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Helsingborgs stad

Vision och ledningssystem

Vision Helsingborg 2035

HELSINGBORG

2035

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande,
pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag.
Vision Helsingborg 2035 och dess fem områden
beskriver den övergripande inriktningen för stadens styrning mot en hållbar framtid.
Läs mer om visionen på bloggen
helsingborg2035.se

Koncernens ledningssystem
Kommunkoncernens ledningssystem säkerställer att vi uppfyller de politiska målen, oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller extern regi. Ledningssystemet är en heltäckande styrprocess för verksamhetsplanering och uppföljning.
I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden (fyra år) som beskriver
den politiska viljeinriktningen. Utifrån programmet fattar kommunfullmäktige beslut om stadens mål, de
är sedan utgångspunkten när nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter skapar sina mål och planer.
I Helsingborg har vi en koncerngemensam planerings- och uppföljningsprocess där vi kopplar samman
mål och ekonomi. Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och
ekonomiska förutsättningar. Läs mer på styrning.helsingborg.se. Uppföljning av kommunkoncernens
mål och resultat sker tre gånger per år, dels i två delårsrapporter och dels i årsredovisningen.
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Läsanvisning
Delårsrapporten omfattar staden och dess nämnder och bolag. Delårsrapporten redogör för stadens
ekonomi, måluppfyllelse och verksamhetsutveckling april 2018.
Koncernens ledningssystem innebär att nämnder och bolag fastställer mål som leder mot stadens övergripande mål och vision Helsingborg 2035.
Redovisningen av bolag är i rapporten avgränsad till AB Helsingborgshem, Helsingborgs Hamn AB,
Öresundskraft AB, Helsingborg Arena och Scen AB och NSR AB. I delårsrapporten följer vi upp bolagens
mål utifrån ägardirektiven. Ägardirektiven beskriver uppdrag, mål och inriktning för varje bolag.
Stadens nämnder formulerar prioriterade och mätbara mål inom de fyra perspektiven invånare, omvärld,
organisation och ekonomi. Varje perspektiv innehåller mål, mätetal och målvärden som nämnden sammanställer i ett styrkort. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl vi har uppfyllt ett
mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden.
Bedömning av måluppfyllelse i styrkort:
=

100 procent eller mer

=

91 procent till 99 procent

=

90 procent eller lägre

=

Mätningen är inte genomförd

SÅ STYRS HELSINGBORG

På webbplatsen styrning.helsingborg.se kan du läsa mer om koncernens ledningssystem, programmet
för mandatperioden, stadens mål, nämndernas reglementen och bolagen ägardirektiv.
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Stadsdirektören har ordet
Första halvåret går mot sitt slut och vi kan se tillbaka på en bra vår i
Helsingborg. Jag tänker då inte i första hand på de många soltimmarna i maj utan mer på de goda serviceupplevelser som medarbetarna i koncernen skapar för invånare, besökare och företag. För att
möta de ökade välfärdsbehoven måste vi fortsätta att utveckla våra
arbetsmetoder och arbetssätt.
HBG MASHUP

Helsingborgs stad har för andra gången arrangerat Hbg Mashup. Ett
tvådagars event där tusen personer var på plats, dels för att låta sig
inspireras av vår väg fram till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun,
dels för att vara med och bidra till det offentliga Sveriges fortsatta
förändringsresa. För en förändring är nödvändig. Vi har stora demografiska utmaningar, Sverige får allt fler yngre och äldre samtidigt
som bristen på arbetskraft ökar.
För första gången på flera år ser det ut som att staden kan få svårigheter att nå upp till budgeterat ekonomiskt resultat i verksamheten.
Vi har fortfarande en god ekonomi i Helsingborg jämfört med många
andra kommuner men vi behöver ytterligare ta tillvara teknikens och
digitaliseringens möjligheter för att underlätta och effektivisera vårt
arbete.
En mötesplats som Hbg Mashup är ett sätt att samla olika kompetenser där vi kan utbyta erfarenheter
och lära av varandra. Men vi måste också ta steget från insikt till handling. Det är när vi i vardagen prövar nya idéer som vi verkligen ger utvecklingen en skjuts framåt. Ibland blir det framgång direkt och
ibland inte. Då tycker vi kanske att vi har misslyckats men jag väljer att inte se det så. Oavsett om vi
lyckas eller misslyckas lär vi oss av det som har hänt och delar med oss av våra erfarenheter. Vi testar
på nytt och hittar nya lösningar.
SAMSPEL MELLAN STRUKTUR OCH KULTUR

I slutet av maj tog kommunfullmäktige beslut om en förändrad styrmodell i Helsingborg. Det är en förändring som ligger helt rätt i tiden. Vi får en enkel modell som tydliggör politiska prioriteringar och främjar tilliten inom organisation. Ökade behov från invånare och förändringar i vår omvärld ställer krav på en
smidig och anpassningsbar styrning, detta gäller såväl den politiska styrningen som chefens verksamhetsstyrning.
Med en enkel och stödjande struktur och en kultur där vi vågar pröva nytt och delar med oss skapar vi
nya framgångar. Ett stort tack till alla medarbetare i staden och bolagen för mycket goda insatser. Jag
önskar er en skön sommar.
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Året så här långt

Mot stadens mål
Här presenterar vi en sammanfattning av resultat och aktiviteter med koppling till stadens åtta
övergripande mål. Presentationen innehåller exempel från nämndernas och bolagens verksamheter
under årets fyra första månader.
Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv
 Arbetslösheten i Helsingborg uppgår till 10,2 procent i april 2018 vilket är 0,4 procentenheter lägre än
april 2017. På riksnivå uppgår arbetslösheten till 7,0 procent vilket är 0,5 procentenheter lägre än
samma månad föregående år.
 Ungdomsarbetslösheten har minskat från 12,2 procent i april 2017 till 10,9 procent i april 2018.
 Staden växer och förtätas. Fram till mars månad har 585 bostäder fått startbesked. Motsvarande
siffra föregående år var 540 bostäder.
 Under första tertialet har Helsingborgshem lämnat över 32 lägenheter till bostäder för hyresgäster
med särskilda behov, vilket ligger i fas med ambitionen för året på 90 lägenheter.
 85 procent av eleverna anser att de har inflytande över arbetssätt och 90 procent av eleverna anser
att deras lärare tar hänsyn till deras åsikter.
Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad
 Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter uppgår till 86 procent.
Resultatet varierar mellan stadens grundskolor, från 100 procent till strax under 70 procent.
 Andelen flickor i den öppna fritidsverksamheten uppgår efter första tertialet till 38 procent. Det är
samma andel som helårsutfallet 2017.
 Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet, lokalt samverkansråd, har gjort flera tillslag.
Samverkansöverenskommelse med polisen och tillhörande aktivitetsplan är sjösatt. Tillsammans
med polis, väktarbolag och andra aktörer har staden startat upp ett nytt, systematiskt arbetssätt för
att få en lägesbild över social oro, brottslighet och andra saker som skapar otrygghet.
 För att öka den upplevda tryggheten i Helsingborg har Volontärscenter i uppdrag att samordna och
stödja volontärer och frivilliga krafter genom nattvandring. Arbetet med detta har startats upp under
årets första tertial.
 Kultur i stadsdelar och Dunkers kulturhus har under perioden startat ett nytt samarbete med familjecentralerna. Nya samarbeten har även skapats mellan stadsdelen Adolfsberg och Kulturskolan.
 Ljus- och ljudevenemanget Drömljus genomfördes i februari. Under tio dagar förvandlades parker,
gator och torg i Helsingborg till inbjudande och minnesvärda mötesplatser.
I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn och unga
 Andel barn och unga som fullföljer sin insats hos socialtjänsten uppgår första tertialet till 92 procent.
Tidigare år har resultatet legat mellan 85-87 procent.
 Stadens attitydundersökning visar att 89 procent av stadens barn och unga upplever sin fritid meningsfull.
 Kulturskolans verksamhet har genomfört de uppskattade Prova på för såväl skola som allmänhet.
Cirka 800 elever kom på skoltid och 1 000 barn på sin fritid.
Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor
 Företagsklimatet i Helsingborg fortsätter att utvecklas positivt. SKL har under våren presenterat
resultatet från den nationella företagsklimatmätningen Insikt. Helsingborg har ett NKI på 72 vilket är
högre än 2016 (69) och strax över snittet för kommungruppen Större stad (71).
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 Antalet nyregistrerade företag uppgick 2017 till 7,4 per tusen invånare. Det är det högsta värdet bland
de kommuner som ingår i kommungruppen Större stad och placerar Helsingborg på plats 21 bland
alla 290 kommuner.
 Den 7 februari var det dags för tredje upplagan av Tura till jobbet som är en gemensam svenskdansk
jobbmässa i Helsingborg och i Helsingör. Närmare hundra arbetsgivare deltog med fler än
1 600 lediga tjänster.
 Antalet studenter inom vuxenutbildningen har ökat med nästan 7 procent jämfört med samma period
föregående år. Det är framför allt inom grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning som antalet elever är fler.
 Antalet kommersiella gästnätter ökade med drygt 1 procent mellan 2016 och 2017.
Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor
 Avfallsmängden per invånare i Helsingborg uppgick 2017 till drygt 400 kg. Det är ungefär samma
nivå som tidigare år. Om staden ska nå ambitionen på 320 kg till år 2020 behöver minskningen ske i
större steg.
 Sedan naturgasen fasats ut är stadens lokaler nästintill fossilfria och Helsingborg har jämfört med
flesta kommuner låg energianvändning. Solcellsprojektet Solvision pågår och första etappen blir klar
under hösten, projektering av etapp två pågår.
 NSR medverkar i Sveriges första så kallade Offentligt Privat Innovationssamarbete (OPI) i samarbete
med Gate 21 som är ett partnerskap mellan regioner, kommuner, företag och akademi inom Greater
Copenhagen. Syftet med OPI och samarbetet inom Gate 21 är att utveckla nya innovativa lösningar
och därigenom snabba på den gröna omställningen. Samarbetsprojektet som NSR medverkar i avser
behovsstyrd hämtning av avfall hos privatpersoner.
 Stadens klimat- och energiplan är färdigställd, politiskt förankrad och ute på bred remiss.
Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare
 Upphandling av stadsgemensam ledarskapsutbildning pågår och beräknas vara avslutad i juni.
 Stadens HME (Hållbart medarbetarengagemang) har förbättrats de tre senaste åren och låg 2017 på
82. Det genomsnittliga resultatet bland de 81 kommuner som tillgängliggjort sina resultat för 2017
var 79.
 För staden som helhet ligger sjukfrånvaron under perioden januari till april 2018 på samma nivå som
motsvarande period 2017. Projekt Främja psykisk hälsa som har drivits i samarbete med företagshälsovård (Feelgood) och Karolinska institutet avslutades under det första tertialet. Projektet har
identifierat och beskrivit vardagsnära aktiviteter och beteende som främjar psykisk hälsa.
Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter
 Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s) uppgick i oktober 2017 till 89 procent.
Det är en ökning med två procentenheter jämfört med oktober 2016.
 Under våren invigdes Digidel, en mötesplats och en möjlighet för invånare i staden att dels utforska
och lära sig om digital teknik, men även en möjlighet att se vad staden har för digitala tjänster.
 I samband med Hbg Mashup genomfördes hackathon "True Challenge 2018" vilket resulterade i flera
intressanta digitala produkter som svarar på behov framtagna av stadens invånare.
 Sveriges första bygglovsrobot har påbörjat sin anställning i staden och får successivt nya uppgifter
med att hålla sökanden informerad och bevaka händelser i ärendena.
Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig
hållbarhet
 Resultatet för skattefinansierad verksamhet förväntas uppgå till 124 mnkr. Det innebär ett resultat
som understiger budgeterat ekonomiskt resultat i verksamheten.
 Stadens soliditet, rensat från koncerninterna lån, uppgår efter april till 48 procent. En nivå strax under
ambitionen på 50 procent.
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Stadens styrkort
Kommunfullmäktige beslutar om ett stadsövergripande styrkort för Helsingborgs stad. Stadens styrkort
innehåller åtta övergripande mål som nämnder och bolag arbetar mot. Nedan redovisar vi måluppfyllelsen för stadens styrkort efter de fyra första månaderna 2018 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi. Vi redovisar fler resultat i koncernens delårsbokslut till hösten och i årsredovisningen.

Utfall
2016

Utfall
2017
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43

Minst index 43

13,3 %

13,1 %

Max 10,8 %

72,7 %

73,9 %

Minst 74,4 %

69 001

70 923

Minst 72 200

72

71

Minst index 78

Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter

89 %

88 %

Andel kunder som är ganska eller mycket nöjda
med sin hemtjänst

88 %

90 %

Andel flickor i den öppna fritidsverksamheten

30 %

38 %

70

72

Minst index 73

16,1

15,5

Max 10,2

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall
T1 2018

Målvärde

Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv
Nöjd-Inflytande-Index
Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år
Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år
Antal arbetstillfällen i Helsingborg

1

1

Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad
Invånarnas uppfattning - rekommendera att flytta
till Helsingborg

Invånarnas uppfattning om kulturverksamheten
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare

86 %

Minst 90 %
Minst 90 %

38 %

Minst 38 %

I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn och unga

1

Andel elever i årskurs 6 som fått minst betyget E i
samtliga ämnen

78 %

79 %

Minst 80 %

Andel elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram (efter sommarskola)

89 %

87 %

Minst 90 %

Andel elever i årskurs 9 som är nöjda med sin
skola som helhet

79 %

-

Minst 80 %

Andel barn och unga som fullföljer sin insats hos
socialtjänsten

-

Resultaten har en eftersläpning på ett år.
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86 %

92 %

Minst 89 %

Utfall
2016

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor
Nöjd kund-index Företagsklimat (SKL:s servicemätning Insikt)

69

Andel företagssamma (har F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är VD eller ordinarie
styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag)

72

Minst index 73

11,0 %

10,9 %

Minst 11,4 %

4

1

Plats 10
eller bättre

Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor
Rankning Sveriges Bästa Miljökommun
Avfallsmängd per invånare

1

398,4

Energianvändning i stadens lokaler

Organisation - nämndens mål och mätetal

397,8

400,7

Max 375 kg

138

140

64

Max 70
kWh/kvm

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

81

82

Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare
Hållbart medarbetarengagemang
(motivation, ledarskap, styrning)

Minst 82

Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband
Ranking utifrån eBlomlådan

Ekonomi - nämndens mål och mätetal

2

84 %

87 %

1

1

Utfall
2016

Utfall
2017

89 %

Minst 91 %
Plats 1

Utfall
T1 2018

Målvärde

Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig
hållbarhet
Stadens soliditet
Resultat skattefinansierad verksamhet
1
2

54 %

49 %

48 %

Minst 50 %

321

316

124

Minst 153
mnkr

Resultatet har en eftersläpning på ett år. Utfallet tertial 1 2017 avser helåret 2016.
Resultaten har en eftersläpning på ett år.
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Staden

Ekonomisk analys
STADENS RESULTAT

Prognosen för Helsingborgs stad uppvisar ett förväntat årsresultat på 124
mnkr, medan resultat per sista april uppgick till 49 mnkr.

Helårsprognos

ÖVERGRIPANDE ANALYS

Nämndernas helårsprognoser visar på ett förväntat resultat för verksamheterna på totalt 22 mnkr.

+124
mnkr

Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos visar på ett underskott om 22 mnkr. Kostnadsökningarna
är betydligt större än intäktsökningarna för innevarande år, vilket innebär att effektiviseringar måste ske.
Såväl förskolor, grundskolor som gymnasieskolor arbetar intensivt med att anpassa kostnadsnivån. Då
ca 2/3 av nämndens kostnader består av personalkostnader kommer effektiviseringarna att påverka
personaltätheten.
En stor osäkerhet finns avseende de omfattande statsbidrag som finns inom skolans och förskolans
område. Kraven för att få behålla många av dessa är en ökad personaltäthet eller en bibehållen aktuell
kostnadsnivå per elev för undervisning och elevhälsa. En stor risk finns att nämnden får betala tillbaka
dessa statsbidrag. En försiktighet vid intäktsredovisningen har därför tillämpats avseende dessa statsbidrag i aktuell prognos.
Vård och omsorgsnämnden räknar med ett underskott om 8 mnkr för innevarande år. Det förväntade
resultatet beror bland annat på ökade kostnader för personlig assistans och externa placeringar inom
LSS-boende samt viss osäkerhet kring nya bedömnings- och ersättningsmodeller.
Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 30 mnkr i sin prognos för år 2018. Resultatet har i
huvudsak sin grund i att flera större investeringsprojekt ännu inte är färdiga, vilket ger lägre räntekostnader och avskrivningar än planerat. Under 2018 har också kostnaderna för färdtjänst tillfälligt minskats
med 9 mnkr. Det har under flera år pågått en diskussion om ny fördelningsmodell för färdtjänsten. I
väntan på ny modell fick Helsingborg en fördelning 2018 som var lägre än planerat.
Arbetsmarknadsnämndens helårsprognos redovisar ett underskott om 7 mnkr. Det negativa utfallet
beror framför allt på minskade intäkter från Arbetsförmedlingen samt ökade kostnader för åtgärder
riktade mot ungdomar.
Socialnämnden redovisar ett förväntat underskott om 11 mnkr i sin prognos för 2018. Underskottet har
till största delen sin förklaring i ökade kostnader för externa placeringar både inom verksamhetsområde
barn/unga/familj samt inom verksamhetsområde vuxen. Ett stort arbete pågår med att hitta mer kostnadseffektiva lösningar på hemmaplan.
Idrotts- och fritidsnämnden redovisar ett förväntat nollresultat för innevarande år.
Kulturnämnden redovisar ett prognostiserat årsresultat på 3 mnkr. Det positiva utfallet beror framför allt
på att nämnden har ett antal vakanta verksamhetschefstjänster, som ännu inte är tillsatta.
Fastighetsnämnden redovisar ett prognostiserat överskott om 10 mnkr för innevarande år. Resultatet
beror i huvudsak på lägre nedskrivningsbehov än tidigare befarat.
Överförmyndarnämnden räknar med ett underskott om 7 mnkr för år 2018. Detta beror på att det inte
längre kommer någon ersättning från Migrationsverket för ensamkommande barn.
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Miljönämndens helårsprognos visar på ett nollresultat för sin verksamhet. Även Valnämnden beräknar
att årets resultat kommer bli nära noll.
Kommunstyrelsens prognos för året visar på ett överskott om 59 mnkr, av vilket 33 mnkr är hänförligt till
stadsledningsförvaltningen och 26 mnkr till stadsgemensamt. Överskottet inom stadsledningsförvaltningen beror i huvudsak på prognostiserade resultat inom exploateringsverksamheten. Det förväntade
stadsgemensamma resultatet är en kombination av lägre centrala kostnader för bostäder till nyanlända,
mindre volymförändring av skolpengen än budgeterat samt lägre pensionskostnader för pension intjänad före år 1998.
Finansförvaltningens verksamhet tillsammans med stadens internbank redovisar en positiv prognos
med 8 mnkr.
Den samlade prognosen som nämnderna lämnat innebär att de kommer att använda 48 mnkr av tidigare
års överskott under året. Detta belopp redovisas som en kostnad år 2018.
FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR

För att uppnå en långsiktig finansiell hållbarhet och trygga kommunens verksamhet i framtiden, så behövs en god ekonomi. Kommunfullmäktige har med anledning av detta fastställt två finansiella målsättningar för Helsingborg i stadens styrkort.
•
•

Stadens resultat från skattefinansierad verksamhet ska vara minst 154 mnkr, det vill säga minst två
procent av skattenettot. Prognosen för år 2018 är ett resultat om 124 mnkr.
Stadens soliditet justerad för koncernintern finansiering via internbanken ska vara minst 50 procent.
Utfallet i april 2018 är 48 procent.

