Fritid Helsingborg informerade om alla verksamheter som ingår i nämn-
dens ansvarsområde. De nya ledamöterna fick dessutom tillfälle att diskutera den framtida inriktning-
en för verksamheten. Under våren arbetade nämnden fram nya mål och strategier med utgångspunkt i 
stadens åtta mål för 2016. 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutade i maj om hur medlen för Pulshöjaren ska användas. Syftet är att 
utveckla barn och ungdomars rörelse och aktivitet både i och utanför stadens föreningsliv. Beslutet 
innebär att medel avsätts till: 

- aktivitetsbiljetter avsedda för aktiviteter, upplevelser och idrottsutövande 

- ett riktat stöd till föreningar som ordnar aktiviteter utan krav på medlemskap 

För att få en bild av hur ungdomar upplever besök på fritidsgårdar och mötesplatser genomför Fritid 
Helsingborg på uppdrag av nämnden årligen en enkätundersökning. Närmare 1700 ungdomar i åldern 
10-20 år vid våra nitton anläggningar besvarade enkäten våren 2015. Högsta betygen fick frågor som 
är kopplat till relationer mellan ungdomarna och mellan personal och ungdomar. Ungdomarna är 
trygga och trivs på fritidsgårdar och mötesplatser och är överlag mycket nöjda med verksamheten och 
de aktiviteter som anordnas. 

Genom Fritid Helsingborg bidrog nämnden under 2015 på en rad olika sätt till att ge helsingborgarna 
möjligheter att skapa en aktiv fritid. Ett varierat och levande föreningsliv är den kanske viktigaste 
förutsättningen för att lyckas med detta. Nämnden har ett tydligt uppdrag att stödja stadens föreningar 
så att de kan behålla och rekrytera fler medlemmar, i synnerhet barn och unga. Flera aktiviteter star-
tade i syfte att stimulera barn och unga till ökad fysisk aktivitet i samarbete med föreningslivet. 

Spontanidrottsprojektet Idrottsskolan för ungdomar mellan 13 och 15 år startade i samarbete med 
HISO och Skåneidrotten på Dalhemsskolan, Tågaborgsskolan och Norrehedshallen. Ett pilotprojekt 
pågick under tio veckor med en timme träning i veckan. Tonåringarna fick utan krav på prestationer 
och resultat helt gratis prova på olika idrotter. Det var ledare från tio idrottsföreningar som ansvarade 
för aktiviteterna i de nio idrotter som ungdomarna kunde välja mellan. Under hösten fortsatte och ut-
vidgades verksamheten. Ett femtontal föreningar arrangerade drop-inaktiviteter för ungdomar i åldern 
13-19 år. Verksamheten blev mycket uppskattad och ledde till att föreningarna kunde få ett flertal nya 
medlemmar. Projektet blev också en viktig del i introduktionen av nyanlända ungdomar som härige-
nom fick sin första kontakt med stadens föreningsliv. 

Skol- och fritidsförvaltningen utvidgade hälsoprojektet, "Bli mitt bästa jag", som startade förra året i 
Bårslöv. Drottningshögsskolan, Mörarps skola och Söderskolan kom 2015 med i samarbetet med före-
ningslivet och Fritid Helsingborg som syftar till att öka elevernas fysiska aktivitet och medvetenhet 
om hälsan. 

En annan aktivitet för att stimulera unga till ökad fysisk aktivitet var vårt samarbete med Elinebergs-
skolan och Västra Alléskolan där ungdomar tränade extrem hinderbanelöpning flera gånger i veckan. 
Det var ett trettiotal ungdomar som deltog och nådde slutmålet genom att delta i Toughest-loppet i 
Malmö i maj. 

Under våren hade ishallen på försök förlängt öppethållande. Det var en extra satsning som ökade möj-
ligheterna till isträning för främst konståkning. 

Fritid Helsingborg och ett stort antal föreningar i staden erbjöd i likhet med tidigare ett brett utbud av 
aktiviteter för sommarlovslediga ungdomar. Hantverk och skapande verksamhet, musik, kortare och 
längre läger och möjlighet att prova på olika idrotter var några av de många programpunkter som 
fanns att anmäla sig till. Sommarlägren vid våra anläggningar på Bolmsö och Skånes Fagerhult var 
som vanligt mycket populära. Tillsammans med de kortare lägren på Krokahus och Örby var det nära 
det närmare 500 barn och ungdomar som deltog i sommarlägren. 
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Fritid Helsingborg medverkade i flera av de större arrangemang och tävlingar som genomfördes i sta-
den under 2015. Som exempel kan nämnas: 

• Eskilscupen, som arrangeras av Eskilsminne IF, som 2015 hade 645 pojk- och flickfotbollslag 
i åldern 10 till 16 år. Nära 1900 matcher spelades på nitton idrottsplatser runt om i staden un-
der tre dagar. Fritid Helsingborgs vaktmästare gjorde som vanligt ett utmärkt arbete för att 
förbereda alla planer och anläggningar. 

• I augusti stod Helsingborg värd för folkdans- och musikfestivalen Europeade, vilket var första 
gången i Sverige. Syftet med festivalen är att skapa europeisk gemenskap genom folkmusik 
och dans. Det blev ett lyckat evenemang där Fritid Helsingborg bidrog med att organisera in-
kvartering i skolor och idrottshallar för de omkring 6000 deltagarna. 

• Svenska mästerskapen i karting i juli var ett uppskattat arrangemang på Väla motorbana. 
• Under Hx deltog Fritid Helsingborg på aktivitetsområdet vid Ångfärjan med aktiviteter för 

barn och ungdomar och information om verksamheten. 
• I december anordnade IFK Helsingborg svenska mästerskapen i konståkning. Med hjälp av 

Fritid Helsingborgs vaktmästare kunde tävlingarna genomföras på fina isar. Arrangemanget 
blev mycket uppskattat av både deltagare och publik. 

Hallar och anläggningar blir kontinuerligt förbättrade för att öka tillgänglighet och för att möta föränd-
rad efterfrågan. 