BALANSKRAVSRESULTAT

Kommunallagen anger att en kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Ett lagkrav för att uppfylla
detta är att årets totala intäkter ska vara större än de totala kostnaderna och därmed ska kommunen
redovisa ett resultat större än noll. Vid beräkning av balanskravsresultat justeras årets utfall med vissa
poster, så som realisationsvinster på anläggningstillgångar och förändring av redovisad avsättning för
pensioner intjänade före år 1998. Tabellen nedan visar utfallet för Helsingborgs stad, där det är tydligt
att det lagstadgade kravet på en ekonomi i balans uppfylls med god marginal.
Diagram 1. Stadens resultat och resultat ur balanskravsynpunkt, mnkr
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SKATTEINTÄKTER, STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Helårsprognosen för skattenettot visar på en lägre intäktsnivå motsvarande 28 mnkr jämfört med budget. Minskningen beror framför allt på minskade skatteintäkter och lägre ersättning i det kommunalekonomiska utjämningssystemet.
Tabell 1. Skattenetto, mnkr
Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

Avvikelse
2018

Skatteintäkter

5 930

6 195

6 174

-21

Kom. ekonomisk utjämning

1 385

1 463

1 461

-2

Kommunal fastighetsavgift

215

224

222

-2

LSS-utjämning

-185

-184

-187

-3

7 345

7 698

7 670

-28

Skattenetto

VERKSAMHETENS FINANSIERING

För att säkra en hållbar finansiell ställning och undvika att vara beroende av ett positivt finansnetto, så
är stadens målsättning att verksamhetens nettokostnad ska vara lägre än skattenettot. Denna målsättning har staden uppfyllt under ett flertal år. För år 2018 prognostiseras verksamhetens nettokostnad till
7 522 mnkr, vilket är 148 mnkr lägre än den beräknade skatteintäkten om 7 670 mnkr.
Diagram 2. Verksamhetens nettokostnader och skattenettot, staden, mnkr
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SOLIDITET

Soliditet beskriver av hur stor del av tillgångar som är finansierade med egna medel. Vid en god ekonomisk ställning är soliditeten hög, vilket ger uttryck för en långsiktig finansiell styrka.
Per sista april var Helsingborgs soliditet, justerat för stadens internbank, 48 procent. Om en jämförelse
av soliditet ska göras med andra kommuner behöver en justering göras för pensionsavsättning relate-
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rade till intjäning före år 1998. Med beaktande av detta redovisar Helsingborg en soliditet om 61 procent, vilket är högre än för de flesta andra kommuner.
Diagram 3. Stadens soliditet justerad för koncerninterna mellanhavanden via internbanken, procent.
100
80
60
58

54

54

2015

2016

40

49

48

2017

April 2018

20
0

2014

Tabell 2. Stadens resultatprognos per nämnd/verksamhet, mnkr
Prognos årets
resultat

Bästa
fall

Sämsta
fall

-21,8

5,4

-36,7

Vård- och omsorgsnämnden

-7,8

0,0

-20,0

Stadsbyggnadsnämnden exkl VA

30,0

40,0

20,0

Nämnd
Barn- och utbildningsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden

-6,8

-5,0

-12,0

-11,0

-8,0

-14,0

Idrotts- och fritidsnämnden

0,0

3,0

-2,7

Kulturnämnden

3,0

4,0

-0,5

Socialnämnden

Fastighetsnämnden

10,0

20,0

5,0

Miljönämnden

0,0

0,4

-0,4

Överförmyndarnämnden

-7,2

-6,8

-7,2

Valnämnden

0,4

0,4

-0,2

33,3

38,3

28,3

Kommunstyrelsen
Stadsrevisionen
Summa nämnder
Finansförvaltningen
Stadsgemensamt
Skattenetto

0,1

0,1

-0,1

22,2

91,8

-40,5

8,0

10,0

6,0

26,2

36,2

21,2

7 670,4

7 670,4

7 670,4

- 7 572,5

- 7 572,5

- 7 572,5

Övergripande prognosvärdering

- 30,0

- 65,0

20,0

Summa stadsövergripande

102,1

79,1

145,1

Stadens resultat

124,3

170,9

104,6

Kommunbidrag
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Tabell 3. Stadens resultatöverföring per nämnd, mnkr
Ingående
resultatöverföring

Prognos
ianspråktagande
resultatöverföring

Prognos
årets
resultat

Utgående
resultatöverföring

114,1

- 25,0

-21,8

67,3

3,7

-

-7,8

-4,1

Stadsbyggnadsnämnden

26,2

-1,0

30,0

55,2

Arbetsmarknadsnämnden

48,2

-5,0

-6,8

36,4

Socialnämnden

28,2

-6,0

-11,0

11,2

Idrotts- och fritidsnämnden

10,9

-0,7

0,0

10,2

9,7

-4,8

3,0

7,9

29,5

-

10,0

39,5

Miljönämnden

5,7

-1,4

0,0

4,3

Överförmyndarnämnden

1,5

-

-7,2

Valnämnden
Kommunstyrelsen exklusive stadsgemensamt
Stadsrevisionen

3,1

-

0,4

-5,7
3,5

53,7

-3,7

33,3

83,3

2,3

-

0,1

2,4

336,8

-47,6

22,2

311,4

Nämnd
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Kulturnämnden
Fastighetsnämnden

Summa nämnder
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Staden

Investeringar
Vi beräknar att nettoinvesteringarna för stadens skattefinansierade verksamhet 2018 kommer att uppgå
till 1 005 mnkr.
Diagram 4: Stadens nettoinvesteringar, mnkr
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FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR 2018

Under året kommer vi bland annat färdigställa nedanstående investeringsprojekt.
Tabell 4: Färdigställda investeringar 2018
Investeringsprojekt

Prognostiserad totalutgift
vid färdigställande

Senderödsvägen, nytt LSS-boende

29 mnkr

Ringtorpsparkens förskola, nybyggnation

46 mnkr

Pianisten Ödåkra, ny förskola

39 mnkr

Holstagårdsskolan, tillbyggnad

39 mnkr

Högastensskolan, tillbyggnad

44 mnkr

Rydebäcksskolan, nybyggnation

150 mnkr

Kajer Oceanhamnen, etapp 1 och 2

99 mnkr

DrottningH, etapp 3

15 mnkr
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Senderödsvägen, nytt LSS-boende
I februari 2018 blev det nya LSS boendet med 12 platser på Senderödsvägen, Maria Park färdigställt.
Totalutgiften är prognostiserad till 29 mnkr.
Ringstorpsparkens förskola, nybyggnation
Vi har byggt en ny förskola med sju avdelningar och plats för cirka 140 barn på Ringstorp. Förskolan blev
färdigställd under januari 2018 och verksamheten har flyttat in. Totalutgiften är prognostiserad till 46
mnkr.
Pianisten Ödåkra, ny förskola
Helsingborgs stad växer och ökningen av antalet barn gör att vi behöver bygga nya förskolor och skolor.
Pianistens förskola kommer att innehålla sex avdelningar med plats för cirka 120 barn. Förskolan blir
färdigställd under juni 2018 och verksamheten kommer att starta i augusti 2018. Totalutgiften är prognostiserad till 39 mnkr.
Holstagårdsskolan, tillbyggnad
Holstagårdsskolan byggdes ursprungligen för lägre årskurser med tydligt fokus på lokaleffektivitet.
Större undervisningslokaler saknas, vilket framför allt påverkar högre årskurser. Med en tillbyggnad får
Holstagårdsskolan både ökad elevkapacitet och pedagogisk anpassning av sina lokaler. Tillbyggnaden
beräknar vi är klar inför skolstarten höstterminen 2018. Totalutgiften är prognostiserad till 39 mnkr.
Högastensskolan, tillbyggnad
Högastenskolan har idag drygt 500 elever i årskurserna F-9. Skolan är sedan ett antal år tillbaka trångbodd och behov finns att utöka lokalerna. Genom att riva en byggnad i dåligt skick och i stället sätta en
större byggnad i två plan får skolan mer funktionella lokaler och samtidigt utökar vi kapaciteten. Tillbyggnaden beräknar vi är klar inför skolstarten höstterminen 2018. Totalutgiften är prognostiserad till 44
mnkr.
Rydebäck, ny skola
Den nya skolan i Rydebäck planerar vi ska inrymma 550-600 elever. Skolan kommer att erbjuda stimulerande utbildningslokaler som stödjer modern pedagogik och möjliggör högklassig utbildning. Skolan
förväntas vara inflyttningsklar i oktober 2018. Totalutgiften är prognostiserad till 150 mnkr.
Kajer i Oceanhamnen, etapp 1 och 2
Under våren 2018 har Kajerna på Oceanpiren etapp 1 och 2 blivit färdiga. Det kvarstår en del mindre
arbeten som kommer att utföras efter det att bostadshusen på östra delen av kajen färdigställts. De nu
färdigställda kajerna har förberetts för den kommande anslutningen av bron mellan Knutpunkten och
Oceanpiren. Totalutgiften för de två första etapperna prognostiseras till 99 mnkr.
DrottningH, etapp 3
Upprustningen och utvecklingen av Drottninghögsparken har fortsatt i en tredje etapp där vi har fokuserat på de gröna värdena i parken gällande upplevelse och ekologi. Vi har ökat mängden blommande träd
i parken och anlagt en lugn lunga. Vi har även skapat trygga stråk och installerat en offentlig toalett vid
lekplatsen. Totalutgiften uppgick till 15 mnkr.
PÅBÖRJADE INVESTERINGSPROJEKT 2018

Helsingborg växer och inom bland annat fastighetsbeståndet påbörjar vi även under 2018 många investeringsprojekt för att fortsätta öka kapaciteten i skolor och förskolor samt tillgången till LSS-boende
och idrottshallar.
S:t Jörgens skola, tillbyggnad
Skolans huvudbyggnad på S:t Jörgens skola har genomgått en större renovering. Tillbyggnaden som vi
nu håller på att bygga kommer att ersätta de provisoriska paviljonger som idag finns på skolgården.
Tillbyggnaden syftar även till att förbättra skolans pedagogiska funktionalitet och tillgänglighet. Vi planerar att tillbyggnaden är klar under våren 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 21 mnkr.
Mariastaden, ny skola etapp 1
Elevantalsökningar innebär att vi behöver bygga ytterligare en grundskola i Mariastaden. Skolan beräknar vi är klar till höstterminen 2019 och kommer kunna ta emot cirka 350 elever. Det finns även möjlig-
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het att bygga ut skolan med kapacitet för ytterligare 250-350 elever samt bygga en förskola. Totalutgiften är prognostiserad för etapp 1 till 127 mnkr.
Mariastaden, ny idrottshall
Vid den nya skolan i Mariastaden bygger vi en ny idrottshall med två fullstora hallar samt en idrottsoas.
Projektet beräknar vi är klart våren 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 66 mnkr.
Mariastaden, idrottsoas
I anslutning till kommande skola, idrottshall och konstgräsplan planeras en torgbildning som ska fungera som upplevelseyta för barn och ungdomar. Tanken är att Mariastadens idrottsoas ska bli en resurs
för skolor och förskolor på dagtid samt för fritidsverksamhet, föreningsliv och spontanidrott på kvällar
och helger. Idrottsoasen beräknar vi är klar juni 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 11 mnkr.
Västra Berga, ny skolbyggnad
Den befintliga skolan är trångbodd och är i behov av en utbyggnad. Den nya skolbyggnaden kommer
bland annat innehålla ny skolmatsal med tillhörande kök, salar för hemkunskap, musik, bild och ett skolbibliotek. Tillbyggnaden beräknar vi är klar inför skolstarten höstterminen 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 53 mnkr.
Solvision
Projekt Solvision innefattar att installera solceller på taken i stadens fastighetsbestånd. Projektet är
uppdelat i olika etapper. I första etappen installerar vi solceller på 11 objekt, bland annat Helsingborg
Arena, stadsbiblioteket och Rönnowska skolan. Etapp 1 beräknar vi vara klart under hösten 2018. Hela
projektet beräknar vi vara färdigställt under 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 25 mnkr.
Laröd skola
Befintlig skola är i dåligt skick och är i behov av en utbyggnad. Projektet omfattar att riva befintlig skola
och bygga en ny större F-9 skola. Den nya skolan får etappvis inflyttning under 2020. Totalutgiften är
prognostiserad till 156 mnkr.
Drottninghögs förskola
Drottninghög växer och det finns ett ökat behov av skola och förskola i området. Den nya förskolan är
planerad för cirka 200 barn och vi beräknar inflyttning våren 2020. När förskolan står klar kommer befintliga lokaler på Drottninghögsskolan som idag används till förskola frigöras till skola. Totalutgiften är
prognostiserad till 56 mnkr.
Rydebäck, ny idrottshall
Rydebäck växer och det behövs ytterligare en idrottshall. Idrottshallen kommer att innehålla en fullstor
hall samt omklädningsrum som kan nyttjas både för idrottshall och utvändiga fotbollsplaner. Idrottshallen kommer att placeras bredvid den befintliga idrottshallen. Byggstart beräknar vi till november 2018.
Totalutgiften är prognostiserad till 41 mnkr.
Terasstrapporna
Terrasstrappan stod färdig år 1903. Under 2014 togs det fram en långsiktigt vård- och underhållsplan
och ur denna framkom ett stort behov av restaurering av trappan, både av trappan och av tornen. Restaurering av terasstrapporna pågår och vi beräknar vara klara maj 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 68 mnkr.
Drottninggatan och Järnvägsgatan
I januari 2018 startade ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatans andra etapp. Den första
etappens slutbesiktning var klar i mars 2018 och nu pågår asfalteringsarbeten. Under hösten 2018 startar den tredje och sista etappen. Hela ombyggnaden ska vara klar inför sommaren 2019. Totalutgiften är
prognostiserad till 192 mnkr, där stadens andel är 130 mnkr.
Bro Oceanhamnen
I Oceanhamnen kommer vi bygga en bro mellan Knutpunkten och Oceanpiren. Bron beräknar vi är klar i
oktober 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 93 mnkr.
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Ny mötesplats i centrum
Vi investerar på allmän platsmark runt Ångfärjan, SEAU och de nya bostadskvarter som byggs i Hamntorgets förlängning. Vi skapar en ny mötesplats i form av en centralt placerad park med vattenkvaliteter.
Den kommer också att angöra det nya kongresscentret SEAU och öka kajpromenadens aktivitet. Vi beräknar att mötesplatsen mellan Ångfärjestationen och den nya kongressanläggningen är klar juli 2020.
Totalutgiften är prognostiserad till 40 mnkr.
HelsingborgsExpressen
Under hösten 2016 började de första ombyggnadsarbetena för den stora kollektivtrafiksatsningen
HelsingborgsExpressen. HelsingborgsExpressen är ett spårvägslikt stadsbusskoncept (BRT) med hög
kapacitet, snabbhet, bekvämlighet, enkelhet och tydlig profil. Staden har åtagit sig att anpassa infrastrukturen för HelsingborgsExpressen mellan Dalhem och Råå. Åtgärderna längs sträckan projekteras
och byggs i fyra etapper. Arbetena med den första etappen, ombyggnad av Landskronavägen, är klar
liksom etapp 2, Rååvägen. Upphandling pågår av etapp 3 som innefattar ombyggnad av Planteringsvägen, ett antal hållplatser på Planteringsvägens södra del, hållplats vid Gåsebäck och vid Stattena. Som
etapp 4 byggs Vasatorpsvägen om på sträckan Regementsgatan – Dalhemsvägen. Totalutgiften är
prognostiserad till 170 mnkr, där stadens andel är 90 mnkr.
Handlingsplan Grönstruktur
Vi gör satsningar för att förverkliga ambitionerna i Handlingsplan Grönstruktur. Målet är att skapa nya
och binda samman befintliga gröna stråk genom stadsmiljön och arbete utför vi i såväl centralorten som
i byarna. Under 2018 arbetar vi i Bårslöv, Ättekulla, söder om söder för att nämna några av de pågående
projekten. Åtgärderna som finns i handlingsplanen ska vara utförda 2020. Totalutgiften är prognostiserad till 78 mnkr.
Övertäckning av reningsverket
För att möjliggöra byggnation av bostäder inom H+/Oceanhamnen har förslag på luktreducerande åtgärder av reningsverket tagits fram. Vi kommer att täcka över respektive flytta vissa av de luktspridande
delarna inom reningsverket. Luften från de delar som täcks över leds sedan ut via Öresundskrafts skorsten belägen i direkt anslutning till reningsverket och innebär minimal luktspridning. I projektet ingår
även att anlägga en grönyta inom kvartersmark på den norra delen mellan bassängerna och fastighetsgränsen mot helikopterplattan. Vi beräknar att projektet är klart maj 2022. Totalutgiften för skattefinansierad verksamhet är prognostiserad till 178 mnkr.
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Staden

Finans
FINANSFÖRVALTNING

Internbanksverksamheten, stadsinterna räntor samt övrig finansverksamhet uppvisar en helårsprognos
som överstiger budget med sammanlagt 8 mnkr.
HÖGSTA KREDITBETYG

I slutet av april bekräftade kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s återigen att staden behåller det
högsta kreditbetyget AAA. Standard & Poor’s betygsätter varje år stadens kreditvärdighet och staden har
haft det högsta kreditbetyget sedan våren 2012. Det höga kreditbetyget ger oss goda möjligheter till
kapitalanskaffning med fördelaktiga lånevillkor.
STADENS NETTOLIKVIDITET

Stadens har under en följd av år haft en sjunkande nettolikviditet. Under 2017 övergick nettolikviditeten
till att bli negativ. Den 30 april 2018 var nettolikviditeten -441 mnkr, en minskning med 332 mnkr sedan
årsskiftet. Diagrammet nedan visar nettolikviditeten per 31 december respektive år.
Diagram 5. Stadens nettolikviditet, mnkr
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* Avser nettolikviditet 30 april 2018.

Årets och kommande års planerade investeringar kommer att medföra ett fortsatt upplåningsbehov och
sjunkande nettolikviditet för staden.
INTERNBANKEN

Staden har en internbank som samordnar extern kapitalanskaffning, likviditetshantering och finansiella
placeringar för kommunkoncernen. Internbankens övergripande uppdrag är att optimera kapitalflöden
och genom detta även stödja stadens bolag i deras affärs- och resultatutveckling. Internbankens verksamhet ger därmed ett mervärde för både staden och bolagen. Den vidareutlåning staden gör till bolagen sker utifrån marknadsmässiga villkor.
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Staden

Resultaträkning
Tabell 5: Resultaträkning staden, mnkr
Resultaträkning

Utfall
jan-apr
2018

Utfall
Prognos
jan-apr
2018
2017

Budget
2018

Bokslut
2017

730

690

2 135

2 055

2 296

-3 128

-2 954

-9 239

-9 130

-8 933

-134

-120

-419

-429

-383

0

0

0

0

0

-2 532

-2 384

-7 522

-7 505

-7 020

2 089

1 984

6 174

6 195

5 930

493

449

1 461

1 463

1 385

Kommunal fastighetsavgift

69

68

222

224

215

LSS-utjämning

-62

-62

-187

-184

-185

2 589

2 438

7 670

7 699

7 345

Resultat före finansiella poster

57

55

148

194

324

Finansiella intäkter

21

17

49

35

64

Finansiella kostnader

-29

-23

-73

-75

-72

Finansnetto

-8

-6

-24

-40

-8

Årets resultat

49

49

124

154

316

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
och generella statsbidrag

Skattenetto
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Uppföljning nämnder

Barn- och utbildningsnämnden
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN

•

I februari startade Ringstorpsparkens förskola. Förskolan inriktar sig på en hållbar framtid och miljö
och är även byggd utifrån ett hållbarhetstänk. Förskolan har 6 avdelningar med plats för 150 barn.

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Alla våra kommunala verksamheter har involverats i mottagandet av nyanlända elever och samarbetet
med Välkomsten är väl etablerat. Välkomsten är en mottagningsenhet för kartläggning och bedömning
av nyanlända elevers kunskaper och skolbakgrund. Välkomsten har under våren erbjudit skolorna ett
bedömningsstöd med syftet att synliggöra elevernas språkutveckling. Modersmålsenheten språkkompetenser har utökat från 20 till 40 olika språk och efterfrågan på handledning och användningen av digitalt stöd har ökat.
En satsning på att bryta de tydliga banden mellan kunskapsresultat och socioekonomiska faktorer har
initierats i syfte att uppnå ökad likvärdighet. I satsningen ingår fem grundskolor och två gymnasieskolor.
Satsningen kommer att pågå till och med läsåret 2019/2020. Under vårterminen 2020 kommer satsningen att utvärderas för att sedan presenteras på rikskonferensen Samverkan Skola Arbetsliv (SSA)
2021, som detta år arrangeras av Helsingborgs stad.
Verksamhetschefer har tillsammans med pedagogiskt center tagit fram erbjudande om gemensamma
utbildningspaket för olika målgrupper i förskolan och på fritidshemmen. Syftet är att arbeta aktivt för att
höja utbildningsnivån samt skapa bättre förutsättningar för de som även tillfälligt i form av vikariat anställs i stadens förskolor och fritidshem. En del av utbildningarna i utbildningspaketet har startat under
våren.
I februari startade Ringstorpsparkens förskola med 6 avdelningar med plats för 150 barn. Förskolan har
fokus på en hållbar framtid och miljö och är även byggd utifrån ett hållbarhetstänk.
Helsingborgs snabba tillväxt medför även ett ökat antal grundskoleelever. Det finns idag ett stort behov
av nya grundskolor. Under våren har arbetet med att färdigställa ett nytt skolhus i Rydebäck intensifierats, inflyttning sker först under höstlovet 2018. Även arbetet med Laröds skola och tillbyggnad på
Högasten-skolan, Gläntanskolan och Holstagårdsskolan har man arbetat vidare med under våren. Flera
skolor arbetar med att optimera användandet av befintliga skolmiljöer vilket medför att det pågår en del
ombyggnader och renoveringar på flertalet skolor i staden.
Gymnasieskolorna fortsätter arbeta med konstruktiv länkning och det systematiska kvalitetsarbetet.
Med en synlig koppling mellan mål, undervisning, bedömning och lärande kvalitetssäkras arbetet i skolan genom detta arbete. Kontinuerliga träffar arrangeras på skolorna för att medvetandegöra skolutveckling och kvalitetsarbete genom att samtliga skolledare diskuterar hur skolans verksamhet ska utvärderas. Under läsåret har dessa träffar fokuserat på feedback för att stödja kommunikationen kring
kvalitetsarbetet ytterligare.
HELÅRSPROGNOS

Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott på 21,8 mnkr.
Kostnadsökningarna är betydligt större än intäktsökningarna för innevarande år, vilket innebär att effektiviseringar måste ske. Såväl förskolor, grundskolor som gymnasieskolor arbetar intensivt med att anpassa kostnadsnivån. Då ca 2/3 av nämndens kostnader består av personalkostnader kommer effektiviseringarna att påverka personaltätheten.
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En stor osäkerhet finns avseende de omfattande statsbidrag som finns inom skolans och förskolans
område. Kraven för att få behålla många av dessa är en ökad personaltäthet eller en bibehållen aktuell
kostnadsnivå per elev för undervisning och elevhälsa. En stor risk finns att nämnden får betala tillbaka
dessa statsbidrag. En försiktighet har därför tillämpats avseende dessa statsbidrag i aktuell prognos.
NÄMNDENS STYRKORT
Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Alla förskolor och skolor ska utveckla arbetsformer som gynnar ett faktiskt inflytande för barn och elever
Andel elever som har inflytande över arbetssätt

87,1 %

86 %

85,2 %

Minst 88 %

Andel elever som anser att deras lärare tar hänsyn till deras
åsikter

91,7 %

90,7 %

90,1 %

Minst 92 %

Alla förskolor och skolor ska medvetet påverka och stimulera barn och elever att utveckla förståelse för
samhällets demokratiska värderingar
Andel elever som upplever att man i skolan respekterar
varandras olikheter

89,4 %

88,7 %

87,1 %

Minst 90 %

Andel elever som anser att de vuxna i skolan reagerar när en
elev kränks

91,8 %

91,5 %

90,4 %

Minst 92 %

Alla förskolor och skolor ska på ett systematiskt sätt utveckla arbetsformer som tar hänsyn till varje individs behov och förutsättningar
Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i de
olika ämnena

90,6 %

89,5 %

89,8 %

Minst 91 %

Andel elever som får veta hur det går för dem i skolarbetet

90,5 %

89,7 %

90,2 %

Minst 91 %

Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 6

78 %

79,3 %

Minst 80 %

Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 9

76,3 %

74,3 %

Minst 77 %

230,9

229

Minst 230

41,9

38,7

Max 34

85,3 %

82,7 %

Minst 85 %

89 %

Minst 92 %

Genomsnittligt meritvärde i grundskolan
Genomsnittlig skillnad i meritvärde flickor-pojkar
Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans
yrkesprogram.
Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans
yrkesprogram exkl. nyinvandrade
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90,4 %

Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram
efter sommarskola

87,5 %

84,9 %

Minst 86 %

Andel elever på gymnasieskolans yrkesprogram som uppnår
kraven för gymnasieexamen

81,3 %

84 %

Minst 85 %

Andel elever på gymnasieskolans högskoleförberedande
program som uppnår kraven för gymnasieexamen

90,8 %

91 %

Minst 92 %

Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva
efter sitt första skolår

93 %

89 %

100 %

Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt
första skolår

93 %

90 %

100 %
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Utfall
2016

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Alla förskolor och skolor ska erbjuda barn och elever inkluderande och utmanande lärmiljöer
Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver

76,5 %

74,9 %

75,1 %

Minst 78 %

85 %

83,8 %

82,6 %

Minst 86 %

91,1 %

91,1 %

90,6 %

Minst 92 %

99 %

100 %

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

5,5 %

5,4 %

5,8 %

Max 5 %

Andel elever som upplever nyfikenhet och lust att lära
Andel elever som upplever att deras lärare ger dem utmaningar
Tjänstegaranti: Vi garanterar alla barn i förskolan och alla
elever i skolan minst en estetisk upplevelse/kulturupplevelse
per läsår från tre års ålder tills de lämnat gymnasiet

Organisation - nämndens mål och mätetal

100 %

Barn- och utbildningsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare
Sjukfrånvaro
Andel behöriga sökande till utlysta tjänster
Andel av totalt antal medarbetare som lämnar Helsingborgs
stad för annat arbete
Index för Hållbart medarbetarengagemang, HME

Ekonomi - nämndens mål och mätetal

84

Utfall
2016

37,5 %

Minst 50 %

8,3 %

Max 5 %

84

Minst 84

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Nämndens verksamheter ska vara effektiva med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
Bokslutsutfall (mnkr)

-31,2

-21,8

-21,8
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Uppföljning nämnder

Vård- och omsorgsnämnden
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN

•
•
•

Samtliga vårdboende i kommunal regi är sedan årsskiftet egna resultatenheter.
Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om en Digitaliseringsplan för åren 2018-2020.
Den 1 januari infördes en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Kvalitetsstyrning
Såväl äldreomsorgens som LSS verksamhetens kvalitetsarbete följer nu de av verksamheten framtagna
delaktighetsplanerna för 2018. Planerna innehåller prioriterade mål och aktiviteter och som stöd i genomförandet finns processutvecklare, kvalitetsledare och stödpedagoger. Planerna innebär en mer
stringent styrning och ledning av kvalitetsarbetet med utgångspunkt från behov och delaktighet av de
personer som har behov av våra tjänster.
Nämnden har under perioden ökat sin frekvens av uppföljningsarbete av såväl externa som kommunala
utförare. Under tertialet genomfördes fem avtalsuppföljningar av vårdboende med fokus på såväl serviceinsatser som omvårdnad, hälso- och sjukvårdsinsatser, mat och måltidsmiljö samt aktivitetsutbud.
Digitalisering
Arbetet med digitalisering av verksamheten fortsätter i olika former. Av nämndens digitaliseringsplan för
åren 2018-2020 framgår både planerade aktiviteter samt mer övergripande frågor av strukturell natur
såsom den digitala infrastrukturen på våra boende.
LSS verksamheten har nu teknikcoacher i samtliga verksamheter med uppdraget att inspirera och stödja
ökat användande av digitala hjälpmedel och digital teknik. Flertal testbäddar pågår vilket, förutom utvecklingen av själva produkten, bidrar till att öka vår samlade kompetens inom digitalisering. Tre enheter, Kungshults vårdboende, hemvård Nord 2 samt LSS boendet Kometgatan, har ett särskilt uppdrag att
bistå med testmiljö samt vara inspiration till övrig verksamhet. En pilot kring RPA, robot process automation, avseende hantering av sjuklön personlig assistans har slutförts med gott resultat. Arbetet framöver har fokus på automatisering av fler administrativa och repetitiva uppgifter samt digitalisering av
samtliga dokumentationsprocesser för samtliga verksamhetsområden och samtliga utförare.
Äldreomsorg
Den 1 januari 2018 infördes en ny lag, 2017:612, om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård. Den nya lagen ska främja en god vård och en socialtjänst med god kvalitet för enskilda som
efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade
hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Den stora förändringen för vår
verksamhet är att betalningsansvaret förändras från dåvarande fem vardagar till tre kalenderdagar.
Detta tillsammans med övriga förändringar som en följd av lagändringen har medfört att logistiken mellan slutenvården och Helsingborgs stad har kommit i fokus. Ett gemensamt verksamhetssystem för att
kunna följa och dokumentera samtliga åtgärder och följa utskrivningen och hemtagningen togs fram av
Region Skåne.
Från och med årsskiftet är samtliga vårdboende egna resultatenheter och ska bära sina egna intäkter
och kostnader.
Då förra årets brukarundersökning inte i alla delar motsvarade nämndens högt ställda kvalitetsmål,
främst avseende vårdboende, har det varit ett stort fokus i verksamheten på att åtgärda brister och öka
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brukarnas och närståendes nöjdhet. Som en del i detta arbete har delaktighetsslingor och kundresor
genomförts på många enheter, båda metoder för en djupare dialog och ökat inflytande. Nämnden har
infört en modell för ett kvalitetsindex för att underlätta jämförelser mellan vårdboende samt tydliggöra
enhetens resultat. Detta kvalitetsindex finns förutom synligt på respektive vårdboende även presenterat
på webben.
LSS
Verksamheterna ingår i "FUNCA", ett projekt som bygger på ett webbaserat arbetsverktyg som är byggt
på uppdrag av Socialdepartementet. Syftet är att förebygga och minska utmanande beteende/psykisk
ohälsa samt förbättra delaktighet och självbestämmande. Verksamheten har en pågående implementering och sammanlagt är nu tio enheter igång. Ett projekt har startat med att använda Marte Meo metoden i delar av LSS verksamheten. Marte Meo metodiken syftar till att synliggöra samspelet mellan brukare och personal. Avsikten är att medvetandegöra vilket samspel som ökar brukarnas möjlighet till
kommunikation och därigenom understödja deras delaktighet.
Under tertialet har brukarundersökning i form av enkäter med metodstöd av bilder, tal och text genomförts på samtliga dagliga verksamheter. Även delaktighetsslingor fortsätter att genomföras i samtliga
verksamhetsdelar enligt plan och där medverkar vägledare och brukarvägledare i par. Brukarvägledarna
är LSS användare som har en framträdande roll i verksamhetens kvalitetsarbete.
Samtliga enheter i Omsorg i Helsingborg samt förvaltningens stödfunktioner ingår i ett pilotprojekt i
samverkan med stadsledningsförvaltningen kring modell för enklare styrning och ledning. Modellen
stödjer en mer tillitsbaserad ledning och styrning och bygger på dialog och engagemang med fokus på
förbättring och utveckling. Under testperioden har verksamheten fokuserat på tre delar, Nulägeskoll,
verksamhetsplan och på uppföljning i strukturerade verksamhetsdialoger. Arbetsformen har tagits emot
positivt och med ett stort engagemang.
Förvaltningen har under våren varit inbjudna som deltagare vid flera olika arrangemang på olika orter.
Som exempel kan nämnas Mässan för välfärdsteknik MVT i Kista och nationell konferens kring IT- och
digitalisering i Helsingborg. Förvaltningen deltog också som en part i planerandet och genomförandet av
hackathon "True Challenge 2018" i samband med Helsingborg Mash-Up vilket resulterade i flera intressanta digitala produkter som svarar på behov framtagna av äldre och funktionshindrade.
Under våren och sommaren genomförts seniordialoger kring temat "för en bättre vardag" på fyra olika
platser i Helsingborg. Syftet är att ta del av seniorernas synpunkter, tankar och idéer om hur vård- och
omsorgsförvaltningen kan bidra till hur vardagen kan bli bättre utifrån tre fokusområden, vad finns det
för teknik som underlättar din vardag, vad kan Helsingborgs stad göra för att du inte ska känna dig ensam och hur vill du att Helsingborgs stad kommunicerar med dig. Resultatet kommer att återkopplas till
deltagarna och användas i utvecklingsarbetet av verksamheterna.
HELÅRSPROGNOS

Nämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott med 7,8 mnkr. Detta beror främst på
följande:
•
•
•

Personlig assistans fortsätter att öka utöver budget. minus 3 mnkr.
Externa placeringar inom LSS-boende. Budget hade minskats på grund av några beslut som skulle
verkställas inom Helsingborg, men dessa ärenden har dragit ut på tiden, -2,3 mnkr.
Hemvården har fått nya bedömnings- och ersättningsmodeller bland annat. beroende på krav från
Socialstyrelsen. Dessutom har en ny lag, allmänt kallad betalansvarslagen, trätt i kraft vid årsskiftet.
Finns en osäkerhet kring dessa förändringars påverkan på hemvårdens volymer, och således ekonomi, och analys- och åtgärdsarbetet pågår för fullt. Prognos -2,5 mnkr.
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NÄMNDENS STYRKORT
Utfall
2016

Utfall
2017

Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar
hänsyn till åsikter och önskemål (hemtjänst)

86 %

87 %

Minst 86 %

Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast
bemöter dem på ett bra sätt (hemtjänst)

96 %

97 %

Minst 95 %

Andel hyresgäster och/eller närstående som uppger att
personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt
(särskilt boende)

90 %

89 %

Minst 89 %

Andel hyresgäster och/eller närstående som uppger att
personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och
önskemål (särskilt boende)

76 %

73 %

Minst 70 %

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall
T1 2018

Målvärde

Nämnden ska öka kundernas delaktighet och inflytande

Nämnden ska involvera medborgarna mer i planeringen av verksamheten
Andel hyresgäster och/eller närstående i vårdboende som
är mycket/ganska nöjd med sitt särskilda boende

80 %

72 %

Minst 72 %

Andel äldre som är sammantaget mycket/ganska nöjd
med hemtjänsten

88 %

90 %

Minst 90 %

Antal sammanträden med Kommunala pensionärsrådet
och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor där förvaltningen medverkar

-

-

Antal tillfällen där förvaltningen möter elever i särskolan

-

-

20 284

19 884

Beläggningsgrad på dagverksamheterna.

79 %

80 %

Antal föreningar som får verksamhetsstöd

-

-

Minst 4

Minst 2

Nämnden ska arbeta med att förebygga ofrivillig ensamhet
Antal besökare på träffpunkter.

Omvärld - nämndens mål och mätetal

20 808

Minst
14 000
Minst 79 %
Minst 8

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

35 %

36,33 %

Minst 40 %

0

0

Minst 15

Målvärde

Nämnden ska minska sin miljöpåverkan
Andel ekologiska livsmedel
Andel elbilar

Nämnden ska ge förutsättningar till att skapa kreativ verksamhetsutveckling och aktivt arbeta med
omvärldsbevakning
Antal nya projekt inom testmiljöer som startats under året

2

3

Minst 2

Antal pilotprojekt som startats under året

0

1

Minst 2

Antal aktiva beslut som nämnden fattat utifrån omvärldsbevakning
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-

-

Minst 10

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Total sjukfrånvaro

10,84 %

10 %

10,6 %

Max 8,5 %

Andel långtidssjukfrånvaro utifrån total sjukfrånvaro

47,55 %

43,2 %

42,8 %

Max 34 %

78

79

Minst 78

0%

26,3 %

Max 20 %

Organisation - nämndens mål och mätetal
Nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Hållbart medarbetarengagemang (HME)
Andel medarbetare med fyra eller fler sjuktillfällen per 12
månader
Andel chefer som arbetat mer än ett år

-

-

Minst 80%

Andel medarbetare som arbetat mer än ett år

-

-

Minst 80%

Nämnden ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Antal personer som har tillsyn via kamera (hemtjänst)

-

100

Antal äldre i hemvården som har digitala nycklar

-

-

Andel medarbetare inom hemvård som är mobila och som
har en smartphone som arbetsverktyg

-

-

Ekonomi - nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

15

Minst 25
Minst 200
100 %

Utfall
T1 2018

Målvärde

Nämndens ekonomi ska vara god med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet
Ekonomi i balans

-3

-26,1

0

Minskat antal övertidstimmar i förvaltningen

-

-

Minst 1 %

Minskat antal timvikarier i förvaltningen

-

-

Minst 2 %

Minskad andel ej utnyttjad tillgänglig tid i förvaltningen

-

-

46,4 %

Minst -1 %
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Uppföljning nämnder

Stadsbyggnadsnämnden
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN

•
•
•
•
•

Drömljus genomfördes i februari och förvaltningen har sedan april 2017 arbetat intensivt med att ta
fram de 41 st ljusinstallationerna som lyste upp staden i vintermörkret.
Byggstarten av etapp 2 Järnvägsgatan/Drottninggatan i början av januari.
Helsingborg tog hem stadskampen i hur vi möter målet om en fossilfri fordonsflotta 2030 på konferensen Ekotransport 2030.
Sveriges första nationella cykelled, Kattegattleden, med start- och slutpunkter i Helsingborg och
Göteborg, blev i mars utsedd till årets cykelled.
Flera invigningar har genomförts: det nya hundhägnet i Stürzen-Beckers park, trädceremonin i
Slottshagen, familjedagen i Gubbaparken och invigningen av konstverken i gång- och cykeltunneln
under Vasatorpsvägen.

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Bostadsbyggande
Vid årsskiftet 2017/2018 fanns en planbuffert motsvarande cirka 1 550 bostäder i detaljplaner yngre än
fem år. Takten i bostadsbyggandet har varit hög under de senaste fyra åren och så även under de första
månaderna 2018. Trots detta har bufferten inte sjunkit under det första tertialet och det är rimligt att tro
att bufferten kommer kunna stabiliseras under 2018 och börja byggas upp.
Under årets första månader har vi haft många både stora och unika projekt som kommit in till bygglov.
Bostadsbyggandet, främst flerbostadshus och gruppbebyggelse, har fortsatt på en hög nivå, men vi har
även haft stora industri- och lagerbyggnader. Spridningar av projekt innebär både fler bostäder, men
också arbetsplatser och service, vilket sammantaget bidrar till en god helhet i en växande kommun.
Stadsutveckling och trygghet
Året har inletts med fortsatt fokus på våra stora utvecklingsprojekt Landborgskopplingen, DrottningH,
H+, Drottninggatan/Järnvägsgatan och SeaU. Därutöver planerar vi invigningar i flera av de medskapande projekt som vi genomfört i till exempel Bårslöv och Söder om Söder inom handlingsplan Grönstruktur. Vi förbereder även invigning av ombyggnaden av Furutorpsplatsen och tunneln mellan Fredriksdal/Drottninghög inom Trygghetsprojektet. Vi har utvärderat vårt projekt med trygghetsinsatser vid tunnlarna mellan Söder och Söder om Söder. Det allmänna intrycket är att tunnlarna upplevs betydligt tryggare och att man idag inte undviker tunnlarna kvällstid i samma utsträckning som tidigare.
I april invigdes satsningen på tunneln mellan Fredriksdal-Drottninghög som målats med barnens teckningar genom en gatukonstnär samt handlat upp sociala installationer som ska väcka nyfikenhet och
skapa temporära mötesplatser på Söder. För att fortsätta ligga i framkant har vi startat upp ett utvecklingsarbete kring jämställda platser som vi ser som ett viktigt fokus inför framtiden.
Arbetet med Drottninggatan/Järnvägsgatan fortgår. En enkät skickats ut till handlarna på sträckan där
de lämnat sina synpunkter på hur vi bedrivit arbetet i etapp 1 och hur de upplevt att de fått information.
Några var kritiska men flertalet upplevde att de fått relevant information. Flertalet angav även att de
förstår syftet med projektet.
Arbetena med terrasstrapporna är mycket omfattande men fortlöper planenligt. Nämnas kan att granitmurarna ovanför ingången till Terrasshissen demonterats på grund av att muren hade flyttat sig ca 7 cm
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utåt genom åren. Delar av granitmurarna ovan fontänen som också rört på sig utåt har demonterats och
återmonterats på sin ursprungliga plats.
Digitalisering
Vi befinner oss i en intensiv fas med att införa smarta e-tjänster och digitalisera vår bygglovshandläggning. Sveriges första bygglovsrobot har påbörjat sin anställning hos oss och får successivt nya uppgifter
med att hålla sökanden informerad och bevaka händelser i ärendena.
Under första tertialet har vi bland annat skrivit ut Oceanhamnen i 3D-skrivaren. I kombination med ett
ortofoto som underlag/bas har det blivit en uppskattat modell som används av bygglovsavdelningen
samt för visualisering av den nya stadsdelen som nu tar form.
Vi har färdigställt den åtgärdsplan som syftar till att främja digitalisering i europeiska städer inom vårt
europeiska samarbete Urban Agenda. Bland åtgärderna deltar Helsingborg i ett flertal, bland annat gällande digital inkludering, datataxonomi och medskapande stadsplanering. Helsingborg lyfts som ett gott
exempel vad gäller digitalisering och organisationskultur och vi har fått flera erbjudanden om att presentera våra insatser för europeiska kollegor och institutioner.
Biologisk mångfald
En av de största anledningarna till varför den biologiska mångfalden av växter och djur har det tufft i
odlingslandskapet är att det inte längre finns lika mycket ängs- och betesmarker. Under vintern har vi
därför anlagt över 20 hektar, motsvarande 40 fotbollsplaner, ny och nygammal betesmark och skrivit
avtal men djurhållare som kommer att släppa djur på markerna med start nu i maj.
Massor av massor
En del av de rena massorna från ångfärjetomten har transporterats till den stora våtmarken vid
Tostarp/Kropp. Dessa har vi byggt en brink för backsvalor att häcka i. Backsvalor finns i området och är
en fågelart som är rödlistad och därmed behöver hjälp för att få livskraftiga populationer.
Men vi har också massor som inte är rena. Vi tvingades stänga en lekplats på Söder i Triangelskogen
inom projektet Söder om söder då det konstaterats markföroreningar både inom lekplatsen och inom
intilliggande skogsdunge.
Nya entreprenader
Vårt nya parkeringsövervakningsbolag Gotia Trafiken startade sin verksamhet vid årsskiftet och har nu
jobbat under fyra månader. Övergången från Securitas har gått mycket bra och vi ser att den nya entreprenören tagit sig an uppdraget på ett utmärkt sätt.
Den 30 april var sista dagen för entreprenaden del ”Väster”, ursprungligen en verksamhetsövergång från
kommunala Entek. Den 1 maj startar nya entreprenader. ”Centrum och strand”, en totalentreprenad som
utöver driftområde centrum och strand även omfattar stadens beredskap, vinterväghållning och blomsterprogram, kommer att hanteras av enheten Park och gatumiljö.
HELÅRSPROGNOS

Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett överskott på 30 mnkr. Detta beror
på att kapitalkostnaderna (räntor och avskrivningar) bedöms bli 21 mnkr lägre än planerat under 2018.
Överskottet är av engångskaraktär eftersom kapitalkostnaderna kommer att öka efterhand som de stora
investeringsprojekten blir färdiga.
Under 2018 har kostnaderna för färdtjänst minskats tillfälligt med 9 mnkr. Under året kommer en ny
fördelningsmodell tas fram under förutsättning att den godkänns av samtliga de 23 kommuner som
låter Region Skåne hantera färdtjänsten. Det nya förslaget till kostnadsfördelning, som ger högre kostnader 2019 än under 2018, gäller i så fall från och med den 1 januari 2019. Övriga verksamheters kostnader och intäkter totalt sett ser ut att följa planeringen.
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NÄMNDENS STYRKORT
Invånare – nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Invånarna ska ha en ökad delaktighet när vi planerar, bygger och förvaltar Helsingborg
Upplevt utbyte vid dialog

44 %

-

Minst 80 %

Upplevd ökad trygghet efter genomförda åtgärder i bostadsområdet

-

-

Minst 90 %

Antal trygghetsvandringar

-

Omvärld – nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad

8

Minst 2

Utfall
2017

Utfall
T1
2018

Målvärde

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor
Nöjd-kund-index på bygglovsavdelningen

55

58

Minst 73

Nöjd-kund-index för upplåtelse av allmän platsmark

71

68

Minst 73

Andelen privatkunder som tycker det är enkelt att komma i
kontakt med handläggare när de behöver det

77 %

68 %

83 %

Minst 80 %

Andelen privatkunder som anser att handläggningstiden är
rimlig

55 %

67 %

74 %

Minst 80 %

Andelen privatkunder som är nöjda med bemötandet då de
varit i kontakt med oss

83 %

77 %

78 %

Minst 80 %

Andelen privatkunder som tycker att blanketter och informationsmaterial är lätta att förstå

67 %

74 %

80 %

Minst 80 %

Antal bygglovsansökningar som får besked inom tio arbetsdagar om ärendet är komplett eller om det behöver
kompletteras

72 %

46 %

Antal bygglovsansökningar där beslut fattas inom åtta
veckor från det att ärendet är komplett

94 %

91 %

24 %

-1,7 %

Minst 10 %

14 766 330 14 125 204

Minst
17 929 169

Minst 85 %
83 %

Minst 85 %

Vi ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor
Antalet ökade cykelresor i Helsingborg
Antalet ökade resor med stadstrafik (buss)
Andel fossilfritt bränsle som förbrukas av stadens fordon
Andelen detaljplaner som innehåller bostäder och som har
god kollektivtrafikslokalisering
Placering i Trivectors rankning av Sveriges bästa stad inom
hållbara transporter
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70 %
98 %

78 %
83 %
14

Minst 75 %
100 %

Minst 100
%
Minst 10

Utfall
2016

Organisation – nämndens mål och mätetal

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare
HME - totalt

80

81

Minst 83

HME -motivation

80

82

Minst 83

HME -ledarskap

82

83

Minst 84

HME -styrning

78

78

Minst 83

6

6

Minst 4

Utfall
2016

Utfall
2017

Vi ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Antalet nya digitala servicelösningar som underlättar för
våra invånare

Ekonomi – nämndens mål och mätetal

Utfall
T1 2018

Målvärde

Vår ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet
Antal tecknade avtal med miljökrav som följs upp

-

4
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Uppföljning nämnder

Arbetsmarknadsnämnden
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN

•
•

•

•

Ungdomsarbetslösheten har minskat med 2,2 procentenheter sedan årsskiftet. I april var ungdomsarbetslösheten 10,9 %. Det är bara 0,1 procentenheter från årets mål.
Alla enheter på förvaltningen har tagit fram verksamhetsplaner som beskriver enhetens uppdrag, var
enheten vill vara på längre sikt, vad enheten vill förbättra och hur det ska gå till. Arbetet med verksamhetsplanerna har skett med stor delaktighet från medarbetarna och har gett större förståelse
för förvaltningens riktning.
Den 7 februari var det dags för tredje upplagan av Tura till jobbet som är en gemensam svenskdansk jobbmässa i Helsingborg och i Helsingör. Närmare hundra arbetsgivare deltog med fler än
1 600 lediga tjänster.
Innan den 30 juni kommer alla invånare med ekonomiskt bistånd att tillgång till en guide.

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Arbetsmarknaden i Helsingborg har på flera sätt varit stark under årets inledande månader, med få varsel, ett mycket stort antal lediga platser och en kraftig minskning av ungdomsarbetslösheten. Den totala
arbetslösheten fortsatte också att minska, och ligger nu under fjolårets nivå. Totalt sett fick 803 arbetssökande arbete i april, vilket är 23 procent fler än för ett år sedan. Det är framför allt för unga och inrikes
födda som läget ser extra ljust ut.
Arbetsmarknadsförvaltningen har under året fortsatt med framgångsrika satsningar såsom Helsingborgs stad som samhällsbyggare och områdesbaserat arbete, satsningar som fortsatt levererar goda
resultat. Under 2018 vill vi hjälpa 30 procent fler invånare till arbete än vad vi gjorde förra året. Förra året
följde vi upp hur många invånare som fått arbete efter våra insatser. I år tittar vi istället på hur många
invånare som avslutats till arbete från våra guider. Med den metoden får vi även med de invånare som
får arbete utan att gå i en insats. Vi ser då att vi är i fas med den höjda ambitionsnivån. Antalet studenter
inom vuxenutbildningen har ökat med nästan 7 procent jämfört med samma period föregående år. Det
är framför allt inom grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning som antalet elever
är fler. Prognosen är att antalet platser inom gymnasiala yrkesutbildningar kommer att öka med 200 st
jämfört med förra året. Vår vuxenutbildning är ett viktigt redskap för att höja kompetensen hos stadens
invånare och att vi når allt fler invånare är väldigt positivt. Inom Yrkeshögskolan ansöker vi i år om åtta
nya utbildningar. Yrkeshögskolan har genom tydligare och tidigare planering och ett gemensamt mål
och fokus börjat resan för att ta en större roll för kompetensförsörjningen i Helsingborg.
Under årets första tertial minskade antalet biståndsärenden något i jämförelse med motsvarande period
2017. Även om utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har varit lägre än budgeterat hittills i år lämnar vi
en prognos på att kostnaderna kommer att följa budget. Det beror på att allt fler invånare förväntas
lämna etableringen under årets andra hälft vilket kan leda till ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Totalt prognostiseras förvaltningen gå med 6,8 miljoner i underskott. Underskottet för verksamheten beror på minskade intäkter från såväl externa aktörer som interna inom staden, högre personalkostnader samt anpassning av lokaler. Vidare ser vi ökade kostnader för insatser riktade mot ungdomar,
såsom sommarpraktik. Under året kommer vi att genomföra åtgärder för att nå budget i balans till årets
slut.
På aprils nämndsammanträde fick förvaltningen i uppdrag att se över ett förslag på förändrad handläggningsprocess av det ekonomiska biståndet. En del av vårt utvecklingsarbete handlar om att skapa
en effektiv och enhetlig handläggningsprocess. Förslaget från nämnden går i linje med det arbetet. För-
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slaget innebär att automatisera handläggningen av ansökningarna, att avskaffa det obligatoriska kravet
på bifogade handlingar, att utveckla ett kontrollsystem för att säkerställa rättssäker utbetalning. Det
första steget är att genomföra en risk- och konsekvensanalys av de föreslagna förändringarna.
HELÅRSPROGNOS

Arbetsmarknadsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott på 6,8 mnkr. Detta
beror på ökade kostnader för verksamheten samtidigt som kostnaderna för utbetalningar av försörjningsstöd är i balans mot budget.
Underskottet för verksamheten beror på minskade intäkter såväl från externa aktörer som interna inom
staden. Minskade intäkter påverkar en, sedan föregående år, mer personaltät organisation. Vidare ser
nämnden ökade kostnader för insatser riktade mot ungdomar, såsom sommarpraktik.
I budgeten har nämnden tagit i anspråk 5,0 mnkr för lokalomställningskostnader. Till nya lokaler kommer det att tillkomma ytterligare kostnader av engångskaraktär samt ökade investeringar.
NÄMNDENS STYRKORT
Invånare – nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

3,2 %

Max 1 %

Arbetslösheten ska minska
Arbetslösheten jämfört med rikssnitt

3,0 %

3,6 %

Andel försörjningsstödstagare som har en aktuell handlingsplan

-

49 %

Minst 90 %

Andel kurser som fullföljs med godkänt betyg

-

85 %

Minst 80 %

Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd

-

1 389

Max 1 295

13,3

13,1 %

Andel arbetslösa ungdomar (18-24 år)
Antal långtidsarbetslösa som kommer i arbete

-

-

-

57 %

10,9 %

Max 10,8 %
Minst 200

Invånarna ska ha inflytande på verksamhetens utveckling
Upplevd inflytandegrad

Minst 60 %

Barn och ungas situation ska förbättras
Antal barn i försörjningsstödshushåll

Omvärld – nämndens mål och mätetal

-

-

1 790

Högst
1 770 barn

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Vi ska vara en aktiv samarbetspartner
Andel av insats- och utbildningsbudgeten som
utförs av externa leverantörer

56 %

56 %

Minst 60 %

Andel i arbete efter gymnasial yrkesutbildning

-

75,4 %

Minst 80 %

-

7%

Minst 1 %

Vi ska minska vår miljöpåverkan
Minskad energianvändning
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Organisation – nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

77

76

Utfall
T1 2018

Målvärde

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare
Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Minst 81

Vi ska öka invånarnas användande av våra e-tjänster
Andel försörjningsstödsansökningar via e-tjänst

Ekonomi – nämndens mål och mätetal

-

Utfall
2016

6%

Utfall
2017

10 %

Utfall
T1 2018

Minst 75 %

Målvärde

Vår ekonomi ska vara balanserad och ta hänsyn till social och miljömässig hållbarhet
Invånare som får sysselsättning genom sociala
villkor i stadens upphandlingar
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13

141

Minst 150

Uppföljning nämnder

Socialnämnden
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN

•
•
•

Nybyggt LSS boende på Senderödsvägen
Familjehuset/Dynamis vann silvermedalj för årets arbetsplats
Tillståndsenhetens ökade återigen kraftigt i NKI resultat för företagsklimat

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Summeringen av första tertialet är att personalomsättningen bland myndighetsutövande socialsekreterare ligger på normal nivå och vi har besatt alla socialsekreterartjänster. Vi har sjösatt en kompetenskarta för långsiktig och systematisk kompetensförsörjning.
Det krävs fortsatt en stor arbetsinsats för att ställa om och krympa verksamheten för Ensamkommande
barn och unga. Från siste april har verksamheten integrerats med Barn, unga och familj för inkludering
och normalisering. I princip har alla ungdomar nu fått sitt uppehållstillstånd.
Kostnaderna för externt köpt vård är fortsatt höga efter första tertialet. Framförallt gällande LVM vård,
skyddsboende och barn- och ungdomsplaceringar. Inflödet av nya klienter med stora behov ökar fortsatt. Detta ställer höga krav på medarbetarna och organisationen och leder till en ekonomiskt pressad
situation.
Vårt arbete med att nå stadens vision Helsingborg 2035 samt stadens och socialnämndens mål fortsätter. Vi väcker just nu mycket nationellt intresse i vårt utvecklingsarbete med ökad tillit. Att skapa bättre
sociala tjänster genom medskapande, inte bara via forskare och professionella utan också tillsammans
med dem som använder sociala tjänster, är mycket framgångsrikt och vi tar ständigt nya steg. Tillsammans med ökat fokus på digitalisering som verktyg ger arbetet ökad tillgänglighet och ökat förtroende
för socialtjänsten i Helsingborg.
Barn, unga och familj
Integreringen av verksamheten Ensamkommande i verksamheten Barn, unga och familj har som ovan
nämnts genomförts. Enheter som arbetat med utredning- och uppföljning och familjehemsplaceringar
av ensamkommande barn sammanfördes med befintliga enheter. Boendeenheten kvarstår som egen
enhet vid integreringen.
Under årets första del har verksamheten arbetat intensivt för att minska kostnader. I BUF ledningsgrupp
arbetas det med kostnadsmedvetenhet och att analysera hur vi kreativt kan erbjuda bättre tjänster till
lägre kostnader. I mars presenterades en åtgärdsplan och cheferna arbetar nu med placeringskostnader, skolskjuts och rutiner för användandet av familjebehandling som tidigare insats. Vid Enhetsdialoger
har det sprudlat av värdefulla förslag kring hur vi kan arbeta mer effektivt. Verksamheten har påbörjat
arbete med en större översyn med syfte att under 2018 undersöka den nuvarande organisation för att
skapa underlag till att genomföra behövliga förändringar som identifieras vid organisationsöversynen.
Arbetet med översynen innefattar genomlysningar av respektive enhet och omvärldsanalys. Parallellt
med organisationsöversynen pågår utveckling och effektivisering.
Inom verksamheten har bland annat arbetet med nätverksarbetet intensifierats då metodutvecklarna
genomgått nätverksutbildning och påbörjat samordningen av nätverksmöten. Arbetet har resulterat i ett
bättre samarbete kring de aktuella familjerna. Vidare har ett utökat tillsammansarbete inletts mellan
Familjehem och Familjebehandling vilket består i familjebehandlingsinsatser i pågående placeringar för
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att arbeta med relationen mellan barn och biologföräldrar. Familjebehandlingsenheten har även påbörjat
arbete med att planera enhetens arbete så att ett mer intensivt arbete med olika målgrupper kan utföras.
Handlingsplanen som skapades utifrån resultatet av den genomlysning som genomfördes på Familjehemsenheten under 2017 har under årets första månader varit ett stöd i utvecklandet av enheten gällande personalpolitik samt arbetssätt.
Utrednings- och uppföljningsenheten har infört interna konsulter vars uppdrag är att intensivt arbeta
med de ärenden som bedöms som mindre omfattande. Det för att skapa god kvalité för de invånare
ärendena berör genom en mer intensiv och kortare kontakt med Socialtjänsten respektive ge bättre förutsättningar för resterande socialsekreterare att arbeta intensivt i de ärenden som kräver mer omfattande arbete.
Under slutet av 2017 och början av 2018 har personalomsättning bland chefer resulterat i ett stort rekryteringsbehov. Enhetschefer och sektionschefer på alla enheter är nu tillsatta. Angående personalomsättningen bland resterande medarbetare har den minskat och vakanser är nu i stort sätt tillsatta.
Gemensamma resurser
Under årets första månader har verksamhetens enheter arbetat för att förbättra verksamheten utifrån
tjänstelogik. Ledningsgruppen arbetar med hjälp av PART på att öka kunskapen om samskapande processer utifrån varierande tematik. Familjerätts- och Tillståndsenhet arbetar med tillitsbaserad styrning i
form av självstyrande arbetsgrupper vilket bidragit till bättre involverande utredningsmodell, kunskap om
barnens delaktighet respektive uppseendeväckande höga betyg från stadens krögare. Tillståndsenheten
involverar brukarna i utvecklande av e-tjänster, webbaserade stöd och skräddarsydda stödformer. Familjerättens digitala anteckningar möjliggör omedelbar feedback från föräldrarna. Utredningssamtal förs
via Skype. Kollegial granskning används och Familjepunkten utvecklar erbjudanden. Samskapande utredningsprocesser med Barn och Familj planeras samt samanvändande av Familjepunkten med Tidiga
insatser.
Tidiga insatser fortsätter satsningen på samskapande som vardag (FIT). Maria Nordväst och Dynamis
arbetar med metoden. Familjecentralerna börjar till hösten. Alla insatser på enheten ökar liksom efterfrågan. Förklaringen är högre invånarantal och andel nyanlända, hög tillgänglighet, andra aktörer minskar utbudet av sina tjänster, utökning med en socialrådgivartjänst som omedelbart blir fulltecknad, en
ökning av omfattande missbruk hos unga, erbjudanden som når fler; som föräldrakurser online. Slutligen
har alltfler fått hjälp och insatserna är mer kända inte minst för närstående till unga missbrukare
Familjevåld stärker upp med en sakkunnig och hög kompetens hos behandlare. Utmaningarna har varit,
underbemanning, utökade uppdrag på grund av lagstiftning, högt tryck, lokalbehov, samt ett fåtal osedvanligt resurskrävande kriminellt belastade individer.
Vuxen
Verksamheten har under januari-april påbörjat arbetet med att utveckla organisationen mot att bli mer
kostnadseffektiv. Utvecklingen skapar förutsättningar för ökad kvalitet till klient genom en större flexibilitet, nya arbetsmetoder och tillvaratagande av kompetens samt tydlighet och effektivitet genom ny ledningsstruktur. Verksamheten arbetar intensivt med tre områden: organisation, ekonomi och kultur. Verksamheten påbörjat en utvärdering av det arbete som görs för att hitta kostandaeffektiva och kvalitativa
lösningar. Ledningsgruppen har anordnat heldagar för alla medarbetare med syftet att få fram idéer om
hur verksamheten kan bli mer kostnadseffektiv samt för att hitta sätt så enhetsöverskridande använding
av kompetenser med syftet att höja kvaliteten i arbetet. Många värdefulla förslag kom in och ligger till
grund för den förändring den nya organisationen kommer att innebära för några enheter.
För att minska avståndet mellan enheterna verkställighet och myndighetsutövande samt för att hitta
kostnadseffektiva och kvalitativa lösningar för klient har ett fokusområde varit att utveckla en god samverkan mellan dessa enheter. Det har tillsatts en arbetsgrupp vars uppdrag är att analysera svårigheter
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och utmaningar mellan enheterna verkställighet och myndighet samt främja enhetsöverskridande dialog. Arbetsgruppen har i uppgift att identifiera de utvecklingsområden som föreligger för att, tillsammans med medarbetarna, utforma strategier och vägar att undanröja dessa utmaningar.
En av verksamhetens LSS boende har flyttat till nya lokaler och medarbetare och chefer arbetar aktivt
med att ta fram rutiner, arbetssätt och hur de ska mötas klientens behov i den nya miljön. Enheten har
fått klienter med högre behov av insatser på grund av komplexa sjukdomsbilder vilket i sin tur skapar en
utmaning i form av resursbehov ställt till den ekonomiska ramen. Det har öppnats ett nytt stödboende
inom SOL - enheten. Här pågår arbetet tillsammans med personalen gällande att fram struktur, rutiner,
arbetssätt och medvetengöra budget. Ett planerings- och kartläggningsarbete har genomförts i syfte att
identifiera vilka av våra externplacerade klienter som kan erbjudas placering på denna enhet.
Verksamheten har under förra året samt under årets första månader arbetat intensivt med placeringar
gällande LVM och ser att arbetet gett god effekt.
Ensamkommande barn och unga
Verksamheten för ensamkommande barn har minskat i snabb takt och antalet boende är nu en mindre
grupp barn. Ett 90-tal barn boende på interna HVB-hem och i stödboende samt ytterligare 24 stycken
barn i externa HVB-hem eller familjehem utgör den totala gruppen. Majoriteten av barnen är 17 år eller
äldre och gemensamt för huvuddelen är att de har fått beslut om tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. För kvarboende barn har inkluderingen i samhället fortgått och antalet övergångar till insatsen
stödboende ökar. Fokus är att fortsätta stödja till en god integration i samhället som ger de unga utbildning och insikt för att lyckas i framtiden.
Verksamheten finansieras med statsbidrag och kommunbidrag. De lägre ersättningsnivåerna ställer
stora krav på anpassning och omställning av såväl bemannings- som övriga kostnader.
I verksamheten pågår en anpassning till minskat antal boendeplatser, vilket medför behov av färre medarbetare och lokaler. HVB Brigaden och Industrigatan har stängt ned under perioden. 55 medarbetare
blev i samband med neddragningen initialt övertaliga men en framgångsrik omställningsinsats i förvaltningen och staden har skapat nya möjligheter och uppdrag för i stort sätt samtliga.
Samtidigt pågår också en samgåendeprocess med verksamhetsområdet Barn, unga och familj, BUF. Det
särskilda verksamhetsområdet för ensamkommande barn/unga upphör 2018-05-31.
HELÅRSPROGNOS

Socialnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott på 11,0 mnkr. Prognosen visar
både positiva och negativa resultat för nämndens olika verksamheter. Verksamhetsområde Gemensamma resurser visar på ett mindre överskott i sin prognos medan verksamhetsområde Barn, unga och
familj samt Vuxen visar på underskott i sina respektive prognoser.
Styrningen över de externa placeringarna har fortsatt och arbetet visar nu att kostnaderna totalt sett har
blivit lägre. Detta kan vi framför allt se inom verksamhetsområde Vuxen. Arbetet med att hitta mer kostnadseffektiva alternativa lösningar kommer att fortsätta inom hela förvaltningen.
I samband med det omfattande inflödet av ensamkommande barn har socialnämnden vidtagit en rad
åtgärder för att möta upp mot de omfattande behov som uppstod. Inflödet av ensamkommande barn
har nu återgått till en mer normal omfattning. Inom socialnämnden har därför processen att avveckla
verksamhetsområde Ensamkommande pågått. De intäkter som erhålls från Migrationsverket täcker inte
alla direkta och indirekta kostnader för boende för ensamkommande barn samt för omställningskostnader under 2018. Socialförvaltningens prognos visar att totalt 21,3 mnkr är ofinansierade under 2018.
Med anledning av detta har socialnämnden tillförts motsvarande summa från stadsgemensamt.
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NÄMNDENS STYRKORT
Invånare – nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Vi ska öka den enskildes möjlighet till sysselsättning, bostad och utbildning
Andel barn och unga i identifierade riskzoner med förbättrade skolresultat
Andel klienter inom Vuxen som fullföljer sin insats

100 %
-

Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete
(Nöjd Kund Index; NKI)

100 %
83 %

79

100 %
87 %

81

Minst 78 %
Minst 76

Vi ska förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga
Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin
insats

86 %

-

92 %

Minst 89 %

Utfästelsen kring våra tjänstegarantier ska hållas
Andel berörda som kontaktats inom 7 dagar efter att de
informerats om att beslut fattats att utredning ska inledas
(tjänstegaranti)

80 %

95 %

Andel ärenden om stadigvarande serveringstillstånd med
högst två månaders handläggningstid (tjänstegaranti)

97 %

100 %

100 %

100 %

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

70 %

70 %

Minst 50 %

Andel inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel
ska öka

24 %

36 %

Minst 40 %

Andel av förvaltningens boenden som minst två gånger i
veckan serverar vegetariskt alternativ

-

100 %

100 %

100 %

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Omvärld – nämndens mål och mätetal

100 %

Vi ska öka invånarnas delaktighet och medskapande
Andel invånare i förhållande till tjänstepersoner i förvaltningens innovationsgrupper/utvecklingsprojekt
Vi ska minska vår miljöpåverkan

Organisation – nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare
Hållbart medarbetarengagemang (HME)

77

79

Minst 81

Andel enheter med ett HME (Hållbart medarbetarengagemang) lika med eller högre än stadens utfall

24 %

35 %

Minst 40 %

Andel sjukfrånvaro

-

6,1 %

Högst 5 %

Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent

51 %

61 %

Minst 70 %

Vi ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt
Antal uppdrag inom förvaltningens serviceverksamheter
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2 305

2 159

Minst 835

Ekonomi – nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

60,7 %

55,5 %

53,0 %

Minst 52 %

151,1
191,8
vårddygn vårddygn

155,0
vårddygn

Högst 155
vårddygn

Vi ska ha kostnadseffektiva lösningar
Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård)
Genomsnittlig insatstid inom extern heldygnsvård (institutionsplaceringar)
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Uppföljning nämnder

Idrotts- och fritidsnämnden
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN

•
•

SM och para-SM i bordtennis anordnades Idrottens Hus och i Helsingborg Arena första helgen i
mars
En inventering av vilka möjligheter till fritidsaktiviteter som finns i staden har inletts

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Fritidsvaneundersökningen "Ung Livsstil" har planerats och genomförts. Under två veckor var i stort sett
alla våra fritidsledare engagerade med enkätundersökningen på grund- och gymnasieskolor i hela staden.
Vårt arbete för stadens föreningsliv utvecklas. Servicen blir allt mer digitaliserad och idag erbjuder vi
huvudsakligen e-tjänster för olika former av föreningsstöd.
Bokning av lokaler är en omfattande verksamhet som växer. Under första kvartalet 2018 bokade vi 49
000 timmar vilket är en ökning jämfört med samma period med ungefär 4 000 timmar.
Vi har startat en inventering med huvudfrågan: " Vad finns det för fritidsmöjligheter för barn och unga i
åldern 10-19 år i Helsingborg?". En grupp fritidsledare har uppdraget att gå igenom statistik och fakta,
men även att besöka varje område för att se vilka föreningar, förvaltningar och organisationer som är
verksamma. Besöken på plats ger också kunskap om vad som finns när det gäller anläggningar och
mötesplatser. Inventeringen beräknas pågå hela året och blir både ett värdefullt beslutsunderlag för våra
framtida satsningar och en källa till information för invånare och föreningsliv.
På fritidsgårdarna har vi arbetat mycket med att öka antalet besökare, främst tjejer. Under våren har
fritidsledare besökt skolor för att informera om verksamheten på den lokala fritidsgården. Vi har också
påbörjat förändringar av miljö och utformning av fritidsgårdarna för att skapa mer attraktiva anläggningar.
Tyvärr har vår verksamhet drabbats mycket negativt av skjutningar och andra brottsrelaterade händelser. Antalet besökare minskade drastiskt när ungdomar inte gick ut kvällstid på grund av den otrygghet
händelserna skapade. Våra enkätundersökningar visar att våra besökare är väldigt trygga när de är på
fritidsgårdarna men deras föräldrar oroas över för vad som kan hända på vägen dit. Drottninghög drabbades mest av alla områden, där hot och trakasserier mot ungdomar gjorde det ohållbart att fortsätta
hålla fritidsgården öppen. Vi fick ställa om verksamheten och arbeta på andra sätt för att möta ungdomarna. Efter alla händelser har vi arbetat mycket för att visa tryggheten på fritidsgårdarna. På Viktoriahuset har vi anordnat föräldrakvällar och på Närlunda fixade man en föreläsning som handlade om kriminalitet och skjutningar. Trots en nedåtgående besöksstatistik arbetade fritidsledarna vidare med olika
arrangemang, gruppaktiviteter och höll öppet för att kunna ta emot och samtala med ungdomarna som
ville lyfta sin oro och känslor efter det som hänt.
Fritid Helsingborg deltog i Drömljus i februari. Under månaderna innan anordnade vi workshops på fritidsgårdar där ungdomar och vuxna tillverkade ljusmasker och lanternor. Arbetet mynnade ut i ljusparaden från Rådhuset till Furutorpsparken som invigde arrangemanget.
Vi har inlett ett samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen där vi anordnar aktiviteter för personer
med funktionsnedsättning inom daglig verksamhet som har slagit mycket väl ut.
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Både vid sport- och påskloven hade vi som vanligt ett brett utbud av aktiviteter som våra fritidsledare
ansvarade för. För att kunna erbjuda kontinuerlig lokal verksamheten var även i år fritidsgårdarna öppna
under loven.
I mitten av februari var staden värd för SM i futsal SM och första helgen i mars anordnades para-SM i
bordtennis på Idrottens Hus och i Helsingborg Arena.
Kallis och Pålsjöbadet har båda ökat sina besökssiffror och en medarbetare på Kallis blev nominerad till
årets serviceupplevelse för sin kärlek till arbetsplatsen och våra besökare.
Ishallen avslutade vårens verksamhet i april och besöksantalet ökade även denna säsong och börjar
under vissa perioder närma sig gränsen för vad anläggningen klarar av. Träningar, ishockeymatcher och
konståkningsshower har trots krånglande teknik genomförts utan störningar tack vare personalens engagemang. Den sena och ovanligt stränga vintern fick konsekvenser för verksamheten på utomhusanläggningarna. På våra konstgräsplaner skapade de stora snömängderna problem att hantera granulatet
på ett bra och miljömässigt sätt, vilket synliggjordes i anmälningar från Miljöförvaltningen. Det oväntade
kalla vädret påverkade även tillväxten på gräset vilket medförde att vi sköt premiären två veckor framåt.
Förberedelserna inför SM-veckan i juli har intensifierats. Våra anläggningsföreståndare har fått ansvar
för de klusterområden där de olika grenarna ska genomföras. På Hedens idrottsplats pågår bygget av en
militär hinderbana och på Norrvalla anläggs en cricketpitch.
Vi har beställt ytterligare två mobila läktare som kommer att användas under sommarens stora arrangemang som OV:s beachhandboll, SM-veckan och Eskilscupen.
HELÅRSPROGNOS

Idrotts- och fritidsnämndens helårsprognos visar på ett nollresultat. I prognosen ingår ett nyttjande av
tidigare års överskott på 0,7 mnkr. Nämndens ekonomiska läge är i nuläget stabilt, och en medvetenhet
finns om de ekonomiskt kärvare tider som väntar. Samtidigt finns en del större osäkerhetsfaktorer som
kan påverka utfallet för året:
•

•

•

Satsningen på ett aktivitetshus i de nordöstra delarna av centrala staden befinner sig fortfarande i
planeringsfasen. Oklarhet finns när verksamheten kommer att kunna starta, vilket påverkar hur
mycket resurser som kommer att förbrukas under året.
Fritidsledare är en yrkesgrupp som är särskilt svårrekryterad, och längre tid och mera arbete krävs
därför vid varje rekrytering. I nuläget är sex tjänster under rekrytering, och en osäkerhet finns om alla
dessa kommer att kunna tillsättas enligt tidplanen.
SM-veckan är ett stort arrangemang som genomförs under första veckan i juli, och viss osäkerhet
finns fortfarande avseende kostnader som kan uppstå i samband med detta.