En ny multiarena togs i bruk på Adolfsberg som ger invånare i området i alla åldrar ökade möjligheter 
till spontant idrottande. På Hedens idrottsplats har omklädnadsbyggnader byggts om så att personer 
med funktionsnedsättningar får bättre tillgång till anläggningen. Idrottsplatsen fick även nya löparba-
nor som en del i uppgraderingen inför SM i friidrott 2017. 

Ombyggnad av omklädningsrum i Rydebäcks sporthall är ett exempel på lokalanpassningar som gör 
att vi kan tillgodose ökade behov från både ute- och inomhusaktiviteter i området. 

Fritid Helsingborg genomförde i samarbete med driftbolaget Två arenor, Svenska fotbollförbundet och 
fastighetsförvaltningen anpassningar av Harlyckans idrottsplats så att anläggningen lever upp till kra-
ven för division ett spel i fotboll. 

Pålsjöbadet stod färdigt och den 10 maj var det invigning och visning för allmänheten. Samtidigt fick 
Fritid Helsingborg driftsansvar för anläggningen som öppnade för de första badgästerna dagen därpå. 

Två beachvolleybollplaner blev färdigställda på Oslopiren i samarbete mellan Fritid Helsingborg och 
Stadsbyggnadsförvaltningen. Planerna ligger vid den gamla HH-terminalen i Oceanhamnen. Det är 
första steget mot att utveckla ett nytt aktivitetsområde för alla helsingborgare där Idrotts- och fritids-
nämnden har en central roll. 

Sperlingegården, det nya ridhuset i Hittarp, invigdes i augusti i samband med att Hittarps ridklubbs 
40-års jubileum. Sperlingegården har blivit en samlingspunkt för ungdomar i området där Fritid 
Helsingborg i samarbete med ridklubben bedriver öppen fritidsverksamhet. 

Olympiaområdet är under utveckling. Ombyggnaden av fotbollsarenan Olympia är i full gång och den 
första etappen innebar att södra ståplatsläktaren monterades ned. Läktaren styckades för att kunna 
återanvändas på andra anläggningar. När en bit av läktaren placerades vid en av Olympiaområdets 
konstgräsplaner skapades en fullvärdig matcharena som är spelbar större delen av året. Under våren 
spelade Helsingborgs IF två matcher i Svenska cupen på den nya arenan. Dessutom kunde Ängel-
holms FF genomföra en match i samma turnering på den nya planen som alltså har blivit en tillgång 
för mer än Helsingborgs stad. Den norra ståplatsläktaren flyttades senare under året till Hedens id-
rottsplats och Väla Motorbana. 
 
Flera andra åtgärder har genomförts på Olympiaområdet som höjer kvaliteten på anläggningen. För-
ändrade arbetssätt och rutiner innebär att planer och byggnader har blivit bättre samtidigt som tillgäng-
ligheten har ökat. Med noggrannare dosering och minskad användning av konstgödning på gräsytorna 
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har även den negativa miljöpåverkan kunnat reduceras. 

För att ytterligare förbättra Helsingborgs förutsättningar som arrangemangsstad, köptes två mobila 
läktare in. Läktarna, som kan flyttas mellan olika platser med kort varsel, har kapacitet för 288 sittande 
åskådare. Under året var de i bruk bland annat vid Eskilscupen och Hx. 

Fritid Helsingborg medverkade under hösten i stadens arbete med anledning av flyktingsituationen. 
Genom att ställa i ordning två idrottslokaler i Norrehedshallen kunde 35 ensamkommande flykting-
barn ges ett ställe att bo i väntan på att Migrationsverket hittade annat boende. Vid årsskiftet kunde 
samma lokaler användas som tillfälligt ankomstboende för asylsökande barnfamiljer. 

Med kreativitet och en flexibel personal kunde Fritid Helsingborg med mycket kort varsel bidra till att 
skapa ett bra boende för de nyanlända. Skolverksamheten i Norrehedshallen påverkades inte och att de 
föreningar som annars använder hallen var förstående och vi lyckades hitta andra hallar för dem att 
vara i under tiden. Fritid Helsingborg avdelade även fyra fritidsledare till boendet. De höll i fysiska 
aktiviteter, ordnade med spel och erbjöd ungdomarna aktiviteter utanför boendet, som till exempel 
bowling och inomhusfotboll. 

Under våren startade Välkomsten, skol- och fritidsförvaltningens mottagning för barn och ungdomar 
som precis kommit till Sverige. Välkomsten förbereder barn och unga inför skolstarten genom att kart-
lägga deras kunskaper och skolbakgrund, samt ge dem en introduktion i det svenska språket. Fritid 
Helsingborg bidrog med fritidsledare som anordnade fritidsaktiviteter för elever i gymnasieålder med 
Idrottens Hus som bas. 

Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten 

Utvecklingsområden hämtade från Kvalitetsrapport Idrotts- och fritidsnämnden 2014, dnr 
47/2015. 

Tillgänglighetsanpassning 

Våra anläggningar ska vara tillgängliga för alla. 

Arbetet med att anpassa lokaler och grönytor så att de uppfyller kraven för personer med funktions-
nedsättning måste prioriteras. Planer för arbetet behöver tas fram och resurser avsättas. 

Fler idrottshallar och andra lokaler behöver anpassas så att de kan användas för övernattning vid större 
arrangemang. 

Arbetet med trygghetsskapande åtgärder, som till exempel förbättrad belysning och röjning av 
buskage vid våra anläggningar ska fortsätta. 

Det finns behov av hallar, aktivitetsytor och andra anläggningar i områden med tillväxt. Planering och 
projektering för att möta framtida behov måste göras tillsammans med berörda förvaltningar. 

Verksamhetsutveckling 

Fritid Helsingborg måste utvecklas för att nå fler och andra målgrupper. Den öppna verksamheten och 
föreningslivet behöver ta fram aktiviteter för att få fler flickor i övre tonåren att vilja delta. 