NÄMNDENS STYRKORT
Invånare - Nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Fritid Helsingborg ska ge alla i staden möjlighet att påverka sina val av fritidsverksamheter
Andel barn och ungdomar som upplever sin fritid
meningsfull
Andel 10-19-åringar som är medlemmar i en förening
Andel barn och ungdomar i öppen verksamhet som
anser att de får vara med och bestämma

89 %
54 %
85 %

88 %

89 %

Minst 95 %

54 %

Minst 55 %

83 %

Minst 85 %
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Invånare - Nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

100 %

100 %

Fritid Helsingborgs verksamhet ska vara öppen och inkluderande
Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter för ungdomar varje helgfri lördag

100 %

100 %

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

94 %

93 %

Minst 95 %

Minst 87 %

Fritid Helsingborg ska ge alla barn och ungdomar lika möjligheter
Andel anläggningar som är tillgänglighetsanpassade

77 %

86 %

Andel flickor i den öppna fritidsverksamheten

30 %

38 %

Andel pojkar i Fritid Helsingborgs lovverksamhet

39 %

38 %

Omvärld - Nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

38 %

Minst 38 %
Minst 40 %

Utfall
T1 2018

Målvärde

Fritid Helsingborg ska ge stadens invånare möjligheter till ett fysiskt aktivt liv
Medelbetyg i medborgarundersökning på fråga avseende möjligheter att utöva fritidsintressen

7,5

7,6

Minst 8,0

Antal bidragsberättigade aktivitetstillfällen per invånare i åldern 7-20 år

4,3

4,5

Minst 4,9

100 %

100 %

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

100 %

100 %

Fritid Helsingborgs verksamhet ska vara hållbar för miljö och klimat
2,6 kg per
100 kvm

2,6 kg per
100 kvm

Max 2,5 kg
per 100
kvm

Andel inköpta ekologiska livsmedel

40 %

38 %

Minst 42 %

Organisation - Nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

5,9 %

5,9 %

5,5 %

Max 5 %

80

79

Minst 84

Användning av rent kväve på grönytor

Idrotts- och fritidsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare
Sjukfrånvaro
Index för Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Fritid Helsingborgs kommunikation ska vara lättillgänglig och relevant
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Andel besökare på fritidsgårdar och mötesplatser
som är nöjda med informationen om verksamheten

91 %

91 %

Minst 91 %

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

75 %

75 %

Minst 84 %
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Ekonomi - Nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Fritid Helsingborgs ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig
hållbarhet
Bokslutsutfall, mkr
Beläggningsgrad – större hallar
Beläggningsgrad - konstgräsplaner

1,1

4,2

71 %

78 %

Minst 74 %

68 %

Minst 74 %

62 %

0

+-0

Helsingborgs stads delårsrapport april 2018

43

Uppföljning nämnder

Kulturnämnden
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN

•
•
•
•

I februari invigdes Digidelcenter på Stadsbiblioteket.
Den 19 mars var det hundra år sedan Fredriksdal donerades till Helsingborgs stad.
Kulturmagasinet mottag i april andra pris i den nationella utmärkelsen Årets samtidsdokumentation.
I april öppnade Henrys, en yta på Dunkers entréplan där elever i Kulturskolan har möjlighet att visa
sina alster.

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

För att möta nya målgrupper och ge stadens invånare ett ökat kultur- och fritidsutbud har ökad samverkan med fritidsverksamheten inletts. Samarbete sker bland annat kring de statliga lovmedlen. Kulturskolan har även påbörjat ett utvecklingsarbete kring gruppundervisning.
Ett projekt med pilotklasser från fem olika skolor är igångsatt med syfte att i ökad utsträckning göra
kulturen till en naturlig del av undervisningen med tydlig koppling till läroplanen. En nyhet i skolornas
kulturutbud är att stadsarkivet medverkar med program. De skolpedagogiska programmen är fortsatt
välbesökta. Den tidigare webbplatsen för det kulturpedagogiska utbudet (Kulturskafferiet) har bedömts
som svårtillgänglig. Det genomfördes flytt av informationen till stadens nya intranät i syfte att pedagoger ska se utbudet där de dagligen arbetar. Arbetet har skett i samverkan med skol- och fritidsförvaltningens kommunikationsavdelning. Det gav ett konstaterat ett besökslyft med 215 procent. Det nya
intranätet är även öppet även för privatanställda lärare.
Kultur i stadsdelar och Dunkers kulturhus har under perioden startat ett nytt samarbete med familjecentralerna. Nya samarbeten har även skapats mellan stadsdelen Adolfsberg och Kulturskolan. Samordnaren för Kultur i stadsdelar har som ett led i barnrättsarbetet fått en skolelev som mentor. Syftet är att
öka barnperspektivet i arbetet.
Under perioden har en ny yta, Henrys, öppnats upp där elever i Kulturskolan har möjlighet att visa sina
alster. Ett koncept för att samordna utställningar som ska levereras i nya utställningsytan Henrys tas
fram. Det första projektet blev utställningen Selfie med självporträtt av över 300 barn och unga från
Helsingborg. Ytan kan även användas av andra aktörer och vid pedagogiska arrangemang. Syftet är att
Dunkers ska bli en plats och en kraft som stärker kulturens roll i Helsingborg.
Kulturskolans verksamhet har genomfört de uppskattade Prova på för såväl skola som allmänhet. Cirka
800 elever kom på skoltid och 1 000 barn på sin fritid. Kulturskolans dag är även den återkommande
under våren och här tog cirka 1 000 barn och vuxna del av utbudet. Ett helt nytt projekt, Årskurskören,
sjösattes ute på skolorna i Helsingborg, och pedagogerna har repeterat sångtexter med 450 deltagande
barn i årskurs 2. Publikpremiär hölls i Konsertsalen på Dunkers i april.
Den övergripande tematiken för programläggningen på Dunkers kulturhus för 2018 är Ett hållbart samhälle. Programmet genomsyras av frågor som tar upp demokrati, yttrandefrihet, hållbarhet, klimat och
välfärdssamhället.
Under våren inföll samernas och romernas nationaldagar. Dunkers upplät lokaler så att nationaldagsfirande kunde ske i samarbete med Samer i Syd och de romska föreningarna. Bland annat visades filmen
”Sameblod” som var mycket välbesökt.
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En förflyttning av personalresurser inom biblioteket har påbörjats för att stärka kvaliteten på den framtida biblioteksservicen. I januari beslutade kulturnämnden att för närvarande behålla biblioteksverksamheten i den nuvarande lokalen på Råå. En satsning gjordes på Digidel i södra Helsingborg, i syfte att
skapa tillgång i de områden i södra staden som saknar bibliotekslokal.
I linje med utredningen Mötesplats i stad och landsbygd fortsätter biblioteket att prioritera ett ökat samarbete med andra förvaltningar. Många aktiviteter sker både på träffpunkter och fritidsgårdar. Dessa
samarbeten kräver personalresurser, vilket är en utmaning. Glädjande är att andra förvaltningars närvaro
i bibliotekets lokaler samtidigt ökar. Ett uppskattat exempel är att socialförvaltningen nu finns på stadsbiblioteket varje onsdag.
Under perioden har talangutvecklingsprogrammet Virtual Reality For The Win (VR-FTW) avslutats. Fyra
kreatörer har under maj 2017 till mars 2018 utvecklat varsin prototyp av virtual reality-verk som bland
annat har visats på festivaler såsom BUFF, Financing Forum For Kids Content, Future Tech Now och
Pixel Skånes filmfestival, under våren.
Den 19 mars 2018 var det hundra år sedan Fredriksdal donerades till Helsingborgs stad av Gisela Trapp.
Jubileumsåret invigdes lördagen den 17 mars med öppet hus, föreläsningar och visningar i stadskvarter
och trädgårdar. För att uppmärksamma Fredriksdals jubileumsår och knyta an till staden har en vandring
skapats i centrala Helsingborg. Vandringen utgår ifrån interiörer och hus som idag finns i museets
stadskvarter. Vandringen kan göras på egen hand och kommer att vara tillgänglig under hela året.
För andra året i rad var Helsingborgs museer nominerat i kategorin Årets samtidsdokumentation på
Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte. Det blev placering på andraplats för dokumentationen På
flykt. Just nu dokumenterar Kulturmagasinet bland annat resande och boende, tillsammans med Lunds
universitet och Frantzwagner-sällskapet.
HELÅRSPROGNOS

Kulturnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett överskott i förhållande till fastställd budget
om ca 3,0 mnkr. Under 2018 har nämnden ett antal vakanta verksamhetschefstjänster. Bland annat så
anlitas den verkställande direktören respektive ekonomichefen för Helsingborg Arena och Scen AB som
t.f. kulturdirektör respektive t.f. ekonomichef samt att rekryteringen av verksamhetschef för bland annat
Dunkers Kulturhus respektive Helsingborgs muséer inte är färdig. I budget finns medel för dessa tjänster
vilket också betyder att avvikelsen är väntad men högst temporär. Effekten av det nyss nämnda motsvarar i allt väsentligt den förväntade budgetavvikelsen. Utöver detta kan även nämnas att nyttjat kulturstöd
förväntas bli lägre än budgeterat för 2018.
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NÄMNDENS STYRKORT
Invånare – nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Helsingborg ska ha ett öppet klimat för kultur och bildning i demokratisk anda
Antal invånar-/användardialoger
Antal av användardialogerna där barn och unga involveras

14

188

47

Minst 30

-

-

14

Minst 10

Kulturen i Helsingborg ska vara tillgänglig, inkluderande och välbesökt
Andel av tillfrågade besökare som fick kännedom om
verksamheten/aktiviteten genom digitala kanaler

-

-

Minst 40 %

Andel svarande i förvaltningens besökarundersökningar som anser att den besökta anläggningen har en hög
grad av tillgänglighet

-

-

Minst 80 %

Andel besökare som är nöjda med upplevelsen av sitt
besök

-

93 %

Minst 88 %

Andel av vår digitala kommunikation på Helsingborg.se som uppfyller krav för tillgängligt språk

-

-

Minst 90 %

Antal arrangemang i stadsdelar utanför Helsingborgs
centrum och södercentrum med stöd genom nämndens kulturstödsregler

-

-

0

Minst 2

I Helsingborg ska barn och unga i alla åldrar ha tillgång till att uppleva, skapa och arrangera kultur
Andel av Helsingborgs grundskolor F-9, där varje barn
deltar i ett pedagogiskt kulturmöte

85 %

85 %

85 %

Minst 80 %

Antal aktiviteter riktade till barn, 0-6 år, under tiden på
förskolan

-

-

22

Minst 10

Antal barn och unga, 7-19 år, som deltar i kulturskoleundervisningen

-

-

Utfall
2016

Utfall
2017

Omvärld – nämndens mål och mätetal

Minst 2
000

Utfall
T1 2018

Målvärde

I Helsingborg ska talanger och entreprenörer ha bra förutsättningar att utvecklas samt goda möjligheter att verka
Andel sökande av kulturstöd som är nöjda med stödprocessen
Antal deltagare vid nätverksträffarna med entreprenörer och talanger

75 %

83 %

-

-

Minst 95 %
39

Minst 35

Helsingborgs kulturverksamheter ska vara en motor i närområdets regionala utveckling
Finansiering genom regionala medel ska öka

-

2,8

Minst
5,3 mnkr

Andel sålda kulturkort till bosatta utanför Helsingborg

-

-

Minst 20 %

Andel av besökare som är bosatta utanför Helsingborg

-

-

Minst 20 %

-

Minst 90 %

Kulturnämnden ska vara ett föredöme i miljö- och livskvalitetsfrågor
Andelen medarbetare som har kännedom om förvaltningens miljöarbete
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Organisation – nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

-

-

Utfall
T1 2018

Målvärde

Kulturnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare
Andel av förvaltningens medarbetare som har utbildning i mänskliga rättigheter, HBTQ-frågor och normkritik

Minst 75 %

Kulturnämnden ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att utveckla innehållet
för besökarna
Andel genomförda aktiviteter i linje med förvaltningens
digitaliseringsstrategi

-

-

Användarnas nöjdhet av E-tjänster

-

-

Utfall
2016

Utfall
2017

Ekonomi – nämndens mål och mätetal

56 %

Minst 35 %
Minst 85 %

Utfall
T1 2018

Målvärde

Kulturnämndens ekonomi ska vara i balans och ta hänsyn till social och miljömässig hållbarhet
Utfall enligt budget, tkr
Avtalstrohet gentemot kommunens avtal

4 184

2 408

-

86 %

7 090

Minst 0
Minst 90 %
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Uppföljning nämnder

Fastighetsnämnden
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN

•
•
•

Byggstart för skola och idrottshall i Mariastaden.
Nya förskolan i Ringstorpsparken invigd.
33 familjer/hyresgäster med uppehållstillstånd har tecknat egna hyresavtal.

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Befolkningen ökar och behovet av bostäder och verksamhetslokaler är fortsatt stort. Även om utbudet
av nybyggda hyresrätter ökat är investeringstakten fortsatt hög inom såväl bostadsbranschen som
bland kommersiella aktörer. Staden investerar mycket i egna fastigheter. Investeringsplanen för åren
2018-2024 omfattar tre miljarder kronor. Fastighetsförvaltningen arbetar aktivt med lokalförsörjning och
i beredningen av stadens investeringar i verksamhetslokaler. Planeringshorisonten har förlängts genom
samarbete mellan olika förvaltningar och med den nya översiktsplanen för Helsingborgs tätort.
Konjunkturen är fortfarande stark med brist på erfarna konsulter och höga priser på entreprenader. Fastighetsförvaltningen driver ett antal projekt i partnering. Det innebär att vi tillsammans med våra hyresgäster, konsulter och entreprenörer utvecklar våra produkter och effektiviserar vår process. Vi får tidigt
grepp om investeringens storlek och säkrar nödvändig kapacitet. Vår första strategiska partnering omfattar Gustavslundsskolan som togs i bruk vid skolstart hösten 2017, Rydebäcksskolan som byggs för
fullt och Mariastadens skola där grundläggningsarbete pågår. Tillbyggnaden av bland annat Högastens
skola och den nya skolan i Laröd drivs i samma projektform.
Behovet av nya SOL- och LSS-bostäder är också stort. Boendena i Kattarp, Björka och Senderöd har
också byggts med strategisk partnering. Förskolan i Ringstorpsparken blev klar strax efter årsskiftet och
vi räknar med att Pianistens förskola i Björka blir klar till sommaren. Vi tycker oss ha skapat bra koncept
för produktion av såväl skolor och förskolor som idrottshallar och specialbostäder och får bra hus till
rimliga kostnader.
Ombyggnader bjuder ofta på oväntade utmaningar. G:A skolan var inget undantag. Internationella Engelska Skolan startade sin verksamhet redan hösterminen 2017 trots att en hel del arbeten återstod. Projektet som blev mer omfattande och kostsamt än vi räknade med har nu avslutats. S:t Jörgensskolans
ombyggnad är klar och vi har påbörjat tillbygganden som utformats med stor respekt för skolans äldre
delar. Rivning och sanering av Fregatten har dragit ut på tiden men beräknas kunna avslutas före sommaren. Efter omfattande undersökningar har vi valt att riva och bygga nytt i Laröd i stället för att bygga
om nuvarande skola från 1960-talet. Skolan får då en byggnad som bättre motsvarar dagens pedagogiska arbete. Rivningen påbörjas till sommaren.
Fastighetsförvaltningens projekteringsanvisningar skall på ett enhetligt och tydligt sätt beskriva de förväntningar vi har i våra byggnadsprojekt. Anvisningarna fungerar som stöd åt såväl egna medarbetare
som konsulter och entreprenörer. Under 2017 inledde vi en omfattande översyn av dokumentet och
räknar med att mot slutet av 2018 kunna presentera nya och lättillgängliga projekteringsanvisningar.
Toftahallen i Björka har projekterats och byggts som en miljöriktig byggnad med stöd av materialvalssystem Sunda Hus. Nämnden har efter utvärdering beslutat att förvaltningen skall bygga med en standard
motsvarande miljöbyggnad silver med möjlighet för hyresgästerna att göra tillval. Upphandling av
materialvalssystem pågår.
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Vår löpande verksamhet sker med hjälp av ett 50-tal ramavtalade entreprenörer, konsulter och andra
leverantörer. I upphandlingarna prioriteras kompetens och arbetsprover genomförs som en del i utvärderingen. Vi har handlat upp rådgivare för energi och installationer samt entreprenörer för säkerhetsteknik och grönyteskötsel. Under vintern utsåg vi en ny inköpssamordnare. Sedan naturgasen fasats ut är vi
nästintill fossilfria och har jämfört med flesta kommuner mycket låg energianvändning. Solcellsprojektet
Solvision pågår och första etappen blir klar under hösten, projektering av etapp två pågår.
Invandringen och snabba befolkningsökningen leder till trångboddhet och ökande bostadsbrist. Migrationsverket anvisar i år 127 individer med uppehållstillstånd till Helsingborg, att jämföra med 243 individer förra året. Genom hårt arbete och med stöd från stadens fastighetsägare har vi hittills lyckats väl
med uppdraget. Nyanlända får ett statligt etableringsbidrag under två år som bland annat skall täcka
rimliga boendekostnader. Därefter förväntas individerna vara självförsörjande och tar om möjligt över
boendet med ett eget hyreskontrakt. Hittills i år har vi medverkat till att 33 familjer tecknat förstahandsavtal.
HELÅRSPROGNOS

Fastighetsnämndens helårsprognos för årets visar på ett överskott med 10,0 mnkr. Den största avvikelsen mot budgeterat resultat återfinns på fastighetsavdelningen. Främsta orsaken till deras resultat är att
kostnaderna för nedskrivningar bedöms bli lägre än de 15 mnkr som avsatts i budgeten.
NÄMNDENS STYRKORT
Utfall
2016

Invånare – nämndens mål och mätetal

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Fastighetsnämnden ska erbjuda lokaler och bostäder som motsvarar stadens behov
Nöjd kund index "Inflytande och lyhördhet"

73

70

Andel omflyttningar i bostadsavdelningens ägda och inhyrda
bestånd

34 %

Minst 73

32 %

32 %

Minst 32 %

29,9 %

26 %

Minst 30 %

Utfall
T1 2018

Målvärde

Andelen nytillkomna bostäder i underrepresenterade bostadsområden

28,6

Omvärld – nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

75 %

75 %

Minst 75 %
Minst 55

Fastighetsnämnden ska ha nöjda kunder
Nöjd Kund Index "Totalt"
Nöjd kund index "Temperatur i lokalerna"

52

52

Avslutade hyresgarantier i bostadsavdelningens ägda och
inhyrda bestånd

98

78

32

Minst 22

64,3

Max 70
kWh/m²

Fastighetsnämnden ska minska fastighetsinnehavets ekologiska fotavtryck
Köpt energi i ägda lokaler

138,4

139,7

Köpt energi från fossila energikällor

3 150

2 621

Max 1 500
MWh

Påbörjade nybyggnadsprojekt med medvetna materialval
med stöd av miljödatabas

33 %

25 %

100 %

-

-

Egenproduktion av energi i ägda lokaler

93

Minst 100
MWh
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Organisation – nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Fastighetsförvaltningen ska ha motiverade och friska medarbetare
Medarbetarundersökning "Jag upplever balans mellan arbete och fritid"
Hälsofrämjande fysisk aktivitet per medarbetare som uppgår
till minst 4 timmar/vecka

4

4,1

Minst 4

84 %

89 %

84 % Minst 90 %

85

81

Minst 85

Medarbetarundersökning HME-index
Fastighetsförvaltningen ska ha hög kompetensnivå
Kompetenshöjande aktiviteter per medarbetare >30 timmar
per år

76 %

64 %

56 %

Minst 80 %

Ekonomi – nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Fastighetsnämnden ska öka fastigheternas värde
Insatser för planerat underhåll i förhållande till totala driftkostnader - lokaler

65 %

70 %

26 %

Minst 25 %

Planerat underhåll i förhållande till justerade driftkostnader bostad

32 %

52 %

52 %

Minst 35 %

70 %

68 %

100 %

Minst 75 %

Lägre driftskostnad än branschstatistik gällande förskolor

-

-

Minst 5 %

Andel större projekt där slutredovisningen är klar inom två
månader från inflyttningsdatum

-

-

100 %

Fastighetsnämndens ekonomi ska vara stabil och balanserad
Andel konkurrensutsatt underhållsprojekt större än en miljon
kronor
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Uppföljning nämnder

Miljönämnden
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN

•
•
•

Riktlinjerna för konstgräs är färdiga och ute på remiss
Stadens klimat- och energiplan är färdigställd, politiskt förankrad och ute på bred remiss
Arbetet i reformgruppen för klimat har avlutats och resultatet har redovisats

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Proaktivt arbete och sakfrågor
Under 2017 började vi arbeta konkret med vårt projekt Stan är full av vatten där fokus har varit att arbeta
för att förbättra vattnets kemiska och ekologiska status samt säkerställa ett hållbart nyttjande av våra
gemensamma vattenresurser. Rent vatten kommer att vara en fortsatt fråga för oss under många år
framöver, både när det gäller dricksvatten, vattnet i Öresund och våra vattendrag. Vi vill även synliggöra
vårt arbete med vatten för förvaltningen, nämnden, andra förvaltningar och invånarna. Under 2018 fortsätter projektet främst genom att all personal deltar i studiebesök för att lära mer om olika sakområden
kopplat till vatten.
I stadens avfallsplan står det att för att vi ska kunna nå framgång och fortsätta att vara ledande i miljöoch klimatfrågor måste koncernen arbeta med att nå hållbar konsumtion och ett avfallssnålt samhälle.
Tyvärr blir inte samhället mer avfallssnålt utan avfallet ökar istället. Detta blir en utmaning för hela staden. För oss innebär det att vi behöver arbeta mer med verksamheternas hantering och uppkomst av
avfall. Det handlar om allt från hur de hanterar massor från förorenad mark till hur de sorterar sitt avfall.
Vi har påbörjat ett projekt med tillsyn av utsortering av företags matavfall. Inriktning sker på livsmedelsföretag och livsmedelsbutiker. Vi deltar också på ett aktivt sätt i framtagande av en ny regional avfallsplan för NSR-kommunerna.
Våra gemensamma fokusområden i livskvalitetsarbetet är barn och unga samt trygghet och säkerhet.
Inom miljöområdet har vi fokus på fossilbränslefritt, matsvinn, plast och kemikalier och inom folkhälsoarbetet fokus på barnrättsfrågor och plan för lika möjligheter. Stadens LKP-team som finns på miljöförvaltningen har en tid varit underbemannad, men kommer att bli fulltaligt i höst.
Samverkan
I samarbete med skol- och fritidsförvaltningen, stadsledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har miljöstrategrena säkrat ett bidrag genom Klimatklivet på drygt 2 miljoner kronor för att
minska matsvinn i skolorna.
Vi har deltagit i Helsingborgs stads myndighetssamverkan tillsammans med en rad andra myndigheter.
Tillsynen har fokuserats på verksamheter och illegala företeelser som på olika sätt motverkar tryggheten i staden men även stadens sociala, ekologiska och ekonomiska utveckling. Arbetet har visat sig vara
behövligt och effektivt. Verksamheter som vi besökt är inom branscher som bilvård, livsmedel, hygien
och föreningar. Vid tillsyn av verksamheterna har vi utifrån livsmedelslagen och miljöbalken meddelat
förbud och föreläggande.
Tillsyn
Miljö och hälsoavdelningen: Verksamheten har under det första tertialet i stort följt verksamhetsplanen
för 2018.
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Vi har bland annat påbörjat projekt inom strandskydd, förskolor och skolor, planerad bostadstillsyn och
storstadssamverkan inom kemikalieområdet. Tillsynsinriktning på miljöfarlig verksamhet fortsätter med
fokus riskhantering.
Livsmedelsavdelningen: Antalet planerade kontroller är i nivå med samma period förra året, medan andelen ärenden med extra kontroller är något fler.
Antal ärenden som initieras utifrån, som misstänkta matförgiftningar och RASSF-meddelanden har tenderat att öka varje år.
Kundfokus
Resultatet för NKI (Nöjd-kund-index) under 2017 har kommit och visade att kunderna är nöjdare än tidigare. Det totala resultatet har höjts från 72 till 76. Det pågår ett ständigt arbete för att förbättra kundernas upplevelse av oss och våra tjänster, det ska vara lätt att göra rätt, där vi i dagsläget har stort fokus
på digitalisering.
Digitalisering
Vi har startat igång tre interna projekt som löper parallellt, vi skapar en ny rutinhandbok på intranätet, vi
ska införa ett nytt ärendehanteringssystem och e-arkiv. Projekten har löpt på enligt tidplan och den en
första del av rutinhandboken lanserades under april. Vid sidan av dessa projekt har även e-tjänster blivit
klara och mindre digitala projekt så som att vi numera skickar ut rapporter från livsmedelskontrollen
digitalt. Vi sparar resurser, både personella och materiella, genom dessa steg mot en ökad digitalisering.
Vår gemensamma kultur
Hela förvaltningen fortsätter arbetet med vår gemensamma kultur där vi tagit fram tre värdeord som
beskriver vårt förhållningssätt; vi ska vara öppna, nyfikna och modiga. Vi har även tagit fram vilken bild vi
vill att våra kunder ska ha av oss; att vi gör det lätt att göra rätt. Arbetet fortsätter med att ta fram syfte
och riktning för vår verksamhet.
HELÅRSPROGNOS

Miljönämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett nollresultat. Vårt resultat hittills visar inte på
några större avvikelser, därför väljer vi att inte göra några korrigeringar i prognosen.
NÄMNDENS STYRKORT
Invånare – nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv
Antal besökta fastigheter inom bostadstillsyn

Omvärld – nämndens mål och mätetal

-

-

Utfall
2016

4

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Minst 4

Målvärde

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor

52

Nöjd-kund-index företagsklimat
(livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd)

72

Nöjd-kund-index delområde Tillgänglighet
(livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd)

79

77

Minst 74

Nöjd-kund-index delområde Effektivitet
(livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd)

74

80

Minst 75
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76

Minst 72

Omvärld – nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor
Ranking Sveriges miljöbästa kommun

4

1

Max 10

Utfall
2016

Utfall
2017

Hållbart medarbetarengagemang

82

84

Minst 85

Hållbart medarbetarengagemang, delområde ledarskap

84

85

Minst 85

Organisation – nämndens mål och mätetal

Utfall
T1 2018

Målvärde

Miljönämnden ska vara en attraktiv arbetsplats

Miljönämnden ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Antal nya digitala servicelösningar som underlättar för oss
eller våra invånare

Ekonomi – nämndens mål och mätetal

-

Utfall
2016

-

Utfall
2017

5

Utfall
T1 2018

Minst 1

Målvärde

Helsingborgs stads ekonomi ska balanseras med hänsyn till miljömässig hållbarhet
Antal insatser som ökar den miljömässiga hållbarheten i
staden

-

-

10
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Uppföljning nämnder

Överförmyndarnämnden
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN

•
•

•
•

•

Antal ensamkommande barn minskar i ganska hög takt i och med att dessa uppnår
myndighetsåldern.
En del av de ensamkommande barnen har skrivits upp i ålder, till myndighetsåldern 18 år eller
därutöver, av Migrationsverket varför överförmyndarnämnden har entledigat de aktuella gode
männen. Några beslut har överklagats, dessa har ännu inte avgjorts av hovrätten.
Vi har rekryterat en överförmyndarsamordnare för verksamheten, med lång erfarenhet av
rättsområdet och vana att företräda myndigheten inför domstol.
Vi har utökat våra telefon- och besökstider från två respektive en timma per dag till sex timmar om
dagen. Det har för dem som söker kontakt med oss medfört en mycket större tillgänglighet och
flexibilitet, de har större möjligheter att komma fram på tider som passar dem själva. För
medarbetarna har utökningen inneburit en spridning och större lugn i det löpande dagliga arbetet
eftersom inte alla söker kontakt under samma korta tidsintervall och vid samma tidpunkt.
Vi har infört en gemensam telefonslinga som kopplar samtalet till ledig handläggare om inte
särskild handläggare har valts.

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Verksamheten löper på som den ska och är kontinuerligt stabil. Under tertialet har vi ändrat och flyttat
arbetsuppgifter mellan handläggarna för en jämnare fördelning av ärendena. Förutom ändrade telefontider och besökstider har vi också infört en gemensam telefonslinga. Som en konsekvens av dessa förändringar uppfattar handläggarna sig idag ha en rimlig arbetsbelastning. Det hör naturligtvis också ihop
med rekryteringen av en överförmyndarsamordnare vilken har fått överta ärenden från handläggarna
som då i de flesta fall fått färre ärenden. Granskning och arvodering av ärendena har överflyttats till
ekonomiassistenten. Även sidouppgifter, bortsett från ärendehandläggningen, har flyttats mellan handläggare för att åstadkomma en för alla rimligare arbetsbelastning.
Vi arbetar för att införa en större digitalisering av ärendehanteringen i verksamheten. Förhoppningen är
att systemet ska kunna implementeras under den första delen av 2018. Den kommer dock att ta något
år innan merparten av ställföreträdare väljer att använda sig av den. Även i övrigt arbetar vi för att vara
öppnare inför digitaliseringens möjligheter och effektiviseringar.
Vi har börjat kalla till nätverksmöten för gode män och förvaltare, vilket är nytt för verksamheten. Nätverksträffar har vi av nödvändighet haft i flera år för gode män för ensamkommande barn, då mycket
inträffade på kort tid då många ensamkommande barn kom på samma gång och dessa gode män samtliga var nyrekryterade. Nu har tiden kommit också för de "traditionella" gode männen och förvaltarna att
få en plattform för nätverkande och diskussioner.
Även ett nyhetsbrev skickar vi ut vid ett par tillfällen, eller vid behov, under året.
De ekonomiska förutsättningarna har helt förändrats för verksamheten. Detta hänger ihop med att Migrationsverket sedan årsskiftet infört bestämmelsen att arvoden för de uppdrag som gode män för ensamkommande barn inte längre ska utgå av statliga medel utan ansvaret och skyldigheten att betala
dessa arvoden läggs på de enskilda kommunerna.

54

Helsingborgs stads delårsrapport april 2018

Vi har inte heller längre möjlighet att begära åter arvode för de barn som fått PUT (permanent uppehållstillstånd) från socialförvaltningar. Sedan barnen har fått PUT har Migrationsverket upphört att betala
varför vi tidigare återkrävde det fortsatta arvodet från socialförvaltningar.
HELÅRSPROGNOS

Överförmyndarnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott på 7,2 mnkr.
Detta beror på att vi inte längre har några som helst intäkter för ensamkommande barn. Detta upphörde
från Migrationsverkets sida den sista december 2017.
Det tidigare avtalet mellan överförmyndarnämnden och socialförvaltningen i Helsingborg har upphört.
Det bidrag som hade varit möjligt för överförmyndarnämnden att ta del av hade varit det som utgår som
ett engångsbelopp från Migrationsverket med 52 000 kr till staden för socialförvaltningens utredningskostnader och för gode mäns arvodeskostnader. Bidraget tillfaller socialförvaltningen i dess helhet. En
fördelning av bidraget hade ändå inte täckt någon av verksamheternas kostnader i dess helhet.
NÄMNDENS STYRKORT
Utfall
2065

Utfall
2017

69 %

86 &

Minst 75 %

100 %

100 %

100 %

Antal handläggningsdagar vid anordnande av godmanskap

91

65

Max 65

Antal handläggningsdagar vid anordnande av förvaltarskap

103

85

Max 90

84 %

84 %

Minst 87 %

Utfall
2016

Utfall
2017

Invånare – nämndens mål och mätetal

Utfall
T1 2018

Målvärde

Kvaliteten på våra tjänster ska vara hög
Nöjd kund index (NKI)
Tjänstegaranti: max två dagar svarstid

Vi ska öka antalet korrekta årsräkningar
Andel korrekta inkomna årsräkningar

Omvärld – nämndens mål och mätetal

Utfall
T1 2018

Målvärde

Vi ska ha en god tillgång till ställföreträdarskap
Ökning av antalet ställföreträdare (god man/förvaltare)

Organisation nämndens mål och mätetal

13 %

Utfall
2016

9%

Utfall
2017

Minst 15 %

Utfall
T1 2018

Målvärde

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare
HME Hållbart medarbetarskap

88

84

Ekonomi – nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

1,6

0,9

Minst 85

Utfall
T1 2018

Målvärde

Vi ska ha en god ekonomi
Avvikelse mot nämndens budget som gäller administrativa
kostnader (mnkr)
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Max 0
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Uppföljning nämnder

Kommunstyrelsen
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN

•
•
•

I maj 2018 arrangerade Helsingborg HBG Mashup - en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan
kommuner och mellan chefer i staden.
Vid årsskiftet infördes Chefer med fullt ledningsansvar som förtydligar ansvaret för verksamhet,
personal och ekonomi i chefsrollen.
Den 22 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige om en förändrad styrmodell från och med 2019.
Det innebär att vi inför en enklare modell med färre begrepp och fokus på få och tydliga politiska
mål.

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet, lokalt samverkansråd, har gjort flera tillslag. Samverkansöverenskommelse med polisen och tillhörande aktivitetsplan är sjösatt. Tillsammans med polis,
väktarbolag och andra aktörer har vi startat upp ett nytt, systematiskt arbetssätt för att få en lägesbild
över social oro, brottslighet och andra saker som skapar otrygghet.
För att öka den upplevda tryggheten i Helsingborg har Volontärscenter i uppdrag att samordna och
stödja volontärer och frivilliga krafter genom nattvandring. Arbetet med detta har startats upp under
årets första tertial. Vi har haft åtta informationsmöten och nu arbetar vi med att de nya grupperna ska
komma igång ordentligt och att befintliga grupper kan fortsätta med bra förutsättningar.
Tillsammans med stadsbiblioteket har digitaliseringsavdelningen lanserat Digidel, som är en mötesplats
och en möjlighet för invånare i staden att dels utforska och lära sig om digital teknik, men även en möjlighet att se vad staden har för digitala tjänster.
Stadens arbete med reformgrupper med externa organisationer har avslutats och gav många goda förslag som leder i visionens riktning. Ett resultat av det arbetet är att vi påbörjat att planera för Hbg accelerator, en stadsgemensam funktion som ska hjälpa till att gå från idé till realisering med innovationer
och digitalisering.
Den 22 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige om att vi tar bort balanserad styrning som modell och
inför en enklare styrmodell med färre begrepp och fokus på få och tydliga politiska mål. Den förändrade
modellen gäller från och med 2019.
Den 1 januari 2018 infördes konceptet Chefer med fullt ledningsansvar som förtydligar ansvaret för
verksamhet, personal och ekonomi i chefsrollen. Det fulla ledningsansvaret där medarbetarna har chefer
med mandat och resurser skapar arbetsplatser med mandat i vardagen för att uppnå goda verksamhetsresultat som ger värde för dem som de är till för. Detta är ett steg i arbetet med en verksamhetsstyrning som vilar på tillit.
Projekt Främja psykisk hälsa som har drivits i samarbete med företagshälsovård (Feelgood) och Karolinska institutet avslutades under det första tertialet. Projektet har identifierat och beskrivit vardagsnära
aktiviteter och beteenden som behöver implementeras i den vardagsnära arbetet och i den långsiktiga
styrningen.
Under två dagar i maj arrangerade staden HBG Mashup som är en mötesplats för erfarenhetsutbyte
mellan chefer i Helsingborgs stad och med andra kommuner. Under dagarna utsågs även vinnarna i
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Årets kvalitetsutmärkelser. De inkomna nomineringarna kommer att leva kvar för verksamhetsutveckling
och inspiration samtidigt som det redan nu är öppet att nominera för 2018.
Staden växer och förtätas. Fram till mars månad har 585 bostäder fått startbesked. Det är en stor efterfrågan på verksamhetsmark och vi arbetar för att ta fram mer. H+ området utvecklas enligt plan. Utvecklingsplaner för stationsorter är beställda och stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet.
Avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling driver eller deltar i ett antal stadsgemensamma
processer, för att attrahera och underlätta för företag som vill etablera sig, växa och utvecklas i Helsingborg. Som några exempel kan nämnas Business Helsingborg, destinationsplanen och arbetet för bättre
matchning på arbetsmarknaden.
HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för kommunstyrelsen för årets resultat visar på ett överskott på 59,5 mnkr, där stadsledningsförvaltningen står för +33,3 mnkr och stadsgemensamt för +26,2 mnkr. För stadsledningsförvaltningen beror resultatet främst på att MEX har ett prognostiserat resultat på +31,0 mnkr vilket innebär
att resterande verksamheter sammantaget prognostiserar ett överskott på 2,3 mnkr. Av den ingående
resultatöverföringen planeras 3,7 mnkr att ianspråktagas.
För stadsgemensamt beror resultatet främst på lägre kostnader för bostäder till nyanlända (+8,7 mnkr),
en mindre volymförändring av skolpengen än budgeterat (+10,0 mnkr) samt pensionskostnaderna (+5,2
mnkr).
Av de totalt 10 mnkr som är avsatt för KS oförutsedda har 5,9 mnkr omfördelats till kulturförvaltningen
(1,9 mnkr), socialförvaltningen (2,0 mnkr) och stadsledningsförvaltningen (2,0 mnkr) under perioden
januari-april.
Kommunstyrelsen redovisar ett periodutfall om +19,8 mnkr.
NÄMNDENS STYRKORT
Utfall
2016

Utfall
2017

36

43

Minst index 43

72,7 %

73,9 %

Minst 74,4 %

69 001

70 923

Minst 72 200

13,3 %

13,1 %

Max 10,8 %

72

71

Minst index 78

Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter

89 %

88 %

Andel kunder som är ganska eller mycket nöjda
med sin hemtjänst

88 %

90 %

Andel flickor i den öppna fritidsverksamheten

30 %

38 %

70

72

Minst index 73

16,1

15,5

Max 10,2

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall
T1 2018

Målvärde

Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv
Nöjd-Inflytande-Index
Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år
Antal arbetstillfällen i Helsingborg

1

1

Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år
Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad
Invånarnas uppfattning - rekommendera att flytta
till Helsingborg

Invånarnas uppfattning om kulturverksamheten
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare

86 %

Minst 90 %
Minst 90 %

38 %

Minst 38 %
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Utfall
2016

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn och unga
Andel elever i årskurs 6 som fått minst betyget E i
samtliga ämnen

78 %

79 %

Minst 80 %

Andel elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram (efter sommarskola)

89 %

87 %

Minst 90 %

Andel elever i årskurs 9 som är nöjda med sin
skola som helhet

79 %

-

Minst 80 %

-

86 %

92 %

Minst 89 %

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Andel barn och unga som fullföljer sin insats hos
socialtjänsten
1

Resultaten har en eftersläpning på ett år.

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor
Nöjd kund-index Företagsklimat (SKL:s servicemätning Insikt)

69

72

Minst index 73

11,0 %

10,9 %

Minst 11,4 %

4

1

Plats 10
eller bättre

398,4

397,8

400,7

Max 375 kg

138

140

64

Max 70
kWh/kvm

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

HME Ledarskap inom stadsledningsförvaltningen

82

84

Minst index 84

Hållbart medarbetarengagemang (motivation,
ledarskap, styrning) inom stadsledningsförvaltningen

81

82

Minst index 83

Hållbart medarbetarengagemang (motivation,
ledarskap, styrning) inom staden

81

82

Minst 82

Andel företagssamma (har F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är VD eller ordinarie
styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag)
Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor
Rankning Sveriges Bästa Miljökommun
Avfallsmängd per invånare

1

Energianvändning i stadens lokaler
1

Resultaten har en eftersläpning på ett år. Utfallet tertial 1 2018 avser helåret 2017.

Organisation - nämndens mål och mätetal
Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare

Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband
Ranking utifrån eBlomlådan
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1

84 %

87 %

1

1

89 %

Minst 91 %
Plats 1

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
T1 2018

Målvärde

Kvaliteten på det stöd och den service som förvaltningen erbjuder ska vara hög
Nöjd-Uppdragsgivar-index (NUI, uppdragsgivares
bedömning av förvaltningen)
Servicescore för stadsledningsförvaltningens
stadsinterna tjänster
1

4,6 poäng

4,8 poäng

Minst 4,5
poäng

-

-

Minst 66

Utfall
2016

Utfall
2017

Resultatet har en eftersläpning på ett år.

Ekonomi - nämndens mål och mätetal

Utfall
T1 2018

Målvärde

Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig
hållbarhet
Stadens soliditet
Resultat skattefinansierad verksamhet
Avvikelse mot förvaltningens budget

54 %

49 %

48 %

Minst 50 %

321

316

124

Minst 153
mnkr

6,9 %

3,4 %

0,6 %

0 % avvikelse
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Uppföljning bolag

Sammanfattning bolag
Bolagen ska skapa samhällsnytta för stadens invånare. Syftet med stadens ägande av bolagen är att
dessa ska bidra till utveckling av staden samt förverkliga stadens mål och vision. Bolagen ska ha en
balanserad ekonomisk utveckling, på både kort och lång sikt. Respektive bolags uppdrag, mål och inriktning beskrivs i de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställer.

Tabell 6: Ekonomisk helårsprognos1 per bolag 2018, mnkr
Bolag

Helårsprognos

Bästa fall

Sämsta fall

122

145

112

51

56

46

333

344

308

-154

-153

-157

0

5

-2

352

397

307

AB Helsingborgshem med underkoncern
Helsingborgs Hamn AB
Öresundskraft AB med underkoncern
Helsingborg Arena och Scen AB

2

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)
Totalt

1)

Helårsprognosen avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

2)

Nettomässigt underskott i Helsingborg Arena och Scen AB täcks upp
via koncernbidrag inom bolagskoncernen.

Tabell 7: Investeringar per bolag, investeringsutgift, mnkr
Bolag

2016

2017

Prognos 2018

AB Helsingborgshem med underkoncern

746

503

329

Helsingborgs Hamn AB

100

68

80

Öresundskraft AB med underkoncern

424

383

404

3

4

17

64

13

27

1 337

971

857

Helsingborg Arena och Scen AB
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)
Totalt

I denna bolagsuppföljning ingår stadens fyra stora helägda bolag samt det delägda bolaget Nordvästra
Skånes Renhållnings AB (NSR) i vilket staden äger 52 procent av andelarna. I tabellerna ovan redovisas
bolagets totala prognostiserade resultat och investeringar, det vill säga inte enbart den del som är hänförlig till Helsingborgs stads ägarandel.
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Uppföljning bolag

AB Helsingborgshem
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN

•
•
•

Uthyrningen av Grönkulla gård har påbörjats med förtur till Helsingborgshems hyresgäster.
Ett gemensamhetsboende kommer att skapas på Fredriksdal där trygghetslägenheter
kombineras med lägenheter för unga vuxna.
Försäljningen av 84 lägenheter på Kullavägen till Rikshem genomfördes i början av året.