Samarbete 

För att nå olika målgrupper samt erbjuda ett så brett utbud som möjligt krävs ett utökat samarbete med 
olika parter. Fritid Helsingborg ska tillsammans med andra förvaltningar, föreningsliv och med flera 
arbeta för stadens invånare genom att utveckla och driva verksamhet som efterfrågas. 
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Förbättrad informationen och kommunikation 

Kommunikation med de olika målgrupperna är en förutsättning för att kunna erbjuda verksamhet som 
efterfrågas. Dialogen med stadens invånare om vilka behov av fritidsaktiviteter de har ska utvecklas. 

Fritid Helsingborgs erbjudanden om aktiviteter och service till enskilda och föreningar behöver bli 
mer kända. Informationen till stadens invånare om verksamheten måste utvecklas. Lättillgänglig och 
relevant information med hjälp av användarvänlig teknik anpassad till olika målgrupper ska användas. 

Fritid Helsingborg ska aktivt söka upp nya grupper för att informera om sin verksamhet och välja sätt 
att kommunicera som passar målgruppen. 

Styrning och ledning 

Rutiner och processer kring mål- och resultatstyrning behöver förstärkas på verksamhetsnivå 

  

Analys och bedömning 

Hallar, anläggningar och grönytor 

Våra anläggningar blir fler och arbetet med att sköta dem utvecklas ständigt. Samarbetet med före-
ningar och andra brukare är gott. Vår personal upplevs som kunnig och serviceinriktad. 

Inom enheten Grönytor går utvecklingen mot en större andel konstgräsplaner. Som framgår av tabellen 
i avsnittet Förutsättningar har det tillkommit tre konstgräsplaner 2015. Samtidigt har antalet grus- och 
gräsplaner blivit något färre. 

Efterfrågan på konstgräsplaner är stor och trots den utökade ytan har beläggningen på samtliga an-
läggningar blivit större 2015 jämfört med 2014. Med fler konstgräsplaner frigör vi även tid för inom-
husverksamheten. Numera har även ungdomsfotbollslag under 13 år möjlighet att träna på konstgräs 
och därmed minska behovet av tid i hallar den kalla delen av året. Under hösten hade några anlägg-
ningar öppet utan åldersbegränsning vilket var positivt. 

Kvaliteten på naturgräsplanerna har kunnat höjas när fler matcher och träningar som ligger tidigt eller 
sent på säsongen kan genomföras på konstgräs. 

Arbetet med att förbättra tillgängligheten har fortsatt inom enheten Hallar och anläggningar. Förbätt-
ringar gjordes och en större andel av våra idrottsanläggningar uppfyller nu kraven och är anpassade så 
att fler invånare kan få tillgång till dem. Det återstår dock en hel del anläggningar där vi tillsammans 
med Fastighetsförvaltningen måste vidta åtgärder för att öka tillgängligheten. 

För både inom- och utomhusanläggningar innebär det olika formerna för spontanidrott att användning-
en ökar även om det inte syns i beläggningsstatistiken. Inte minst den större konstgräsytan har under-
lättat och stimulerat till mer spontant idrottande utanför föreningarnas verksamhet. 

  

Öppen fritidsverksamhet 

I årets fritidsgårdsenkät får vår öppna fritidsverksamhet mycket goda betyg från våra besökare. Vår 
personal är uppskattad och ska vara stolt över arbetet man utför tillsammans med ungdomarna på fri-
tidsgårdar och mötesplatser. 

Det finns samtidigt områden som kan utvecklas för att nå ännu bättre resultat. 
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I rapporten som beskriver resultaten från fritidsgårdsenkäten 2015 lyfter vi fram inflytande och delak-
tighet som ett område för förbättring. Vi skriver bland annat: 

Inflytande och delaktighet 

Årets resultat från fritidsgårdsenkäten är något lägre än 2014 när det gäller frågan om ungdomarnas 
möjlighet att vara med och påverka verksamheten. I Idrotts- och fritidsnämndens styrkort finns ett 
mätetal som bygger på denna fråga. Nämndens målvärde för 2015 är satt till att minst 81 procent av 
samtliga svarande ska ange betyg 4 eller 5 på påståendet Jag kan påverka utbudet av aktiviteter. Ut-
fallet 2015 är 78 procent vilket i förhållande till övriga frågor är relativt gott. Det är ingen skillnad 
mellan pojkars och flickors betygsättning av frågan, flickor 77 procent och pojkar 78 procent.1 

Ungdomarna anser alltså att de har möjlighet att påverka verksamheten. 

Samtidigt är det ett påstående som endast 13 procent av samtliga svarande markerar som ett av de 
fem viktigaste. Pojkar tycker i något högre grad att detta är viktigt, 14 procent, än flickor, 11 procent. 

Den politiska nämnden betraktar det så viktigt att den vill kunna följa hur ungdomarna i den öppna 
fritidsverksamheten betygsätter Inflytande och delaktighet. Ungdomarna själva tycks däremot inte 
anse att det är så viktigt om de kan påverka verksamheten de är en del av. 

Resultaten väcker en rad frågor som behöver diskuteras i verksamheten av ungdomar och personal 
tillsammans. 

Är det så att ungdomar i allmänhet är mindre intresserade av demokrati- och inflytandefrågor eller är 
det bara de som besöker våra fritidsgårdar och mötesplatser som har den här uppfattningen? 

Kanske är den öppna fritidsverksamheten i sin nuvarande form så bra att de som deltar inte känner 
något behov av att kunna påverka den? 

Vill kanske inte ungdomar påverka utan är nöjda med att någon annan bestämmer över verksamhet-
en? 

Är årets utfall en trend mot att arbetet med inflytandefrågor har tappat fart? 

Det formella inflytandet i form av gårdsråd eller gårdsteam är mindre vanligt idag än tidigare. Men 
det behöver inte nödvändigtvis innebära att ungdomar har sämre förutsättningar att påverka verk-
samheten. God kommunikation och bra relationer mellan besökare och personal har blivit viktigare 
och ersatt det riktade arbetet med delaktighet och inflytande i den öppna fritidsverksamheten. 

Man måste också hålla i minnet att de som besvarat enkäten är besökare på fritidsgårdar/mötesplatser 
och som till stora delar är mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds. 

Likväl finns det anledning för personalen på våra fritidsgårdar och mötesplatser att tillsammans med 
ungdomarna diskutera och finna nya eller andra former för inflytande och delaktighet i verksamheten. 

  

Frågan om ungdomarnas inflytande och delaktighet i verksamheten behöver få högre prioritet. Ett 
rättighetsbaserat förhållningssätt förutsätter möjlighet till inflytande. 

                                                      
1  I barn- och utbildningsnämndens attitydundersökning 2015 fick elever i grund- och gymnasieskolan 
besvara frågor om inflytande och delaktighet. I gymnasieskolorna i Helsingborg ansåg 81 procent av 
eleverna att de får vara med och påverka på vilket sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter. Bland 
eleverna i grundskolans årskurs 4-9 var resultatet 82 procent. 
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När det gäller vårt arbete med att nå fler flickor i den öppna fritidsverksamheten visar resultaten inte 
några större förbättringar jämfört med 2014. I fritidsgårdsenkäten, som vänder sig till alla besökare, är 
34 procent av svaranden flickor. Det är i det närmaste samma resultat som året innan. Enskilda an-
läggningar har lyckats öka andelen flickor men det är fortfarande allt för många fritidsgårdar och mö-
tesplatser som har en skev könsfördelning bland besökarna. 

På samma sätt som tidigare år är det färre pojkar än flickor som anmäler sig till våra lovaktiviteter. Vi 
behöver bli bättre på att skapa ett utbud av aktiviteter som lockar både flickor och pojkar från alla 
delar av staden. 

  

Tjänstegarantier 

De två tjänstegarantierna som finns inom Idrott- och fritidsnämndens ansvarsområde infördes under 
2013 och båda ingår som mätetal i nämndens styrkort. 

•Tjänstegaranti: Vi garanterar att det årets alla dagar finns inom- eller utomhusanläggning öppen för 
verksamhet. 

Garantin har uppfyllts till 100 procent under 2015. 

•Tjänstegaranti: Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter för ungdomar 
varje helgfri lördag. 

Garantin har uppfyllts till 100 procent under 2015. 

Helgaktiviteterna skall vara saker som skiljer sig från verksamheten som görs under veckan. Det har 
emellanåt varit svårt att hitta på nya aktiviteter varje lördag och få dem att vara attraktiva för deltagar-
na. Vi har under terminen i samarbete med Stattena IF bokat in GA hallen för spontanfotboll. Vi har 
även genomfört andra aktiviteter riktade mot rörelse och hälsa. 

Medarbetarundersökning 2015 

Resultaten för medarbetarundersökningen 2015 visar att Fritid Helsingborg fortsatt har högre resultat 
än staden inom de flesta frågeområdena. Dock har resultaten inom några områden försämrats något 
jämfört med 2014, vilket därmed också dragit ner värdet för medarbetarindex. Intressant att notera är 
att värdet för motiverad medarbetarindex förbättrats, trots att resultaten i sin helhet visar en försäm-
ring. Det finns två frågeområden som särskilt behöver förbättras/utvecklas: psykosocial arbetsmiljö 
och lön/karriärmöjligheter. Vi har under 2015 arbetat med dessa områden genom att våra chefer haft 
dialog om psykosocial arbetsmiljö i sina arbetsgrupper och diskuterat den film som tagits fram om lön 
”Så här sätts min lön”. Detta arbete behöver fortsätta för att kunna se resultat i vår medarbetarunder-
sökning. 

Fritid Helsingborg kommer under 2016 att göra en stor satsning på fortbildning för alla medarbetare 
under rubriken Fritidslyftet. Planeringen av detta projekt startade under hösten 2015. Utbildningarna 
ska vara kopplat till medarbetarens specifika uppdrag och kunna anpassas till individuella behov. Det 
ska även ingå gemensamma delar med fokus på exempelvis Fritid Helsingborg mål och uppdrag, in-
formation och kommunikation och värdegrundsarbete 

Styrning och ledning 

Enheten för stöd och support har ett särskilt ansvar för arbetet med att följa upp och rapportera kring 
Fritid Helsingborgs verksamheter inom ramen för stadens modell för mål- och resultatstyrning. Under 
våren var enheten behjälplig i nämndens arbete med att ta fram nytt styrkort med mål och strategier 
samt verksamhetsidé. Enhetscheferna fick support i processen kring att ta fram verksamhetsstyrkort. 
Arbetet har utvecklats men det återstår en del när det gäller att förankra mål- och resultatstyrning i hela 
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organisationen. Rutiner och processer kring mål- och resultatstyrning behöver få högre prioritet på 
verksamhetsnivå. 

Informationen och kommunikation 

Vi har tagit fram nya rutiner för kommunikation och information för Fritid Helsingborg som innebär 
att ansvar och rollfördelning har blivit tydligare. Tillsammans med Team Kommunikation och mark-
nad på skol- och fritidsförvaltningen har vi utarbetat en kommunikationsplan för våra verksamheter. 
En analys av våra behov inom området kommunikation och information togs även fram under året. 

Vår bedömning är att namnet Fritid Helsingborg nu etablerat och väl känt i staden. Samtidigt ser vi att 
vi har mycket arbete kvar för att höja kvaliteten på vår kommunikation både extern och internt. Vi 
måste bli bättre på att nå ut med våra erbjudanden om aktiviteter och service till enskilda invånare och 
föreningar i Helsingborg. Vår kompetens på området behöver bli bättre och därför har vi beslutat att 
anställa en kommunikatör som får ansvar för vår samlade kommunikation och information. Tjänsten 
kommer att tillsättas under 2016. 

  

Åtgärder för utveckling/Utvecklingsområden 

Det systematiskt kvalitetsarbete behöver stärkas för att utveckla vår verksamhet 

Mål och ramar för verksamheten måste vara tydliga för alla medarbetare. Chefer behöver i dialog med 
sina medarbetare formulera mål som styr verksamheten mot högre kvalitet. 

Vi ska utveckla uppföljning och analys av resultat i förhållande till målen. 

Arbetet med att nå fler och andra målgrupper måste fortsätta och utvecklas. Genom omvärldsbevak-
ning och analys av trender får vi underlag för att möta efterfrågan från invånare och föreningar. 

En gemensam modell för systematiskt kvalitetsarbete underlättar för att planera, följa upp och utveckla 
våra verksamheter. 

Detta är främst ett chefsansvar men måste involvera medarbetarna för att bli förankrat och få effekt. 

  

Kompetensförsörjning 

Vår verksamhet kommer både att växa och förändras i takt med att stadens befolkning ökar. Vi behö-
ver därför bli fler för att kunna fortsätta erbjuda ett varierat utbud av fritidsaktiviteter och anläggning-
ar. 

Nya aktiviteter och förändrade arbetsuppgifter leder till ökade krav på andra kunskaper bland medar-
betarna. Underhåll och skötsel av anläggningar förutsätter mer specialkunskap i takt med att teknik 
och material utvecklas. På kort sikt (1-3 år) ökar efterfrågan på medarbetare med spetskompetenser, 
t.ex. hantverkare, elektriker, greenkeeper och arbetsledare. 

Fritid Helsingborg har de närmaste åren en rad uppdrag som innebär utveckling och start av nya verk-
samheter. För flera av uppdragen har redan rekrytering av nya medarbetare skett. 

Fritidsledare är en fortsatt efterfrågad grupp men i allt högre grad behöver den öppna fritidsverksam-
heten förstärkas med andra kompetenser. 

De formella utbildningskraven ökar när kraven på verksamheten ökar. Det kommer att behövas ytter-
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ligare personal med kunskaper inom exempelvis pedagogik, hälso- och idrottsvetenskap, socialt arbete 
och kulturkunskap. Troligen kommer därför en större andel av våra nya medarbetare ha någon form av 
högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning. 

I konkurrensen om kompetent personal måste Fritid Helsingborg kunna erbjuda intressanta, utveck-
lande tjänster med bra villkor och god arbetsmiljö. Behovet av personal med högre utbildning och 
kompetens medför också att lönestrukturen behöver ses över i ett längre perspektiv. 

Pensionsavgångar inom 3-5 år betyder att vi behöver rekrytera nya medarbetare inom alla verksam-
hetsgrenar. 

Under 2016 genomför Fritid Helsingborg den stora kompetensutvecklingssatsningen Fritidslyftet för 
alla medarbetare. För att utveckla och förbättra verksamheten är det angeläget att upprätthålla och höja 
kompetensen hos all personal. Det är därför nödvändigt att ge medarbetare möjligheter till kontinuerlig 
kompetensutveckling. 

  

Förbättrad informationen och kommunikation 

Fritid Helsingborgs verksamheter och service till enskilda invånare och föreningar behöver bli mer 
kända. Kvaliteten på vårt arbete med både extern och intern kommunikation behöver bli högre. Kom-
petensen behöver bli högre och våra rutiner på området måste bli kända i vår organisation. 

  

Styrkort 

Invånare 

 

Nämndens mål  Mätetal Målvärde Utfall Period 

Alla invånare ska 
ges möjlighet till en 
lustfylld, god och 
meningsfull fritid 

 

Andel barn och 
ungdomar som 
upplever sin fritid 
meningsfull 

Minst 93 % 90 % 2015 

Stadens fritidsverk-
samhet ska ge alla 
barn och ungdomar 
lika möjligheter 

 

Andel barn och 
ungdomar i öppen 
verksamhet som 
upplever trygghet 
och trivsel 

Minst 93 % 94 % 2015 

 

Andel anläggningar 
som är handikap-
panpassade 

Minst 80 % 65 % 2015 

Barn och unga ska 
ges kunskaper om 
förutsättningarna för 
en god miljö och en 
hållbar utveckling 

 

Andel barn och 
ungdomar i öppen 
verksamhet som 
anser att de får vara 
med och bestämma 

Minst 81 % 78 % 2015 

Fritid Helsingborg 
ska erbjuda ett rikt 
utbud av aktiviteter 
och upplevelser för 
invånare i alla åldrar 

 

Antal deltagare på 
Fritid Helsingborgs 
sommarläger i relat-
ion till antal er-
bjudna platser 

Minst 95 % 95 % 2015 

 Andel 10-19-åringar Minst 52 %  2015 
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Nämndens mål  Mätetal Målvärde Utfall Period 

som är föreningsak-
tiva 

 

Vi garanterar att den 
öppna fritidsverk-
samheten erbjuder 
aktiviteter för ung-
domar varje helgfri 
lördag 

100  % 100 % Tertial 3 2015 

Alla invånare ska ges möjlighet till en lustfylld, god och meningsfull fritid 
Kommentar 

Skol- och fritidsförvaltningen genomför på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden varje år en atti-
tydundersökning bland elever i stadens grund- och gymnasieskolor. I årets undersökning svarade 90 
procent av eleverna att de hade en meningsfull fritid. Samma fråga finns med i den årliga undersök-
ningen som Fritid Helsingborg genomför på fritidsgårdar och mötesplatser. Upplevelsen av en me-
ningsfull fritid skiljer sig inte åt mellan stadens ungdomar i stort och de ungdomar som regelbundet 
besöker stadens fritidsgårdar. Resultatet är något lägre än 2014 och vi behöver tillsammans med våra 
besökare analysera orsakerna till förändringen. 

Spontantidrottsprojektet för ungdomar mellan 13 och 19 år i samarbete med HISO och Skåneidrotten 
på Dalhemsskolan, Tågaborgsskolan och Norrehedshallen drog i gång som en pilotverksamhet under 
våren. Projektet är ett försök att locka fler ungdomar att röra på sig och pågick under tio veckor med 
en timme träning i veckan. Intresset för aktiviteterna varierade mellan områden i staden, men för att 
vara första gången är vi nöjda med mottagandet. Det nya konceptet gav Fritid Helsingborg och delta-
gande föreningar erfarenheter som användes när verksamheten fortsatte under hösten. Föreningar fick 
många nya medlemmar och samtidigt har projektet fungerat som en del av introduktionen av nyan-
lända ungdomar. 

Skol- och fritidsförvaltningen har utvidgat hälsoprojektet, "Bli mitt bästa jag", som startade förra året 
på Bårslövs skola och fritidsgård. Från årsskiftet ingick Drottningshögsskolan, Mörarps skola och 
Söderskolan i verksamhet som i samarbete med föreningslivet och Fritid Helsingborg syftar till att öka 
elevernas fysiska aktivitet och medvetenhet om sin hälsa. Fler skolor står på tur för att komma med 
under hösten. 

Toughest är en tävling i extrem hinderbana. Ett 30-tal ungdomar har regelbundet tränat hinderbane-
löpning flera tillfällen i veckan. I början av maj deltog man i den stora tävlingen i Malmö. 

Nämnden har till stora delar nått ambitionen för 2015 inom målet Alla invånare ska ges möjlighet till 
en lustfylld, god och meningsfull fritid. 

Stadens fritidsverksamhet ska ge alla barn och ungdomar lika möjligheter 
Kommentar 

Idrotts- och fritidsnämnden tog i maj beslut om hur medel för Pulshöjaren kunde användas 2015. Puls-
höjaren ska öka ungdomars möjlighet till deltagande i fritidsaktiviteter inom idrott, kultur och sam-
hällsutveckling inom och utanför föreningslivet. Beslutet innebär att medel avsätts till: 

- aktivitetsbiljetter avsedda för aktiviteter, upplevelser och idrottsutövande 

- ett riktat stöd till föreningar som ordnar aktiviteter utan krav på medlemskap 

Insatser görs fortlöpande för att anläggningar på ett bättre sätt ska fungera för personer med funktions-
begränsningar. Tillsammans med fastighetsförvaltningen har vi gjort ombyggnader och installationer 
för att tillgänglighetsanpassa Fritid Helsingborgs anläggningar. Det återstår arbeten att göra och kom-
mer därför vara en fortsatt prioriterad fråga under 2016. 
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Nämnden har till stora delar nått ambitionen för 2015 inom målet Stadens fritidsverksamhet ska ge 
alla barn och ungdomar lika möjligheter. 

Barn och unga ska ges kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling 
Kommentar 

Hållbar utveckling omfattar tre aspekter: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Med social 
hållbarhet menar vi bland annat ett samhälle där människans grundläggande behov blir tillgodosedda. I 
detta ligger att vara delaktig och att kunna påverka och bestämma över sitt liv. 

När vi frågar besökare på fritidsgårdar och mötesplatser om hur de upplever möjligheterna att påverka 
verksamheten är resultaten något lägre än på övriga frågor i vår enkät. Barns och ungdomars förutsätt-
ningar att ha inflytande och vara delaktiga behöver utvecklas. I dialog med ungdomarna kan nya for-
mer och processer arbetas fram som främjar ökat medbestämmande. 

Nämnden har till stora delar nått ambitionen för 2015 inom målet Barn och unga ska ges kunskaper 
om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. 

Fritid Helsingborg ska erbjuda ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser för invånare i alla åldrar 
Kommentar 

Idrotts- och fritidsnämndens tjänstegaranti om att erbjuda aktiviteter i den öppna fritidsverksamheten 
varje helgfri lördag har uppfyllt under 2015. Varje lördag har personalen genomfört olika aktiviteter 
bland annat riktade mot rörelse och hälsa, som till exempel fotbollsturnering. 

Fritid Helsingborg och ett stort antal föreningar i staden erbjöd i likhet med tidigare år en mängd akti-
viteter för sommarlovslediga ungdomar. I foldern som delades ut till ungdomar i åldern 10-19 fanns 
drygt nittio aktiviteter att välja mellan. Olika former av hantverk och skapande verksamhet, musik, 
kortare och längre läger och möjlighet att prova på olika idrotter var några av de många programpunk-
ter som fanns att anmäla sig till. Många aktiviteter var fullbokade men en liten nedgång i intresset för 
läger har märkts i år. Möjligen kan det ostadiga vädret i maj-juni påverkat viljan att åka på sommarlä-
ger eller att delta i andra utomhusaktiviteter? 

Nämnden har nått ambitionen för 2015 inom målet Fritid Helsingborg ska erbjuda ett rikt utbud av 
aktiviteter och upplevelser för invånare i alla åldrar. 

Omvärld 

 

Nämndens mål  Mätetal Målvärde Utfall Period 

Fritid Helsingborg 
ska erbjuda en 
mångfald av anlägg-
ningar, mötesplatser 
och verksamheter för 
alla 

 

Medelbetyg i med-
borgarundersökning 
på fråga avseende 
möjligheter att utöva 
fritidsintressen 

Minst 7,8 7,5 2015 

 

Vi garanterar att det 
årets alla dagar finns 
inom- eller utom-
husanläggning öppen 
för verksamhet 

100 % 100 % Tertial 3 2015 

Fritid Helsingborg 
ska arbeta aktivt för 
att arrangemang med 
regionalt, nationellt 
eller internationellt 
genomslag förläggs 

 

Antal arrangemang 
med regionalt, nat-
ionellt eller internat-
ionellt genomslag 
förlagda till 
Helsingborg 

Minst 32 40 2015 
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Nämndens mål  Mätetal Målvärde Utfall Period 

till staden 

Fritid Helsingborg ska erbjuda en mångfald av anläggningar, mötesplatser och verksamheter för alla 
Kommentar 

Fritid Helsingborg har under 2015 kunnat leva upp till Idrotts- och fritidsnämndens tjänstegaranti som 
innebär att hallar och anläggningar skall vara tillgängliga årets alla dagar. 

Under 2015 har en rad projekt genomförts för att förbättra och öka tillgängligheten till våra anlägg-
ningar. Några exempel är: 

• Vid ombyggnaden av fotbollsarenan Olympia har den södra ståplatsläktaren monterats ned. En 
bit av läktaren placerades vid en av Olympiaområdets konstgräsplaner och därmed skapades 
en fullvärdig matcharena som är spelbar större delen av året.  Med taggsystem till alla utrym-
men och belysningar har tillgängligheten på Olympiaområdet blivit bättre för våra kunder. 

• I våra lokaler på Bergaliden, före detta Nicolaiskolan, har en välbehövlig uppfräschning på-
börjats. 

• Hedens idrottsplats har fått nya löparbanor och planering inletts för att uppgradera anlägg-
ningen så den kan möta övriga kraven för SM i friidrott 2017. På Norrvalla och Hedens id-
rottsplatser har nya personalutrymmen blivit färdiga och på Filborna idrottsplats har vi börjat 
arbeten för en allmän upprustning av hela anläggningen. 

Vi har målmedvetet arbetat för att bedriva verksamhet utanför våra ordinarie lokaler, där vi både kan 
informera om och marknadsföra Fritid Helsingborg för stadens invånare. Sportlovet på Väla Centrum 
är ett exempel, där vi under sex dagar från klockan tio till tjugo flyttade in vår verksamhet mitt i köp-
centret. 

  

Nämnden har till stora delar nått ambitionen för 2015 inom målet Fritid Helsingborg ska erbjuda en 
mångfald av anläggningar, mötesplatser och verksamheter för alla. 

Fritid Helsingborg ska arbeta aktivt för att arrangemang med regionalt, nationellt eller internationellt 
genomslag förläggs till staden 
Kommentar 

Under 2015 har ett 40-tal större arrangemang genomförts i staden. Det är evenemang av både lokal 
och nationell som internationell inriktning. Driftsansvaret för bland annat Helsingborg arena har sedan 
första januari lämnats över från Fritid Helsingborg till det kommunägda bolaget Helsingborg arena 
och scen AB, HASAB. Det innebär att Fritid Helsingborg inte på samma sätt som tidigare påverkar 
hur många och vilka arrangemang som förläggs till staden. HASAB och Fritid Helsingborg samarbetar 
nära vilket gjort det möjligt att genomföra alla arrangemang med hög kvalitet. 

Under sommaren 2015 bidrog bland annat Fritid Helsingborg till de stora arrangemangen Europeade 
och Eskilscupen. Europeade är Europas största återkommande folkdans- och musikfestival och anord-
nades för första gången i Antwerpen 1964. I år stod Helsingborg värd för omkring 6000 deltagare som 
fyllde staden med musik och dans under några dagar i augusti. 

Eskilscupen har etablerats som ett av de största ungdomsidrottsevenemangen i landet. Flickor och 
pojkar från 645 lag spelade under tre dagar nästan 1900 matcher på ett tjugotal olika idrottsplatser runt 
om i staden. Med omkring 12000 deltagare och 35000 besökare bidrar Eskilscupen med god mark-
nadsföring och intäkter till staden. 

Nämnden har nått ambitionen för 2015 inom målet Fritid Helsingborg ska arbeta aktivt för att ar-
rangemang med regionalt, nationellt eller internationellt genomslag förläggs till staden. 
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Organisation 

 

Nämndens mål  Mätetal Målvärde Utfall Period 

Skol- och fritidsför-
valtningen ska vara 
en attraktiv arbetsgi-
vare 

 Medarbetarindex Minst 77 76 2015 

 Ledarindex Minst 77 79 2015 

 Sjukfrånvaro Max 5 % 3,9 % Tertial 3 2015 

Skol- och fritidsför-
valtningens kommu-
nikation ska vara 
lättillgänglig och 
relevant 

 

Andel besökare i 
öppen fritidsverk-
samhet som är nöjda 
med personalens 
bemötande 

Minst 94 % 94 % 2015 

 

Andel medarbetare 
som upplever att de 
har tillgång till den 
information som de 
behöver för att utföra 
sina arbetsuppgifter 

Minst 77 % 81 % 2015 

 

Andel anmälningar 
till Fritid Helsing-
borgs sommarverk-
samheter som görs 
via e-tjänst. 

Minst 75 % 98 % 2015 

Skol- och fritidsför-
valtningens miljöar-
bete ska ligga i 
framkant 

 

Andel anläggningar 
med rörelsestyrda 
strömbrytare 

Minst 30 % 50 % 2015 

 

Andel anläggningar 
med öppen verk-
samhet som har 
källsortering 

Minst 70 % 95 % 2015 

Skol- och fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Kommentar 

Av våra tre mätetal når vi måluppfyllelsen för två av dem, ledarindex och sjukfrånvaro. För ledarindex 
har vi ett värde på 77 vilket är 2 enheter över målvärdet. Ser man på 3 år tillbaka har målvärdet varit 
uppfyllt samtliga år. Vårt förbättrade ledarindex kan ses som en framgång i vårt arbete med ledarskap. 
Vi har omfattande utbildningar för våra chefer och vi utvecklar och förändrar dessa kontinuerligt för 
att möta de behov som finns. Vi har också de senaste åren arbetat aktivt för att kvalitetssäkra vår 
chefsrekrytering. 

Utfallet för sjukfrånvaron 2015 är 3,9 procent, vilket är under vårt målvärde på 5 procent. Sjukfrånva-
ron har både ökat och minskat de senaste åren, vilket kan förklaras av att det i en liten nämnd får stort 
genomslag om enstaka personer blir långtidssjukskrivna/blir friska från långtidssjukskrivning. Under 
2015 har cheferna mer aktivt arbetat med tidiga omtankesamtal för personer med upprepad korttids-
sjukfrånvaro, vilket man hoppas kunna se effekter av framöver. 

Det mätetal där vi inte uppfyller målet är medarbetarindex. Vårt värde på 76 är 1 enhet under vårt 
målvärde. Ser man två år tillbaka uppfyllde vi målvärdet båda dessa år, men har gjort en liten försäm-
ring i årets mätning. Detta mätvärde är dock inte helt jämförbart mellan åren, vilket gör att slutsatser 
bör dras med viss försiktighet. Vi har arbetat med de två områden som är mest angelägna, psykosocial 
arbetsmiljö och lön, genom att våra chefer haft dialog om psykisk arbetsmiljö i sina arbetsgrupper och 
diskuterat den film som tagits fram om lön ”Så här sätts min lön”. Detta arbete behöver fortsätta för att 
kunna se resultat på MI. 
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Nämnden har till stora delar nått ambitionen för 2015 inom målet Skol- och fritidsförvaltningens ska 
vara en attraktiv arbetsgivare 

Skol- och fritidsförvaltningens kommunikation ska vara lättillgänglig och relevant 
Kommentar 

Rutiner för kommunikation och information om Fritid Helsingborgs verksamheter har setts över. Som 
en följd av översynen har ansvar och processer blivit tydligare. 

Fritid Helsingborg arbetar tillsammans med Team Kommunikation och marknad på skol- och fritids-
förvaltningen med att ta fram informationsmaterial utifrån stadens nya varumärkesplattform. Materi-
alet underlättar för invånarna att känna igen staden och Fritid Helsingborg som avsändare. Samtidigt 
är enklare för vår personal att producera annonser, affischer med mera när det finns färdiga mallar att 
använda. 

Informationen och anmälningsfunktionen på stadens hemsida till våra läger har fått stort genomslag. 
Det allra flesta antalet anmälningar sker numera via e-tjänsten på hemsidan. 

Nämnden har nått ambitionen för 2015 inom målet Skol- och fritidsförvaltningens kommunikation ska 
vara lättillgänglig och relevant. 

Skol- och fritidsförvaltningens miljöarbete ska ligga i framkant 
Kommentar 

Fritid Helsingborg vill kunna erbjuda Sveriges bästa fotbollsplaner. I detta ligger förutom hög kvalitet 
för fotbollsspel också att vara ett föredöme när det gäller miljöpåverkan vid skötsel av gräsytor. Det 
förekommer ingen kemisk ogräsbekämpning på grönytor som vi ansvarar för och användningen av 
rent kväve har minskats. Med noggrannare dosering och minskad användning av konstgödning har 
näringstillförseln blivit mer växtanpassad. Detta ger bättre gräsplaner samtidigt som belastningen på 
vår miljö minskar. 

I samband med ombyggnad av befintliga lokaler monteras rörelsestyrda strömbrytare. Exempelvis 
installerades denna energibesparande teknik i Rydebäcks sporthall när omklädningsrummen anpassa-
des för att möta ökade behov från både ute- och inomhusidrotter i området. Rydebäckshallen har även 
fått nytt ventilationssystem som förbättrar inomhusklimatet och samtidigt minskar energiförbrukning-
en och i Påarps idrottshall byts uppvärmningen från naturgas till bergvärme och biogas. 

Den öppna fritidsverksamheten har sett över och förbättrat rutinerna så att avfallssorteringen nu funge-
rar på i stort sett alla enheter. 

Nämnden har nått ambitionen för 2015 inom målet Skol- och fritidsförvaltningens miljöarbete ska 
ligga i framkant. 

Ekonomi 

 

Nämndens mål  Mätetal Målvärde Utfall Period 

Idrotts- och fritids-
nämndens ekonomi 
ska vara i balans 

 Bokslutsutfall +-0 -8 650 tkr Tertial 3 2015 

 
Beläggningsgrad – 
större hallar 

Minst 75 % 68 % 2015 

 
Beläggningsgrad -
 mindre hallar 

Minst 65 % 61 % 2015 

Sociala och miljö-
mässiga hänsynsta-  Användning av rent Max 2,8 kg per 100 2,6  kg per 100 kvm 2015 
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Nämndens mål  Mätetal Målvärde Utfall Period 

ganden ska vägas in 
vid ekonomiska 
beslut 

kväve på grönytor kvm 

Idrotts- och fritidsnämndens ekonomi ska vara i balans 
Kommentar 

Idrotts- och fritidsnämnden arbetar för att redovisa en ekonomi i balans. Det innebär att inga större 
under- eller överskott ska uppstå, utan tilldelade resurser ska utnyttjas i verksamheten. En stabil eko-
nomi är grunden för att kunna bedriva en långsiktigt stabil verksamhet. Aktuellt resultat visar på ett 
underskott på 8,6 mnkr. I detta resultat ingår ett fåtal större åtgärder av engångskaraktär, som syftar till 
att underhålla och utveckla stadens anläggningar. Kostnaderna för dessa åtgärder täcks av tidigare års 
ackumulerade överskott. 

Fritid Helsingborg har startat ett projekt tillsammans med föreningslivet för att se över fördelning av 
bokningar av idrottslokaler och anläggningar. Projektet ska även ta fram förslag som syftar till ett ef-
fektivare och större utnyttjande av anläggningar och lokaler. 

Sociala och miljömässiga hänsynstaganden ska vägas in vid ekonomiska beslut 
Kommentar 

Fritid Helsingborg har som vanligt haft en omfattande sommarlägerverksamhet. Genom medvetna val 
har vi kunnat öka andelen ekologiska livsmedel som används på lägren. Förra årets resultat med 25 
procent ekologiska livsmedlen vid sommarlägren har förbättrats 2015. 

Eldrift är det självklara valet då nya fordon köps in. Exempelvis valdes el framför dieseldrivet trans-
portfordon när enheten för Grönytor förnyade fordonsparken. 

Med höjd kompetens och förbättrade rutiner har användningen av rent kväve kunnat minskas på de 
gräsytor som Fritid Helsingborg har driftsansvar för. Förutom positiva miljöeffekter har det också 
inneburit lägre kostnader. 

Nämnden har nått ambitionen för 2015 inom målet Sociala och miljömässiga hänsynstaganden ska 
vägas in vid ekonomiska beslut. 

Ansvarig för redovisningen 

Hans Egger, fritidschef 