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Under första tertialet har vi påbörjat uthyrningen av ”Grönkulla Gård”, ett viktigt steg mot större variation
inom Drottninghög. Vi har valt att hyra ut lägenheterna med boendeförtur för att stimulera rörlighet i det
befintliga beståndet. Intresset har hittills varit stort, både från boende i området och från andra helsingborgare.
Vi vill testa en ny typ av boende på Fredriksdal, så kallade gemensamhetsboenden. Vår ambition är att
ställa om det tidigare vårdboendet och HVB-hemmet Brigaden till trygghetslägenheter och samtidigt
erbjuda tio lägenheter till unga vuxna (Max 25) med socialt intresse och tio lägenheter till ungdomar
som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Det sociala engagemanget kan både ske tillsammans med
de äldre och med de unga med nya uppehållstillstånd. Inspiration till projektet har hämtats bland annat i
Nederländerna, Italien och Frankrike och beräknad inflyttning är under 2019.
Sista delen i ägaruppdraget att avyttra fastigheter genomfördes i början av året. Rikshem förvärvade och
tillträdde 84 lägenheter på Kullavägen per den första februari för en köpeskilling om 204 mnkr. Fastigheten är relativ nybyggd och nivån på köpeskillingen visar att fastighetsinvesterare idag räknar Kullavägen som del av centrala Helsingborg. Detta är ett bra exempel på hur en stad kan använda sitt bostadsbolag för att driva stadsdelsutveckling. Helsingborgshem gick in tidigt i området och tog marknadsrisk
samt säkerställde en hög arkitektonisk nivå.
EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för Helsingborgshem avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till
122 mnkr, vilket är 8 mnkr lägre än budget.
Resultatet påverkas negativt av en nedskrivning av nybyggda Grönkulla gård med 15 mnkr. Anledningen
till nedskrivningen är att marknadsvärdet bedöms understiga den gjorda investeringen.
På intäktssidan har vi lägre intäkter för affärslokaler än budgeterat bland annat till följd av ICA kometens
konkurs (Dalhem) och omställningen av Brigaden från HVB-hem till nytt boendekoncept med bland annat trygghetslägenheter och Max 25-boende.
De lägre intäkterna motverkas av att driftskostnaderna är lägre och ersättningar från försäkringsskador
är högre än budgeterat. Även underhållskostnaderna är lägre till följd av framflyttade ombyggnationsprojekt. Förskjutningen i tidplanen medför även att rivning av fastigheter på Drottninghög inte utförs i år.
Vidare innebär det gynnsamma ränteläget lägre finansiella kostnader än budgeterat.
Vi bedömer att utfallet för helåret i bästa fall kommer att uppgå till 145 mnkr och i sämsta fall till 112
mnkr. I prognosen för ”bästa utfall” räknar vi med att vi genomför fler försäljningar av våra Hyrköpshus i
Laröd (Släden 3-12). Hittills i år har vi sålt 2 hus. Vidare ingår låga räntor och en mild avslutning av året i
vår ”bästa” prognos. På motsvarande vis avslutas året vid ”sämsta utfall” extremt kallt och med högre
kostnader för snöröjning och halkbekämpning än förväntat.
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INVESTERINGAR

Investeringsvolymen för året beräknas bli totalt 329 mnkr. Den är lägre än tidigare år och det beror på att
vår nyproduktion inte är lika omfattande som de senaste åren. När andra aktörer väljer att satsa och
bygga i Helsingborg tar vi, helt enligt vår affärsplan, vårt ansvar som en aktiv fastighetsägare och strävar
istället efter att balansera marknaden.
Några av våra ombyggnadsprojekt har en framflyttad tidplan på grund av rådande byggkonjunktur med
högre priser, få anbud och förändrad projektinriktning. Framflyttade ombyggnadsprojekt är Loftgångshusen på Närlunda, Etapp 3 på Fredriksdal samt Klostret och Kapellet på Slottshöjden.
De största enskilda investeringar vi gör under året är ombyggnationsprojekt i stadsdelarna Drottninghög
(17 mnkr), Närlunda (51 mnkr) samt Elineberg (18 mnkr). Nyproduktion i stadsdelen Drottninghög medför en investering på 38 mnkr.
BOLAGETS MÅL I ÄGARDIREKTIVET

Helsingborgshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Helsingborg
Antalet inflyttningar i våra lägenheter ligger något högre än förra årets nivå och vi fortsätter arbetet att
på olika sätt stimulera rörligheten och därmed möjliggöra för fler att hitta en bostad som matchar den
livssituation hen befinner sig i.
Stadens behov av lägenheter för hyresgäster med särskilda behov uppskattas under 2018 till 225 stycken. Helsingborgshems andel av dessa är 90 lägenheter, vilket motsvarar vår andel av hyresrätterna i
Helsingborg. Efter första tertialen ligger vi väl i fas och har tillhandahållit 32 lägenheter för hyresgäster
med särskilda behov.
Nyckeltal

2016

2017

T1 2017

T1 2018

Antal inflyttningar i lägenhet

1 472

1 504

448

550

82

46

40

0

50 %

54 %

62 %

42 %

(37 %)

(37 %)

(37 %)

(37 %)

120 lgh

164 lgh

63 lgh

32 lgh

Antal nya lägenheter som påbörjats per år
Vår andel av stadens behov av lägenheter avsatta till
bostäder för hyresgäster med särskilda behov. Vi ska
ligga i nivå med vår marknadsandel som anges inom
parentesen.

Helsingborgshem ska skapa en variation av boendealternativ i de stadsdelar där bolaget verkar
För närvarande har vi mycket fokus på två projekt som kommer att bidra till en ökad variation av boendeformer och standard. Allt i linje med vår vision; att attrahera en mångfald av människor och skapa
attraktiva stadsdelar.
Under första tertialet har vi påbörjat uthyrningen av ”Grönkulla Gård”. Ett viktigt steg mot större variation
inom Drottninghög. De 67 nybyggda lägenheterna är delvis finansierade med statligt investeringsstöd
och erbjuds som en del i vårt BoBas-koncept. Detta medför att hyresnivåerna är lägre än vid annan nyproduktion. Vi har också valt att hyra ut lägenheterna med boendeförtur. Intresset har hittills varit stort,
både från boende i området och från andra helsingborgare. Lägenhetsstorlekarna varierar från 1 – 5 rum
och kök . De två husen är trygghetscertifierade och energieffektiva med solceller på taket.
Projektarbetet med förändringen av Brigaden på Fredriksdal till ett boende för både gamla och unga har
startat. Med inspiration från gemensamhetsboenden i bland annat Nederländerna, Italien och Frankrike
vill vi testa en ny typ av boende där vi, förutom trygghetslägenheter, erbjuder tio lägenheter till unga
vuxna (Max 25) med socialt intresse och tio lägenheter till ungdomar som nyligen fått uppehållstillstånd
i Sverige. Det sociala engagemanget kan både ske tillsammans med de äldre och med de unga med nya
uppehållstillstånd. Projektet har beräknad inflyttning under 2019.
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Nyckeltal
Antal ombyggda lägenheter påbörjat per år

2016

2017

T1 2017

T1 2018

95

96

65

19

Helsingborgshem ska bidra till att Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad
Med vår nya nöjd-kundenkät, Kundbarometern, har vi gått över till kontinuerliga mätningar. Detta innebär
att vi sprider ut enkäterna geografiskt över hela beståndet under ett år och att vi därmed får in nya svar
från våra hyresgäster varje dag. Allt sker digitalt och svaren redovisas i en plattform som alla anställda
har tillgång till. Systemet ger oss både en kontinuerlig uppföljning och förslag på fokusområden. Utifrån
dessa fokusområden har vi tagit fram ett antal handlingsplaner för att nå vårt långsiktiga mål om att 50
procent av våra kunder ska vara mycket nöjda i helhetsbedömningen av sitt boende och av oss som
hyresvärd. Den nya metoden innebär att vi redovisar ”mycket nöjda”, de som alltså har gett oss toppbetyget 5 i den femgradiga skala vi använder. Detta är våra ambassadörer, det vill säga de som talar gott
om oss och bidrar till vårt goda renommé och det är denna andel som vi vill öka.
Trygghetscertifieringen fortsätter enligt plan med 234 certifierade lägenheter hittills i år.
Nyckeltal
Helhetsbedömning av boendet och
Helsingborgshem som hyresvärd (5:or på 5gradig skala, genomsnitt senaste 12 månaderna). Ny mätning från och med 2018.
Antal trygghetscertifierade lägenheter per
år

2016

2017

T1 2017

Ingen
mätning

Ingen
mätning

Ingen
mätning

242

1 069

473

T1 2018

32 %

234

Helsingborgshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö för barn och unga
Vi fortsätter erbjuda lägenheter riktade till målgruppen ”Max 25” och har hittills i år haft 84 inflyttade
unga vuxna i vårt bestånd.
Fler studentlägenheter innebär fler inflyttningar och vi kan se att vi under våren har haft en viss svårighet
att hyra ut studentlägenheter som blir lediga mitt under terminen. Vår bedömning är att utbud och efterfrågan för närvarande är i balans. Vi följer med intresse uthyrningen av Magnolias projekt på gamla
bryggeritomten på Söder som innehåller mindre lägenheter och därmed kan komma attrahera studenter.
Ett ”studentråd” har startats upp på Furutorpsparkens studenthem, där vår studentvärd träffar studenterna regelbundet för att diskutera trygghet och lyfta idéer om hur boendet kan utvecklas. Ambitionen är
att även starta studentråd på våra övriga studenthem. Vi har börjat mäta kundnöjdheten hos våra studenter via ”Nöjd Studbo” en rikstäckande kundenkät som riktar sig specifikt mot studenter och drivs av
Studentbostadsföretagen.
Nyckeltal

2016

2017

T1 2017

T1 2018

Andel inflyttade hyresgäster under 26 år, exklusive
studenter

12,9 %

16,5 %

17,4 %

15,3 %

(190 st)

(240 st)

(78 st)

(84 st)

Antal inflyttningar i studentlägenheter (Totalt antal
studentlägenheter inom parentes).

346

230

46

60

(442)

(442)

(442)

(442)
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Helsingborgshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur
På Drömljus i februari fanns vi i Furutorpsparken för att prata om studentlivet på Söder och invigde även
en fast ljusinstallation mot väggmålningen på Studenthemmet Bryggaregatan.
Vi stödjer Planteringens friluftsförening som är ett initiativ från ett stort antal unga på Planteringen. Ett
mycket välkommet initiativ i en stadsdel där föreningslivet behöver stärkas. På Planteringen har vi även
som ambition att använda den tidigare matbutikslokalen på Wienertorget för att samlokalisera vårt kontor i stadsdelen med några av stadens verksamheter. Detta ökar förutsättningarna för samarbete kring
Planteringens utveckling och bidrar samtidigt till att skapa liv och rörelse i stadsdelen. Vi arbetar även
för att utveckla befintligt och nytt företagande i övriga lokaler runt torget.
Även på Drottninghög pågår planeringsarbetet för utveckling av Drottninghögs Centrum för att främja
företagande, utbildning och kultur i stadsdelen.
Nyckeltal
Antal examensarbete och forskningsprojekt
som Helsingborgshem initierar
Antal lägenheter förmedlade, med förtur
efter beslut från Näringslivskontoret, till
näringsliv och verksamheter under etablering

2016

2017

T1 2017

T1 2018

12

8

2

2

0 st

0 st

0 st

0 st

Helsingborgshem ska minska sitt ekologiska fotavtryck
Med en Klimat- och miljöansvarig på plats har vårt arbete med att ta fram en hållbarhetsplan för
Helsingborgshem med koppling till stadens Livskvalitetsprogram och Agenda 2030 påbörjats. Vi utvärderar olika miljörelaterade projekt och satsningar från 2017 som en del i arbetet med hållbarhetsplanen.
Vi tittar bland annat på installerade solceller och olika avfallshanteringslösningar. Vidare har vi, under
första tertialet, varit delaktiga i utformning av stadens Klimat- och energiplan samt lämnat yttrande på
flera miljörelaterade myndighetsförslag.
Vi har påbörjat ett arbete med att identifiera energitjuvar i vårt befintliga fastighetsbestånd och i det
arbetet samarbetar vi med Öresundskraft. Exempel på energitjuvar är äldre armaturer, ineffektiva maskiner i tvättstugor samt inställning/styrning av ventilation.
Nyckeltal
Fastigheternas energianvändning (kWh/m
normal-årskorrigerad

2 Atemp

CO2-emissioner (ton), normalårskorrigerad
2

CO2-emissioner (kg/m ), normalårskorrigerad
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),

2016

2017

115,1

114,8

2 409

2 187

2,64

2,30

T1 2017

T1 2018

Ingen

Ingen

mätning

mätning

Ingen

Ingen

mätning

mätning

Ingen

Ingen

mätning

mätning

Uppföljning bolag

Helsingborgs Hamn AB
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN

•
•
•

Citrusfrukter kommer från och med januari med direktanlöp från Agadir i Marocko av rederiet OPDR
under citrussäsongen.
Under mars slutfördes investering i ett nytt magasin med 2 000 m2 lageryta i Skåneterminalen.
Rederiet Unifeeders containervolymer ökar kraftigt som en effekt av att rederiet Cosco:s containervolymer flyttar till Unifeeder.

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Världskonjunkturen är fortsatt positiv med tillväxtsiffror i USA, Europa och Sverige. Det finns dock en
viss osäkerhet i världen som kan komma att påverka konjunkturutvecklingen. Den svenska marknaden
är stabil med jämnt stigande godsvolymer både för lastbilstrafiken på HH-leden och för containertrafiken.
Containerhamnen i Göteborg har återskapat delar av sin kapacitet efter arbetsmarknadskonflikten under
2017. Effekten är att containervolymer som under konflikten hanterades i andra hamnar, däribland
Helsingborg, börjar leta sig tillbaka till Göteborg. För Helsingborgs del förväntas detta medföra lägre
containervolymer efter rekordåret 2017.
Oljepriset har ökat under 2018. Det blir därmed dyrare för fartygen att köra på lättdiesel, vilket krävs för
att klara det nya EU-direktivet (SECA-direktivet) med krav på låga svavelhalter i fartygens bunkerolja. Om
oljepriset stiger ytterligare kan det påverka fartygstrafiken i Nordsjön och Östersjön negativt genom att
det blir billigare att transportera gods på lastbil än med fartyg.
EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för Helsingborgs Hamn avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till
51 mnkr vilket är i nivå med budget för 2018.
Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret uppgå till 56 mnkr och i sämsta fall till 46 mnkr.
Bästa fall bygger på att konjunkturen är fortsatt positiv och att vi överträffar våra volymmål. Detta förutsätter fortsatt höga godsvolymer i linje med januari till april 2018. Sämsta fall bygger på att den övergripande konjunkturen i Europa och Sverige försämras. Scenariot innebär lägre godsvolymer än budgeterat.
INVESTERINGAR

Helsingborgs Hamn investerar under 2018 i utbyggnad av terminalytor med cirka 18 mnkr och i lagerlokaler med cirka 20 mnkr. Vidare fortsätter arbetet med att förnya maskinparken, med en total investering
om cirka 15 mnkr under året. Nya maskiner har lägre dieselförbrukning och ger en bättre arbetsmiljö.
Under året sker även investering i ett nytt ställverk, vilken beräknas uppgå till 16 mnkr.
BOLAGETS MÅL I ÄGARDIREKTIVET

Helsingborgs Hamn ska ge näringslivet förutsättningar för utveckling och skapande av arbetstillfällen
och välstånd
Som logistiskt nav har Helsingborgs Hamn ett viktigt uppdrag för staden och dess invånare samt nationellt. Cirka 8 300 arbetstillfällen kan antingen direkt eller indirekt kopplas till vår verksamhet. Tillsammans bidrar de med 6,6 miljarder kronor till den regionala ekonomin (bruttoregionprodukten). Genom
fortlöpande investeringar i ny teknik, nya arbetssätt, utveckling av medarbetare och ökad kapacitet på
kajer samt terminaler, så fortsätter vi att bygga och förbättra våra tjänster. Våra volymer och nyckeltal
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drivs både av vår förmåga att vara en effektiv väl fungerande hamn och av konjunkturerna i Sverige,
Europa och världen.
Nyckeltal

2016

2017

T1 2017

T1 2018

8

8

7

7

Andel av bolagets omsättning som de tre största
kunderna genererar (exklusive färjetrafik)

27 %

28 %

27 %

27 %

Antal ton gods som passerar genom hamnen (tusental)

7 946

8 170

2 691

2 811

- varav ton med färja (tusental)

4 805

4 958

1 649

1 751

Antal passagerare med färja (tusental)

7 514

7 335

1 916

1 853

442

459

150

160

1 377

1 347

352

341

Antal kunder som genererar en omsättning på minst
10 mnkr

Antal lastfordon med färja (tusental)
Antal personfordon med färja (tusental)

Helsingborgs Hamn ska möjliggöra en ökad andel sjöledes transporter
Ökad andel sjöledes transporter kräver nytänkande och kreativitet där kund och hamn utvecklar lösningar tillsammans. Som exempel på sådan lösning kan nämnas rederiet CGA/CGM och MacAndrews som
2017 startade tågpendel för kylvaror från Helsingborg till Oslo. Detta samarbete har nu utökats från en
tågpendel i veckan till två. IKEA har ökat antalet tågpendlar från två till tre. Detta är gröna affärer som
inte bara är miljöeffektiva utan även kostnadseffektiva. Hamnen har genomfört eller håller på att genomföra ett antal omfattande investeringar för att få en mer effektiv hamn som gör den ännu mer attraktiv för kunderna. Exempel på detta är investering i system för optimering av hanteringen i containerterminalen (Yard Planning), föravisering för lastbilar för att minska tiden de befinner sig i hamnen samt
ombyggnad av kajer för att bland annat kunna ta emot längre fartyg.
Nyckeltal

2016

2017

T1 2017

T1 2018

*

214

266

82

82

*

20

25

7

8

Antal TEU sjöledes (tusental)
Antal TEU med järnväg (tusental)

* Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar genom en hamn. En TEU är
volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³.

Helsingborgs Hamn ska minska sin miljöpåverkan
Miljösatsningen med att byta ut arbetsmaskiner fortsätter under år 2018 och nya maskiner med bästa
möjliga miljöklass köps in och ersätter äldre maskiner med sämre miljöprestanda. Stigande volymer
kräver på kort sikt större terminalytor. Dessa utökas under 2018 genom rivning av byggnader och flytt av
fjärrvärmeledning. Utbyggnad av hamnens elförsörjning pågår för att effektivisera och möta hamnens
framtida behov av energi. Vi arbetar med fortsatt trimning av vårt Yard Planning-system som är ett system för optimering av hanteringen i containerterminalen. Införandet av ytterligare funktioner i systemet
kommer att minimera antalet lyft och förflyttningar av containrar. Detta är också något som är positivt ur
miljöhänseende. HH-Ferries har under våren delvis börjat köra två av sina färjor på el.
Nyckeltal

2016

2017

T1 2017

T1 2018

Antal liter diesel (tusental)

884

1 118

341

336

Antal liter diesel per hanterad enhet

4,91

5,02

4,91

4,96
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Helsingborgs Hamn ska ha den bästa arbetsmiljön bland Sveriges hamnbolag
Arbetsmiljö och säkerhet är något som hela tiden måste underhållas, utvecklas och inte minst pratas
om. Helsingborgs Hamn arbetar strategiskt och kontinuerligt med att identifiera, mäta och hantera risker. Att se risker som strategiska affärsmöjligheter skapar en organisation som snabbt identifierar risker
och vänder risker till möjligheter.
Vi arbetar med att utveckla ett gemensamt arbetssätt i syfte att standardisera och hela tiden förbättra
vår verksamhet. Genom ett standardiserat arbetssätt kan vi hantera riskfyllda arbetsmiljöer på ett mer
säkert sätt. Arbetet omfattar bland annat körvägar, godssäkring, signalering mellan maskinförare och
rutiner vid dåligt väder.
Antalet rapporterade tillbud har ökat under 2018 som en effekt av att ledningen infört en utökad rapporteringsplikt även för små och mindre tillbud. Inga allvarliga tillbud eller olyckor har skett under årets
första tertial.
Nyckeltal*

2016

2017

T1 2017

T1 2018

Antal tillbud i hamnen

47

85

14

32

Antal olyckor i hamnen

13

3

0

0

4

3

0

0

Antal olyckor i hamnen som lett till läkarbesök

* Vi har från och med 2016 anpassat våra definitioner för tillbud och olycka till arbetsmiljöverkets definitioner.
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Uppföljning bolag

Öresundskraft AB
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN

•
•
•

På konsultbyrån Differs lista över Sveriges grönaste varumärken klättrade Öresundskraft sju
placeringar till plats 22 av sammanlagt 85.
Energimyndigheten har beviljat Öresundskraft ett stöd på 900 tkr för att utveckla ny teknik för
värmelagring i berg.
Stadsnätsföreningen tilldelade Öresundskraft utmärkelsen ”Årets Stadsnät” vid en ceremoni under
föreningens 20-årsjubileum i mars.

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Året inleddes med kalla perioder som gav högre försäljningsvolymer än budgeterat. Samtliga produktionsanläggningar levererade hög tillgänglighet vilket i kombination med höga elpriser gav produktionssidan en mycket bra inledning på året. Fokus framöver är att fortsätta träffa större kunder i syfte att
säkra befintliga affärer och öka merförsäljningen. Efterfrågan på solceller har fortsatt att öka och överträffar budgetmålen för perioden.
Vid Stadsnätsföreningens årsmöte i Umeå mottog Öresundskraft utmärkelsen Årets Stadsnät 2017. En
avgörande faktor var vårt framgångsrika arbete med Stadshubben och StadshubbsAlliansen. Villasatsningens sista etapper av fiberutbyggnaden pågår och förväntas färdigställas under året.
Upphandlingen av nästa generations el- och fjärrvärmemätare var planerad till 2018 men skjuts ett år
framåt i tiden för att invänta kommande tekniska lösningar på marknaden samt för att utvärdera möjligheten till samarbete med andra aktörer kring teknikval.
Personalen i mätvärdesbolaget Prometera övergick den första april till Öresundskraft. Detta var första
steget i övertagandet av verksamheten. Avvecklingen av bolaget sker stegvis under året och förväntas
vara avslutad först vid årsskiftet.
EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för Öresundskraft avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till
333 mnkr, vilket är 44 mnkr högre än budgeterat. Prognosen innehåller högre intäkter från el- och fjärrvärmeförsäljning, vilket beror på den kallare väderleken i början av året. Tillväxten inom fjärrvärme- och
elhandel beräknas följa plan. För Kommunikationslösningar förväntas en tillväxt inom relationsintäkter,
det vill säga intäkter från de tjänsteleverantörer som använder Öresundskrafts infrastruktur. Investeringsnivån förväntas bli lägre än planerat, vilket ger lägre avskrivningar än budgeterat.
Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till 344 mnkr och i sämsta fall till
308 mnkr. Bästa fall är baserat på att årets sista kvartal blir kallare än prognostiserat med en antagen
volymökning på 10 procent. Sämsta fall är baserat på att fjärde kvartalet blir varmare än prognostiserat
med en antagen volymminskning på 10 procent. Sämsta fall bygger också på att vi under året drabbas
av en storm som skulle ge oss driftstörningar samt kortare haveri i produktionsanläggningar.
INVESTERINGAR

Öresundskraft största enskilda investeringar under 2018 är färdigställandet av ny miljövänlig produktion
av fjärrkyla (35 mnkr), och slutförandet av utbyggnad av fiber till villor (47 mnkr). Andra större investeringar under året är effekthöjning i fjärrvärmeverket på Filborna (10 mnkr) samt mätarbyten för el- och
fjärrvärmenätet (20 mnkr). Utöver detta sker löpande omfattande reinvesteringar i såväl nät- som pro-
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duktionsverksamheten samt utbyggnad till nya områden. Dessa investeringar beräknas under 2018
uppgå till cirka 292 mkr.
Prognosen för investeringar är något lägre än budget huvudsakligen med anledning av senareläggning
av mätarbyten med 43 mnkr.
BOLAGETS MÅL I ÄGARDIREKTIVET

Öresundskraft ska vara den bästa energi- och kommunikationspartnern inom regionen
Öresundskraft arbetar på flera sätt mot målet att vara den bästa energi- och kommunikationspartnern i
regionen. Exempelvis erbjuder vi företagskunder kvalificerad energikartläggning och –rådgivning liksom
energideklarationer. Anslutning av biogas till restauranger i centrala Helsingborg föregås så gott som
alltid av rådgivning och tips. Vårt nära samarbete med kunder som McNeil, Wihlborgs, Svenska Retursystem och Kemira har inte bara placerat Öresundskraft som rådgivande part och leverantör utan också
stärkt kundernas konkurrensförmåga.
En annan form av partnerskap är företagets deltagande i arbetet med stadens klimat- och energiplan
och med Region Skånes energistrategi. Öresundskraft har en framträdande roll i H-plusprojektet, och är
rådgivande partner till byggföretagen i energi- och kommunikationsfrågor, allt från så kallad laststyrning
(möjlighet att styra energin dit där den för tillfället bäst behövs) och smarta elnät till solceller, mätning
och kommunikationslösningar.
Den kompetens som företaget har inom traditionella produkt- och teknikområden, till exempel fjärrvärme, gas, el och fjärrkyla, kombinerar vi med kompetens inom fiber- och stadshubbslösningar och en
hög utvecklingstakt inom digitala lösningar och sakernas internet 1. På så sätt ska Öresundskraft även i
framtiden behålla rollen som en relevant och attraktiv energi- och kommunikationspartner för kunderna,
staden och regionen.
Nyckeltal

2016

2017

T1 2017

T1 2018

Marknadsandel* (elhandel) i egna nät

53 %

53 %

53 %

54 %

Avbrottsminuter per kund

21,5

12,8

3,3

4,1

Svenskt kvalitetsindex, SKI**

68,3

70,7

-

-

* Elhandelsvolym i egna nät (Helsingborg, Ängelholm, Bjuv) jämfört med transiterad volym i samma nät.
** SKI mäts årligen under hösten och redovisas i december. Betygsskala 0-100.

Öresundskraft ska vara en förebild inom hållbara energilösningar
Öresundskrafts verksamhet utgår från en tydlig energistrategi som omfattar fyra steg. Det första innebär
att den slutliga energianvändningen i samhället ska minska. Här hjälper vi våra kunder att minska energianvändningen genom energikartläggningar och energirådgivning. Det andra steget innebär att vi ska
minimera förluster i överföringen av energi. För att uppnå detta investerar Öresundskraft i ny, modern
utrustning och förebyggande underhåll. Exempel på det är den omfattande förnyelsen av Helsingborgs
elnät, liksom nya mättekniker för att undvika läckage och avbrott på fjärrvärmeledningar. Det tredje steget i energistrategin innebär att vi ska utnyttja restprodukter och återvunnen energi istället för primärenergi. I Helsingborg och Ängelholm sker nästan all produktion av fjärrvärme med återvunnen energi i
form av restvärme, spill och avfall. Till sist i det fjärde steget, när vi måste tillföra primärenergi ska den
komma från förnybara källor. Här bygger Öresundskraft bland annat vindkraftverk i egen regi och hjälper
kunder att själva producera förnybar el och värme.

1

Sakernas internet (på engelska internet of things) innebär att vardagsföremål, maskiner, fordon och byggnader förses med elektroniska delar med internetuppkoppling, för att kunna samla in data för vidare bearbetning och användning.
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Nyckeltal

2016

2017

T1 2017

T1 2018

Såld biogas (GWh)

103

148

57

48

Antal anslutna mikroproduktionsanläggningar för
förnybar el

143

197

152

204

Antal av Clever uppförda publika laddpunkter för elbilar
i landet

354

736

481

871

Andel återvunnen energi i fjärrvärmesystemet

95 %

95 %

95 %

96 %

Primärenergifaktor* Helsingborg

0,10

0,10

0,10

0,10

Primärenergifaktor* Ängelholm

0,13

0,13

0,13

0,03

* Primärenergifaktorn visar hur stor andel primära, av människan orörda, resurser såsom exempelvis träd, olja, kol och gas
som krävs för att få en kilowattimme användbar energi. Förutom själva primärenergin krävs det ytterligare energi att omvandla resurserna till användbar energi. Eftersom Öresundskraft återvinner energi och resurser samt producerar el och
fjärrvärme samtidigt, behövdes det 2017 endast 0,10 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i
Helsingborg och 0,13 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Ängelholm.

Öresundskraft ska säkerställa att vi har ett väl utbyggt fibernät till egna hem och företag
Tillgång till en digital infrastruktur är grunden för det moderna samhället och en förutsättning för såväl
medborgare, företag som samhället i sig. I takt med en ökad digitalisering ökar även kraven på robusthet och säkerhet. Digital infrastruktur är samhällskritisk. Detta är både utgångspunkt och förutsättning
för Öresundskrafts digitaliseringsarbete.
Öresundskraft bygger och tillhandahåller digital infrastruktur och är en drivande part i digitaliseringen,
främst regionalt men även nationellt. Det fiberbaserade Stadsnätet är ett exempel. Ett annat är Stadshubben som kompletterar fibernätet med trådlös uppkoppling och är en kompletterande basinfrastruktur
för sakernas internet 2 . Båda är öppna, konkurrensneutrala plattformar. Öresundskraft har dessutom
startat StadshubbsAlliansen som är ett långsiktigt samarbete med andra stadsnät vilket skapar förutsättningar för fler kommuner, företag och verksamheter att samverka och på ett enkelt och effektivt sätt
förflytta sina verksamheter mot sakernas internet.
I Helsingborg drogs under 2017 fiberkabel till cirka 3 600 villakunder varav fler än 2 000 valde att ansluta sig. Därtill fick cirka 700 hushåll i flerfamiljsfastigheter tillgång till stadsnätet. Inom ramen för
samarbetet med Bjuvs kommun skedde utbyggnad i Bjuv till cirka 1 600 villakunder varav cirka 1 100
valt att ansluta sig. Under 2018 kommer utbyggnad till de sista cirka 1 000 villakunderna inom Helsingborg att ske och därmed avsluta det framgångsrika villautbyggnadsprojektet som pågått sedan 2013.
Stadshubben för sakernas internet täcker idag redan hela Helsingborg samt större delen av Familjen
Helsingborg.
Nyckeltal
Antal inkopplade portar i Stadsnätet
Antal utbyggda/förberedda villor respektive år

2

2016

2017

T1 2017

T1 2018

29 710

32 153

29 898

32 985

3 460

3 600

500

0

Sakernas internet (på engelska internet of things) innebär att vardagsföremål, maskiner, fordon och byggnader förses med elektroniska delar med internetuppkoppling, för att kunna samla in data för vidare bearbetning och användning.
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Uppföljning bolag

Helsingborg Arena och Scen AB
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN

•
•
•

I april invigdes Sofias bro, som på ett spektakulärt sätt sträcker sig över rhododendronravinen på
Sofiero.
Helsingborgs symfoniorkester gav sig i mitten av januari ut på en fyra veckor lång konsertturné
längs den amerikanska östkusten.
Helsingborg Arena och Scen producerade det omfattande och mycket uppskattade
ljusevenemanget Drömljus i stadens centrala delar under tio kyliga dagar i februari.

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

En gemensam nämnare för verksamheterna i bolaget under årets fyra första månader har varit genomförandet av visionära, komplexa och lite ovanligare projekt. Det är ett gott styrkebesked att bolaget under ett och samma tertial mäktat med en USA-turné med Helsingborgs symfoniorkester, ljusevenemanget Drömljus, en musikal på Dalhem (East Side Stories), att få på plats en gångbro över rhododendronravinen på Sofiero, tyngdlyftnings-EM för veteraner i Helsingborg Arena och mycket mer.
Den kanske mest uppseendeväckande händelsen under perioden var det omfattande ljusevenemanget
Drömljus. Med den osäkerhet som ligger i att räkna publik i stadsrummet, bedömer vi att evenemanget
nådde cirka 300 000 besök under de tio dagar i februari som det pågick. Evenemanget blev mycket uppskattat av sina besökare. 96 procent av de aktörer som deltog eller annars är verksamma i de delar av
staden där Drömljus ägde rum önskar att evenemanget återkommer, vilket är ett tydligt tecken på evenemangets framgång.
EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för Helsingborg Arena och Scen AB avseende årets resultat före bokslutsdispositioner
uppgår till -154 mnkr. Utifrån fastställt koncernbidrag om 156 mnkr innebär ett utfall i enligt med prognosen att bolaget når fastställd budget för 2018 och därigenom ett resultatöverskott före skatt om 2
mnkr. Överskottsmålet är i linje med bolagets ambitioner att öka dess egna kapital och finansiella handlingsutrymme.
Då bolagets verksamhet i princip uteslutande drivs i projektform kan förändrade omständigheter få
stora effekter. Den största utmaningen är att nå de intäkter som budgeterats, men utifrån vad som är
känt i nuläget är förutsättningarna goda. På grund av att bolagets verkställande direktör respektive ekonomichef under 2018 även har roller som tillförordnad kulturdirektör respektive ekonomichef inom kulturförvaltningen i staden har förstärkningar av personella resurser varit nödvändiga i bolaget. Ambitionen är att kunna hantera detta inom befintlig budget.
Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till -153 mnkr och i sämsta fall till
157 mnkr. Bästa utfall bygger på att samtliga verksamheter överträffar dess intäktsförväntningar i kombination med kostnader i nivå eller något lägre än budget. Sämsta utfall bygger på att uppsatta intäktsmål för bolagets projekt inte uppnås, kostnadsfördyringar i projekt samt oförutsedda kostnader av engångskaraktär.
INVESTERINGAR

Investeringsprognosen för 2018 uppgår till 17 mnkr, vilket är ovanligt högt för bolaget. Detta beror på att
bolaget kommer färdigställa två stora prioriterade och strategiska investeringar för verksamheten: Sofias bro på Sofiero (färdigställd i april 2018) samt nya infartsskyltar inom Helsingborgs stad. Dessa
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poster motsvarar cirka tre fjärdedelar av förväntad investeringsutgift för 2018. I övrigt innehåller prognosen ersättnings- och förbättringsinvesteringar i verksamheterna.
BOLAGETS MÅL I ÄGARDIREKTIVET

Helsingborg Arena och Scen ska erbjuda ett pulserande, varierat och brett utbud av berikande upplevelser för alla åldrar
I januari och februari var HSO på en månadslång USA-turné som blev en stor framgång. En av turnéns
konserter sändes i efterhand under Drömljus. Turnén var ett led i en långsiktig kvalitetsutveckling samt
gav internationell marknadsföring av orkestern. HSO:s konsert Döden, döden, döden fick högsta betyg av
DN:s recensent och orkesterns progressiva programstrategi har också uppmärksammats internationellt
i Classical Music Magazine där HSO lyfts fram tillsammans med Los Angeles Philharmonic. Världssopranen Andrea Baker gästade konserthuset med ett program om den afroamerikanska kvinnans plats i
musikhistorien.
Stadsteatern har spelat föreställningarna Anna och Mats bor inte här längre, Sagan om Sverige och familjeföreställningen Rapunzel. Avdelningen för produktion ansvarade tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen för att genomföra Drömljus. Två internationella mästerskap har hållits i Helsingborg Arena:
Veteran-EM i tyngdlyftning och nordiskt mästerskap i dans. Bland övriga evenemang finns Seniormässan, Grävseminariet och Idolaudition. I april öppnade Sofiero för högsäsongen med invigningen av Sofias bro. För att kunna ta hand om kinesiska besökare på Sofiero på bästa sätt har en manual tagits
fram.
Nyckeltal

2016

2017

T1 2017

T1 2018

Publikantal, Helsingborg Symfoniorkester

45 100

42 200

19 100

27 700*

Publikantal, Helsingborgs Stadsteater

64 200

49 600

19 000

27 200

Besöksantal, Sofiero helår (uppskattad siffra)

232 000

210 000

17 600

21 900

Besöksantal, Sofiero högsäsong april – september
(inklusive konserter)

169 000

167 000

4 900

5 700

Antal besök på Helsingborg Arena, besöksräknare

306 000

376 000

123 200

117 800

Antal produktioner, Helsingborg Symfoniorkester

84

93

32

60*

Antal egna produktioner Helsingborgs Stadsteater

12

11

4

5

68 %

72 %

77 %

Beläggningsgrad, Helsingborg Arena

74

* Inklusive USA-turné.
** Beläggningsgraden på Helsingborg Arena beräknas utifrån öppettiderna 08-22 på vardagar och 08-20 på helger samt över
hela året, det vill säga inklusive perioder med skollov samt icke inomhussäsong. Avser hallarna A, B och C.

Helsingborg Arena och Scen ska möjliggöra kultur- och idrottsaktiviteter som vänder sig till alla stadens barn och unga
HSO har framfört Spyflugan Astrid, en musikteaterföreställning specialskriven för orkestern. Orkestern
har även inlett ett samarbete med kulturskolan i Höganäs. Syftet är att skapa en nära kontakt mellan
skolans elever och den professionella musikmiljön. Vi erbjöd under våren en konsert med en blockflöjtskvartett för förskolebarn och vårt populära babymusik-café har fortsatt.
Familjeföreställningen Rapunzel på teatern, som blev en stor succé, spelades till och med den 3 februari.
Barn i årskurs fyra i Helsingborgs stad erbjuds gratis visningar av teatern och även konserthuset har en
stor verksamhet med studiebesök för skolklasser East Side Stories, som inte minst vänder sig till barn
och unga, hade premiär i slutet av april.
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Under perioden har en stor del av arenans arrangemang varit idrott, vilket innebär att vi nått många barn
och unga. Bra exempel är SM i futsal och Nyårssaluten. I februari spelades föreställningen Alladin på
arenan.
Sofiero har utökat Prins Oscars sagoskog med fler talande träd. Det är en utmaning att hantera de kulturhistoriskt viktiga lekstugorna som utsatts för ett hårt slitage de senaste åren. Följden har blivit att vi
behöver hitta en balans mellan vården av kulturarvet och tillgängligheten för barnens ibland hårdhänta
lekar.
Nyckeltal

2016

2017

T1 2017

T1 2018

Besöksantal, Konserthuset kategori barn/unga

10 000

10 000

5 700

4 900

Besöksantal, Sofiero, kategori barn/unga (högsäsong
april -september samt Ljusstämning)

19 100

16 700

600

510

67 %

61 %

61 %

74 %

Andel av bokade timmar som avser löpande förenings- och skolidrott (inklusive idrottsevenemang)

Helsingborg Arena och Scen ska möjliggöra upplevelser som utvecklar näringslivet och föreningslivet
Musikalprojektet East Side Stories pågår. Vi är idag halvvägs in i arbetet och projektet är inte utvärderat.
I vår har projektet spelat en föreställning på Dalhemskolan för skolor och offentlig publik. Föreställningen spelades även under BIBU-festivalen. Projektet är ett samarbete mellan INVASAM, Tillsammans och
Stadsteatern. Teatern ingår i Transfer till (ny) scenkonst, tidigare kallat Scenkonst i en heterogen värld,
som bygger på en modell för gemensamt lärande med metoder från den konstnärliga forskning som
bedrivs på Teaterhögskolan i Malmö. Utgångspunkten är en syn på kunskap som är både praktisk,
konstnärlig och överförbar till andra. Sofiero har inlett samarbeten om två utställningar med Kulturhotellet och Teckningsmuseet i Laholm.
Genom de stora evenemangen Hx och SM-veckan skapas redan under planeringsstadiet stora möjligheter till samverkan med föreningslivet. Stadsteatern och Konserthuset samverkar ständigt med det fria
kulturlivet i form av att anlita solister, skådespelare, dirigenter och regissörer som ofta bedriver sin
konstnärliga verksamhet i form av småföretag. Även de fast anställda konstnärernas närvaro i staden
skapar ständigt viktiga möjligheter till interaktion. Institutionskulturen och det fria kulturlivet blir på så
sätt komplement till varandra och varandras förutsättningar, och inte motpoler.
Nyckeltal

2016

2017

T1 2017

T1 2018

Antal större kongresser/konferenser, Helsingborg
Arena*

21

16

4

4

Antal mässor, Helsingborg Arena

10

9

5

5

Ingen
mätning

19

9

9

Antal mässdagar, Helsingborg Arena**

* Större kongresser/konferenser definieras som heldagsaktiviteter med mer än 200 deltagare.
** Antal mässdagar – avser publika öppetdagar, det vill säga exklusive bygg- och förberedelsetid (ny mätning från och med
2017).

Helsingborg Arena och Scen ska öka medvetenheten om behovet av hållbar livsstil och samhällsutveckling
HSO:s repertoar har präglats av den nya strategin som bland annat innebär att kvinnliga tonsättare ges
ett större utrymme. Avdelningen för produktion har fortsatt sitt arbete tillsammans med NSR för att
minska miljöpåverkan i samband med evenemang i arenan. De har även tagit fram ett förslag till miljöcertifiering för evenemang i staden. Förslaget är framtaget på uppdrag av kommunfullmäktige och ska
redovisas i augusti. Drift och service har gjort en riskinventering för att göra personalen medveten om
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vilka risker som finns i arbetsmiljön och även om vikten av att informera vidare i organisationen när
risker uppstår. Installationen To Bee…? är Sofieros bidrag till det nationella bi-uppropet. Våra viktigaste
pollinerare, bina, är hotade och installationen ska under säsongen inspirera och ge allmänheten kunskap
om bin och humlors betydelse för människan.
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Uppföljning bolag

Nordvästra Skånes Renhållning AB
(NSR)
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN

•
•
•

Genom samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen har 11 kompetenta och engagerade personer
som är på väg att etablera sig i vårt samhälle fått instegsjobb på NSR.
NSR medverkar i Sveriges första så kallade Offentligt Privat Innovationssamarbete i samarbete med
Gate 21. Projektet avser behovsstyrd hämtning av avfall hos privatpersoner.
OX2 Bio AB har beslutat att bygga en ny förbehandlingsanläggning för matavfall på NSRs återvinningsanläggning i Helsingborg. Den nya anläggningen kommer att tas i drift under första halvåret
2019 och fördubbla dagens kapacitet.

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Regeringen har lämnat förslag om mer fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och tidningar.
Förslaget innebär att det är producenterna som får det fulla finansiella ansvaret för att kommunicera,
påverka, samla in och återvinna avfall samt samråda med kommunerna. Fördelen är att det kan leda till
utveckling av förpackningar som går att återvinna i högre grad än idag. För att detta ska fungera måste
frågan om de dolda kostnaderna för förpackningar som hamnar i restavfallet lyftas. Detta är en kostnad
som producenterna inte betalar idag och som måste synliggöras.
NSRs samarbetspartner på Vera park avseende plaståtervinning, TMR, har tagit ett stort steg mot att
återvinna plastförpackningar på ett bättre sätt. TMR har tagit fram en återvinningsteknik för att tillverka
kompositslipers till järnväg av plast som inte kan återanvändas till något annat. Detta har medfört att
såväl Jernhusen som Trafikverket och LKAB börjat testa kompositslipers på några av de många kilometer av kreosotimpregnerade slipers som skall bytas ut.
NSR samverkar med Arbetsmarknadsförvaltningen om instegsjobb för 11 kompetenta och engagerade
personer som är på väg att etablera sig i vårt samhälle. Genom dessa extra resurser har NSR bland annat fått möjligt att intensifiera arbetet med att öka mängden som återbrukas på återvinningscentralerna.
NSR medverkar i Sveriges första så kallade Offentligt Privat Innovationssamarbete (OPI) i samarbete
med Gate 21 som är ett partnerskap mellan regioner, kommuner, företag och akademi inom Greater
Copenhagen. Syftet med OPI och samarbetet inom Gate 21 är att utveckla nya innovativa lösningar och
därigenom snabba på den gröna omställningen. Samarbetsprojektet som NSR medverkar i avser behovsstyrd hämtning av avfall hos privatpersoner.
EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för NSR avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 0 mnkr. Intäkterna från renhållningsabonnemangen är stabila. Det är däremot svårt att förutse volymer på förorenade
massor och när dessa kommer in. Över tid är flödet någorlunda likartat, men om massor kommer in
precis före eller efter ett årsskifte kan det ha stor påverkan på resultatet.
Även intäkterna från återvunnet material som samlats in kan påverka resultatet. Sedan Kina stängt för
import av återvinningsmaterial är tillgången större än efterfrågan vilket pressar ner priserna.
Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till 5 mnkr och i sämsta fall till
-2
mnkr. Stora volymer av massor påverkar resultatet positivt och effekten är motsatt om volymerna avtar
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under året. Om det finns mycket återvinningsmaterial i omlopp på marknaden så att ersättningen blir
lägre kan detta också påverka NSRs resultat negativt.
INVESTERINGAR

Under året har vi för avsikt att komma igång med bygget av en sorteringsanläggning för verksamhetsavfall inomhus. Hela projektet är budgeterat till 35 mnkr. Då vi undersöker möjligheten att robotisera sorteringen har projektet blivit framflyttat i tid och därför kommer inte hela investeringen att belasta 2018. I
prognosen är 10 mnkr inkluderat. Övriga investeringar består av slutförande av lakvattenprojektet som
pågått sedan 2014, hjullastare och en sikt till sorteringsplattan för att kunna krossa och sila ut materialet i olika storlekar.
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Stadsledningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning

