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Vision och styrmodell 

Vision Helsingborg 2035 

HELSINGBORG 

2035 
År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulse-
rande, gemensamma, globala och balanserade sta-
den 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 helsingborg.se.

 

 

Stadens styrmodell 
För att styra verksamheten och genomföra sin politik beslutar kommunfullmäktige om prioriteringar för 
nämnder och bolag. Nämnder och bolag ansvarar i sin tur för att driva en effektiv verksamhet inom sina 
uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål och inriktningar, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styr-
dokument och ekonomiska förutsättningar. I Helsingborg har vi en koncerngemensam planerings- och upp-
följningsprocess där vi kopplar samman mål och ekonomi. Uppföljning av kommunkoncernens mål och re-
sultat sker tre gånger per år, dels i två delårsrapporter och dels i årsredovisningen. 

 
  

https://helsingborg.se/kommun-och-politik/helsingborg-2035/
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http://styrning.helsingborg.se/
https://intranat.helsingborg.se/fortroendevald/fortroendeuppdraget/beslutsstod/
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Delårsrapport april 2022 

Stadsdirektören har ordet 

När denna delårsrapport presenteras för kommunfullmäktige är vi 
mitt uppe i H22 City Expo. Vår internationella stadsmässa innebär 
en unik möjlighet för oss att tillsammans med invånare, företag, 
föreningar och organisationer utforska hur vi skapar framtidens 
smarta, hållbara och omtänksamma städer och samhällen. 

Förberedelserna har pågått i närmare tre år och med H22 City Expo 
för vi stadens stolta tradition av att arrangera stadsmässor vidare in 
i framtiden. Vi får ett 35 dagar långt kunskaps-, erfarenhets- och 
idéutbyte där vi sätter ljuset på lösningar som utvecklar Helsingborg, 
regionen, nationen och världen. Jag är säker på att det blir en 
oförglömlig upplevelse med effekter som kommer leva kvar långt 
efter 2022. 

Det är lätt att fokusera på själva stadsmässan och perioden 30 maj 
till 3 juli men stadens H22-satsning är mer än så. Under tre år har vi 
hårdtränat vår förmåga att vara innovativa och etablerat nya sam-
arbeten i syfte att hitta lösningar för framtidens välfärdstjänster och 
hållbar stadsutveckling. Jag upplever att den här tiden kännetecknas 
av helhetssyn, öppenhet och kunskap, tre viktiga ingredienser i en 
tillitsbaserad styrning och ledning. 

Denna förändringsresa fortsätter efter H22 City Expo och har – i ärlighetens namn – inte något slut. 
Behoven, kraven och önskemålen från invånare, företag och organisationer kommer alltid att förnyas och 
förändras. Det innebär att vi ständigt måste utveckla, anpassa och förbättra våra verksamheter för att vara 
relevanta för de vi finns till för. 

Samtidigt som vi arrangerar vår fantastiska stadsmässa fortsätter kriget och tragedin i Ukraina framför våra 
ögon. Vi berörs alla av Rysslands oprovocerade invasion som krossar drömmar och driver människor på 
flykt där de tvingas lämna sina hem och ibland sina nära bakom sig. Vi följer utvecklingen noga och ser över 
vår beredskap både till civilt försvar och vår förmåga att kunna ta emot flyktingar. 

Jag hoppas att du tar vara på tillfället och besöker H22 City Expo flera gånger om. ”Här finns något för alla” 
kan låta som ett slitet uttryck men jag vågar påstå att det stämmer i detta fall. 

Om du har möjlighet så ta med familj, vänner eller bekanta och var med och skapa en folkfest för Skåne, 
Sverige och världen där vi visar att vi tror på gemenskap och öppna och demokratiska samhällen. 

Ett stort tack till alla medarbetare i staden och bolagen. Ni gör fantastiska insatser för Helsingborg och jag 
önskar er en skön sommar! 
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Förvaltningsberättelse 

Kommunfullmäktiges mål 

Kommunfullmäktige har beslutat om 33 mål för stadens nämnder och bolag och här visar vi prognoser på 
målen efter första tertialet 2022. Målanalyser till målen presenterar vi i respektive nämnds eller bolags av-
snitt längre fram i rapporten. 

NÄMNDER 

Mål Prognos Nämnd 

Andelen elever med hög frånvaro ska halveras Kommer inte 
att uppnås 

Barn- och utbild-
ningsnämnden 

Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasiesko-
lan ska öka 

Kommer att 
uppnås 

Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka Kommer att 
uppnås 

Helsingborgarna ska 2022 vara mer nöjda än genomsnittet i riket 
med sin vård och omsorg 

Kommer att 
uppnås 

Vård- och 
omsorgsnämn-
den Antalet demensplatser i vårdboende skall öka så att 25 procent av 

vårdboendeplatserna är demensplatser 2022 
Kommer inte 
att uppnås 

Kundernas totala upplevelse av bygglovstjänsten ska under 2022 
uppgå till minst 3,7 i NKI live 

Kommer inte 
att uppnås 

Stadsbyggnads-
nämnden 

Vi ska genom trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet 
bidra till att stadens trygghetsindex för allmän plats ökar till minst 58 
år 2022 

Kommer att 
uppnås 

Minst 345 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbetet eller 
studier under 2022 

Kommer inte 
att uppnås 

Arbetsmarknads-
nämnden 

Antalet invånare med ekonomiskt bistånd ska under 2022 minska till 
högst 2 700 

Kommer att 
uppnås 

Antalet hushåll med barn med ekonomiskt bistånd ska under 2022 
minska så att antalet barn blir högst 1 750 

Kommer att 
uppnås 

Under 2022 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av 
socialförvaltningens tjänster uppleva att det stöd de har fått har varit 
till nytta 

Kommer att 
uppnås 

Socialnämnden 

Under 2022 ska andelen ansökningar öka till minst 15 procent av det 
totala antalet anmälningar och ansökningar 

Kommer att 
uppnås 

Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar för 
föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2022 

Kommer att 
uppnås 

Idrotts- och fri-
tidsnämnden 

Fritid Helsingborg ska till 2022 utveckla nya verksamhetsformer för 
att skapa ett bredare utbud 

Kommer att 
uppnås 

Helsingborgarnas möjligheter att ta del av och delta i verksamhetens 
kulturutbud ska öka 

Kommer att 
uppnås 

Kulturnämnden 

Fler formella samarbeten ska etableras inom kulturområdet i syfte 
att öka verksamhetens regionala relevans 

Kommer att 
uppnås 

Förutsättningarna för konstnärligt skapande och professionell pro-
duktion inom kulturområdet ska förbättras 

Kommer att 
uppnås 
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Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostads-
rätter ska vid årsskiftet 2022/2023 vara högst 65 och därefter 
minska med 10 stycken varje år 

Kommer att 
uppnås 

Fastighetsnämn-
den 

Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning 
per kvm ska 2022 vara högst 127,2 kWh/kvm/år 

Kommer att 
uppnås 

Klimatpåverkan i nya projekt som projekteras under 2022 ska i ge-
nomsnitt vara max 270 kg CO2/ kvm 

Kommer att 
uppnås 

 

Minst 10 växthusföretag ska under 2022 ha inkommit med en åt-
gärdsplan för att minska läckage av växtskyddsmedel 

Kommer att 
uppnås 

Miljönämnden 

Minst 50 företag eller organisationer ska 2022 vara knutna till 
Helsingborgs klimatavtal 

Kommer att 
uppnås 

Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet an-
ställda inom kunskapsintensiva företag ska öka med 4,5 procent 
mellan 2021 och 2022 

Ingen pro-
gnos 

Kommunstyrelsen 

Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter mark-
nadens efterfrågan och följer stadens näringslivsprofilering ska 
2022-2024 i genomsnitt uppgå till minst 30 hektar för att därefter 
ligga kvar på denna nivå 

Kommer inte 
att uppnås 

 

Tryggheten i Helsingborg enligt stadens trygghetsindex för allmän 
plats ska 2022 öka till minst 58 

Kommer att 
uppnås 

 

Antalet startbesked för småhus ska under en mätperiod av fem år 
(2022-2026) uppgå till ett genomsnittsvärde om minst 250 småhus 
per år 

Kommer att 
uppnås 

 

Stadens ekonomiska resultat 2022 för skattefinansierad verksamhet 
ska upp gå till minst 180 mnkr 

Kommer att 
uppnås 

 

 

BOLAG 

Mål Prognos Bolag 

Öka antalet besök på Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs Sym-
foniorkester respektive Helsingborg Arena med 15 procent fram till 
slutet av 2022 

Kommer inte 
att uppnås 

Helsingborg 
Arena och Scen 
AB 

Öka antalet unika skolelever som besökare på Helsingborgs stads-
teater och till Helsingborgs Symfoniorkester med 15 procent fram till 
slutet av 2022 

Kommer inte 
att uppnås 

Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 40 procent 2022 Kommer att 
uppnås 

 

Öka lönsamheten inom Port operations med 40 miljoner kronor fram 
till 2022 

Målet är 
uppnått 

Helsingborgs 
Hamn AB 

Sveriges mest hållbara hamn 2022 Kommer att 
uppnås 

Andelen hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upp-
levda tryggheten i bostadsområdena ska öka från 60 procent till 
minst 70 procent fram till 2022 

Kommer inte 
att uppnås 

Helsingborgshem 
AB 
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Lokal produktion av solel ska motsvara minst 2 procent av Helsing-
borgs elanvändning 2022 

Kommer att 
uppnås 

Öresundsunds-
kraft AB 

Noll procent fossila bränslen i fjärrvärmen 2022 Kommer att 
uppnås 

Antalet uppkopplade sensorer i Öresundskraft Stadshubb ska uppgå 
till minst 20 000 vid utgången av 2022 

Kommer inte 
att uppnås 

Ha kundavtal om minst 2 MW reglerbar effektanvändning som kan 
ropas av vid lokala kapacitetsutmaningar vid utgången av 2022 

Kommer att 
uppnås 

 

Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton 2019. Bo-
laget ska reducera dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025 

Kommer att 
uppnås 

Nordvästra 
Skånes Renhåll-
nings AB Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer 

som är till nytta för bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt sam-
hälle 

Kommer att 
uppnås 
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Förvaltningsberättelse 

Ekonomisk analys av staden 

STADENS RESULTAT 
Prognosen för Helsingborgs stad uppvisar ett förväntat årsresultat på 853 (847) 
mnkr, medan resultat per sista april uppgick till 271 (110) mnkr. Helårsresultatet för 
2021 uppgick till 847 mnkr. Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 180 mnkr. Det 
höga prognosticerade årsresultatet förklaras framförallt av högre skattenetto med 
158 mnkr, resultatavräknade exploateringsprojekt på 149 mnkr (till och med april 50 
mnkr), lägre kostnader för äldrevård och ekonomiskt bistånd samt en ovanligt stor utdelning av Dunkerstif-
telsemedel. I det förväntade årsresultatet ingår också budgeterade utdelningar från Helsingborgshem på 35 
(35) mnkr. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
• Arbetet med det stora H22-projektet, som startades under 2019, har fortsatt med full kraft (se 

uppföljning under separat avsnitt). Projektet finansieras med en utdelning från Helsingborgs 
Hamn AB. Utdelningen intäktsförs i takt med nedlagda kostnader så stadens nettoresultat inte 
påverkas. För 2022 prognosticeras kostnader på cirka 140 mnkr, varav 79 mnkr är kopplade H22 
City Expo och 61 mnkr är kopplade till innovationssatsningar för nya välfärdslösningar. Utdel-
ningen redovisas som en jämförelsestörande finansiell post och nedlagda kostnader som jämfö-
relsestörande kostnad. 

• Öresundskraft delade under 2021 ut 110 mnkr till Helsingborgs stads förvaltnings AB. Kommun-
fullmäktige har beslutat att under 2022 använda 36,8 mnkr av utdelningen för särskilda sats-
ningar inom välfärden och 5 mnkr för att stärka Helsingborgs citys verksamhet. Resterande spa-
ras för framtida behov. Utdelning och kostnader redovisas, liksom för H22-projektet, som jämfö-
relsestörande poster. 

• Kommunfullmäktige har också beslutat att använda 25 mnkr av kommunstyrelsens anslag för 
omställning/utveckling till en satsning på civilt försvar, trygghetsskapande åtgärder mm.  

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
• Inga väsentliga händelser som påverkar stadens ekonomi har inträffat efter periodens utgång. 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
Stadens ekonomi är fortsatt mycket god. Soliditeten är hög (55 procent) och upplåningen per helsingbor-
gare är mycket låg. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör bedömningen att kommunernas ekono-
miska förutsättningar kommer att bli  ansträngda från och med 2023 och under flera år framåt på grund av 
att vi får allt fler äldre samtidigt som hög inflation och ett nytt pensionsavtal medför högre kostnader för 
Sveriges kommuner. Helsingborg delar denna uppfattning även om 2022 ser bra ut. 

ÖVERGRIPANDE ANALYS 
Nämndernas helårsprognoser exklusive exploateringsvinster visar på ett förväntat överskott för verksam-
heterna på totalt 209 mnkr.  

Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos visar på ett överskott om cirka 33 mnkr. Detta beror fram-
förallt på att nämnden för 2022 har omfattande tillfälliga resurser som inte kommer att finnas kvar 2023. 
Det handlar bland annat om statsbidrag för sjuklöner, statsbidrag skolmiljarden, kommunal välfärdssats-
ning samt innovationssatsning. Under året har också utökningar av statsbidrag meddelats från Skolverket, 
vilket innebär svårigheter att hinna använda pengarna. Detta i kombination med kraftiga kostnadsökningar 
och ekonomiskt kärvare förutsättningar kommande år innebär ett behov att redan nu iaktta försiktighet. Ef-
fekten blir ett överskott för 2022, vilket är nödvändigt för att nå en ekonomi i balans även 2023 och framåt.  

Nämnden planerar också att ta i anspråk cirka 20 mnkr av sitt ackumulerade resultat från tidigare år. 

Helårsprognos 

+853 
mnkr 



 

9     Helsingborgs stads delårsrapport april 2022 
 

Vård- och omsorgsnämnden räknar med ett överskott om cirka 98 mnkr för innevarande år. Vård- och om-
sorgsnämnden har historiskt sett gått med ekonomiska underskott av varierande storlek. Trots det har 
nämnden alltid bedrivit en kostnadseffektiv verksamhet jämfört med andra liknande kommuner. Det gäller 
framför allt inom äldreomsorgen. Kostnadseffektiviteten har dessutom skett utan att nämndens verksam-
heter har levererat lägre kvalitet till sina kunder jämfört med andra kommuner. 

Trenden med ekonomiska underskott vändes under 2021. Kommunfullmäktige la i budgeten mer än den 
sedvanliga demografiska och allmänna uppräkningen på vård- och omsorgsnämnden. 75 miljoner sköts till 
för att hantera nämndens ekonomi. Inför budgetåret 2022 utökades finansieringen med 63,5 utöver uppräk-
ningen för att stärka grundbemanningen och den digitala välfärden. Beloppet inkluderar också en generell 
förstärkning till nämndens verksamheter. 

Det överlägset största bidraget till nämndens ekonomiska resultat är dock fortfarande den nedgång på 
cirka 20 procent av antalet kunder inom hemvård, hemsjukvård och hemservice som inleddes under hösten 
2019 och vintern 2020. Det är värt att notera att minskningen har skett trots att antalet invånare över 80 år 
blivit fler i Helsingborg. 

De minskade kostnaderna för insatser inom ordinärt boende märks såväl inom den kommunala verksam-
heten som i de beloppen förvaltningen betalar till externa utförare. Nämndens totala budgetram är fortfa-
rande anpassad till det antal kunder som fanns innan volymminskningen. I och med att antalet invånare 
över 80 fortsätter att bli fler bör en ökning av kundvolymer ske inom kort och förvaltningen har i väntan på 
det reserverat budgetmedel centralt. 

Stadsbyggnadsnämnden beräknar ett underskott om 10 mnkr i sin prognos för år 2022. Under det andra 
kvartalet startar sju nya driftentreprenader som ersätter de gamla. Det generellt oroliga världsläget, kompo-
nentbrist och långa leveranstider har lett till en avsevärd ökning av priserna jämfört med tidigare entrepre-
nader. Totalt uppgår kostnadsökningarna för de nya driftentreprenaderna till 27 mnkr jämfört med budget. I 
motsatt riktning går räntor och avskrivningar som visar ett prognosticerat överskott på 15 mnkr mot budget, 
vilket i huvudsak har sin grund i att flera större investeringsprojekt ännu inte är färdiga. Övriga positiva avvi-
kelser i prognosen är felparkering och seniorresor medan vinterväghållning och elkostnader visar negativa 
avvikelser. 

Nämnden planerar också att ta i anspråk cirka 13 mnkr av sitt ackumulerade resultat från tidigare år. 

Arbetsmarknadsnämndens helårsprognos redovisar ett överskott om cirka 95 mnkr. Resultatet förklaras 
framförallt av lägre kostnader med 75 mnkr för utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat. Prognosen för 
övrig verksamhet pekar mot ett överskott på 20 mnkr.  

Socialnämnden redovisar ett förväntat underskott om 12 mnkr i sin prognos för 2022. Detta beror framför 
allt på att nämndens klientkostnader fortsatt att ligga på en hög nivå. Intäkter i form av statsbidrag kompen-
serar i viss mån de höga klientkostnaderna, men totalt sett visar nämnden ett underskott.   

Två verksamhetsområden redovisar överskott i prognosen och två verksamhetsområden visar underskott. 
Underskott återfinns inom barn, unga och familj samt inom vuxen. Det är familjehemsenheten inom barn, 
unga och familj där kostnaderna ligger höga, utifrån svårigheterna att hitta familjehem. Vid sidan om denna 
del, visar även vuxenverksamheten höga kostnader under årets första tertial. Det är främst antalet LVM-om-
händertaganden som ökat under första tertialet samt att kostnaden per LVM ligger på en högre nivå. De öv-
riga två verksamhetsområdena, administration och gemensamma resurser, visar på överskott i progno-
serna. 

Nämnden har erhållit extra medel inför 2022. I samband med internbudgeten inför 2022 togs beslut om 
vissa satsningar med målet att kunna minska kostnaderna totalt sett. Som ett exempel kan nämnas sats-
ning av medel till vardagsstöd för att möjliggöra för flera att bo kvar hemma. De här satsningarna kommer 
att utvärderas under året för att se vilken effekt de har gett. 
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I bokslutet 2019 redovisades en skuld gällande för mycket utbetalt statsbidrag från Migrationsverket för 
ensamkommande barn och unga. Nu återstår det 5,0 mnkr. I prognosen för 2022 har inte hänsyn tagits till 
att det eventuellt kommer finnas medel kvar som inte behöver återbetalas och som därmed kan förbättra 
årets resultat. 

Fastighetsnämndens helårsprognos visar ett nollresultat. Prisökningar på energi samt ökade materialkost-
nader har medfört att förvaltningen prioriterat och omfördelat resurser för att få årets resultat i balans. 
Nämnden planerar också att ta i anspråk cirka 12 mnkr av sitt ackumulerade resultat från tidigare år. 

Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Valnämnden, Överförmyndarnämnden och Miljönämnden 
räknar med ett resultat nära noll.  

Kommunstyrelsens prognos exklusive exploateringsvinster och stadsgemensamma poster visar på ett 
överskott om 5 mnkr. Nämnden planerar också att ta i anspråk cirka 35 mnkr av sitt ackumulerade resultat 
från tidigare år. 

Den stadsgemensamma prognosen visar på ett överskott om 122 mnkr. Det beror framförallt på budgetme-
del avsatta för ökade volymer i skolan ej kommer att utnyttjas, då man istället räknar med färre elever än 
budgeterat, vilket medför en positiv effekt på 69 mnkr. Även omställnings- och utvecklingskostnader (20 
mnkr) och pensionskostnader (36 mnkr) förväntas bli lägre än budgeterat.  

Internbanksverksamheten, stadsinterna räntor samt övrig finansverksamhet uppvisar en helårsprognos 
som överstiger budget med sammanlagt 84 mnkr. Det positiva utfallet beror på att räntenettot förväntas bli 
väsentligt bättre än budgeterat och att den del av utdelningen från Dunkerstiftelsen som inte används för 
att täcka årets avskrivningar från och med 2022 bokförs här. Ännu ej nyttjad Dunkerutdelning uppgår till 53 
mnkr i prognosen.  I prognosen ingår även en utdelning från Helsingborgshem AB om 35 mnkr, vilken mots-
varar budgeterat belopp. Utdelningen från Helsingborgshem kommer att användas för att täcka del av 
driftskostnader för bostäder till personer som staden har ett särskilt ansvar att ordna bostäder för. Detta 
gäller till exempel bostäder inom det bostadssociala programmet, LSS-boenden och andra boenden som 
Helsingborgs stad ansvarar för.  

I prognoserna som nämnderna lämnat används cirka 89 mnkr av tidigare års överskott. Detta belopp redovi-
sas som en stadsövergripande kostnad år 2022. 

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 redo-
visa 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 lagstad-
gade kravet på en ekonomi i balans uppfylls med god marginal. 

Balanskravsutredning jan-apr, mnkr 

 
Utfall      

jan-apr 
2022 

Utfall      
jan-apr 

2021 

Prognos     
2022 

Periodens resultat enligt resultaträkningen 271 110 853 

Samtliga realisationsvinster 0 -5 0 

Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet - - - 

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper - - - 

Förändrad pensionsavsättning för tiden före 1998 -30 -15 -90 

Balanskravsresultat 241 90 763 
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Stadens resultat och resultat ur balanskravsynpunkt, mnkr  

 

SKATTEINTÄKTER, STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 
Helårsprognosen för skattenettot visar på en högre intäktsnivå motsvarande 158 mnkr jämfört med budget. 
Ökningen beror framför allt på ökade skatteintäkter vilket i sin tur beror på att SKR gör bedömningen att ar-
betade timmar kommer att utvecklas på ett positivt sätt under 2022.  

Skattenetto, mnkr  

 Utfall   
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
2022 

Skatteintäkter 6 872 7 076 7 239 163 

Generella statsbidrag och utjämning 1 966 1 921 1 909 -12 

Kommunal fastighetsavgift 245 251 260 9 

LSS-utjämning -206 -211 -213 -2 

Skattenetto 8 877 9 037 9 195 158 
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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, 55 procent. Om en jämförelse av 
soliditet ska göras med andra kommuner behöver en justering göras för pensionsavsättning relaterade till 
intjäning före år 1998. Med beaktande av detta redovisar Helsingborg en soliditet om 64 procent, vilket är 
högre än för de flesta andra kommuner. 

Stadens soliditet justerad för koncerninterna mellanhavanden via internbanken, procent.  

 

STADENS NETTOLIKVIDITET 
Stadens har under en följd av år haft en sjunkande nettolikviditet. Under första och andra tertialet brukar 
likviditeten förbättras för att sedan i sista kvartalet vända nedåt. Den 30 april 2022 var nettolikviditeten 
-814  mnkr, en förbättring med 333 mnkr sedan årsskiftet. Årets och kommande års planerade investeringar 
kommer att medföra ett fortsatt upplåningsbehov och sjunkande nettolikviditet för staden även om läget 
den 30 april visar på en tydlig förbättring. 

Stadens nettolikviditet, mnkr  

 2022-04-30 2021-04-30 2021-12-31 

Likvida medel 3 052 3 107 2 789 

Extern utlåning 870 367 267 

Nettoutlåning till kommunala bolag och kommunalför-
bund 5 530 5 492 6 020 

Extern låneskuld -10 266 -10 002 -10 223 

Checkkredit - - - 

Nettoskuld -814 -1 036 -1 147 
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Diagrammet nedan visar nettolikviditeten per 31 december respektive år förutom 2022 som visar nettolikvi-
diteten 30 april 2022. Årets och kommande års planerade investeringar kommer att medföra ett fortsatt upp-
låningsbehov och ökad nettolåneskuld för staden. 

Stadens nettolikviditet, mnkr 
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Ekonomisk redovisning 

Stadens resultaträkning 

Resultaträkning staden, mnkr 

Resultaträkning 
Utfall 

jan-apr 
2022 

Utfall 
jan-apr 

2021 

Prognos 
2022 

Budget   
2022 

Utfall 
2021 

            
Verksamhetens intäkter 796 730         2 451 2 148 2 351 

Verksamhetens kostnader -3 422 -3 340 -10 234 -10 372 -9 852 

Avskrivningar -197 -179 -613 -643 -581 

Jämförelsestörande poster -37 - -182 - -64 

Verksamhetens nettokostnad -2 860 -2 789 -8 578 -8 867 -8 146 
          
Skatteintäkter 2 440 2 260 7 239 7 076 6 872 

Generella statsbidrag och utjämning 644 639 1 956 1 961 2 005 

Skattenetto 3 084 2 899 9 195 9 037 8 877 
          
Resultat före finansiella poster 224 110 617 170 731 
          
Finansiella intäkter 31 29 79 51 94 

Finansiella kostnader -21 -29 -60 -76 -74 

Jämförelsestörande poster 37 - 217 35 96 

Finansnetto 47 0 236 10 116 
          
Årets resultat 271 110 853 180 847 

 

 

 

  



 

15     Helsingborgs stads delårsrapport april 2022 
 

Ekonomisk redovisning 

Noter 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Helsingborgs stad har upprättat en förenklad delårsrapport per 2022-04-30. Rapporten bygger i huvudsak 
på lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationerna från Rådet för 
kommunal redovisnings (RKR). Då detta är en förenklad rapport redovisas inte någon balansräkning för sta-
den eller någon sammanställd redovisning för kommunkoncernen. För de avsteg staden valt att göra från 
gällande redovisningsregler och rekommendationer, se avsnitt Avvikande redovisningsprincip nedan. I öv-
rigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. 

Verksamheten har inga säsongsvariationer eller cykliska effekter som avviker mot tidigare år. Jämförelse-
störande poster redovisas separat i resultaträkningen och beskrivs i not nedan. 

Avvikande redovisningsprincip 
Staden har valt att göra avsteg från gällande redovisningsregler och rekommendationer enligt nedan:  

• Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 redovisas i staden som en avsättning och inte som en an-
svarsförbindelse. Detta är en avvikelse mot lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), 
kapitel 6 § 4. Syftet med detta är att skapa en större tydlighet i stadens resultaträkning kring verksam-
hetens nettokostnader och finansnetto. Effekten är att resultatet för perioden är 30 (15) mnkr högre än 
om redovisning skett enligt lagen.  

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 
Någon sammanställd redovisning upprättas inte i den begränsade delårsrapporten per 2022-04-30 utan 
endast i den lagstadgade rapporten per 2022-08-31.  

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

Jämförelsestörande poster, mnkr 

 
Utfall 

jan-april 
2022 

Utfall 
jan-april 

2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Utfall 
2021 

Jämförelsestörande verksamhetskostnader      

- Extra avskrivning - - - - -3 

- Innovationskostnader och kostnader för H22 
City Expo -29 - -140 - -61 

- Extra välfärdssatsningar -8 - -42 - - 

Summa -37 - -182 - -64 

Jämförelsestörande finansiella poster      

- Utdelning från dotterbolag - - 35 35 35 

- Utdelning från Helsingborgs Förvaltnings AB 
för att täcka innovationskostnader och kostna-
der för H22 City Expo 

29 - 140 - 61 

- Utdelning från Helsingborgs Förvaltnings AB 
för extra välfärdssatsningar 8 - 42 - - 

Summa 37 - 217 35 96 



 

16     Helsingborgs stads delårsrapport april 2022 
 

 Ekonomisk redovisning 

Driftredovisning för staden 

Stadens resultatprognos per nämnd/verksamhet jämfört med tilldelade medel, mnkr 

Nämnd Prognos 
årets resultat Bästa fall Sämsta fall 

Barn- och utbildningsnämnden 32,6 66,5 23,8 

Vård- och omsorgsnämnden 98,0 140,0 70,0 

Stadsbyggnadsnämnden exklusive VA -10,0 0,0 -20,0 

Arbetsmarknadsnämnden 95,0 112,0 88,0 

Socialnämnden -12,0 -9,0 -14,0 

Idrotts- och fritidsnämnden 0,0 2,0 -2,0 

Kulturnämnden 0,0 2,0 -3,0 

Fastighetsnämnden 0,0 10,0 -10,0 

Miljönämnden 0,0 0,8 -0,8 

Överförmyndarnämnden -0,9 -0,4 -0,9 

Valnämnden 1,5 1,5 0,8 

Kommunstyrelsen exklusive exploatering                    
och stadsgemensamt 5,0 5,0 4,0 

Stadsrevisionen 0,2 0,4 0,1 

Summa nämnder 209,4 330,8 136,0 
     
Finansförvaltningen 84,1 93,3 80,3 

Kommunstyrelsen exploatering 148,5 153,5 148,5 

Stadsgemensamt 121,9 131,9 116,9 

Skattenetto 9 195,1 9 195,1 9 195,1 

Kommunbidrag och resultatöverföring -8 906,0 -8 906,0 -8 906,0 
    
Summa stadsövergripande 643,6 667,8 634,8 

    

Stadens resultat 853,0 998,6 770,8 
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Stadens resultatöverföring per nämnd, mnkr 

Nämnd Ingående 
resultatöverföring 

Prognos 
ianspråktagande 

resultatöverföring 

Prognos 
årets 

resultat 

Utgående 
resultat- 

överföring 

Barn- och utbildningsnämnden 143,4 -20,0 32,6 156,0 

Vård- och omsorgsnämnden 44,3 0,0 98,0 142,3 

Stadsbyggnadsnämnden 79,6 -13,4 -10,0 56,2 

Arbetsmarknadsnämnden 60,5 -4,0 95,0 151,5 

Socialnämnden 8,6 0,0 -12,0 -3,4 

Idrotts- och fritidsnämnden 12,1 0,0 0,0 12,1 

Kulturnämnden 6,7 -2,0 0,0 4,7 

Fastighetsnämnden 31,8 -12,2 0,0 19,6 

Miljönämnden 10,1 -1,8 0,0 8,3 

Överförmyndarnämnden 1,4 -0,4 -0,9 0,1 

Valnämnden 7,0 -0,5 1,5 8,0 

Kommunstyrelsen exklusive 
stadsgemensamt 

88,2 -34,9 153,5 206,8 

Stadsrevisionen 2,3 -0,3 0,2 2,2 

Summa nämnder 496,0 -89,5 357,9 764,4 
 

Kolumnen ”Utgående resultatöverföring” är en matematisk uträkning utifrån de tre föregående kolumnerna. 
I dessa siffror ingår ofta särskilda poster (exempelvis exploateringsöverskott på kommunstyrelsen och ute-
blivna ränte- och avskrivningskostnader på stadsbyggnadsnämnden ) som normalt justeras bort innan den 
slutgiltiga resultatöverföringen beslutas i årsredovisningen. 

Stadens utfall per nämnd/verksamhet jämfört med tilldelade medel, mnkr 

Nämnd 
Utfall 

jan-april 
2022 

Utfall 
jan-april 

2021 

Utfall 
jan-dec  

2021 

Barn- och utbildningsnämnden 27,3 4,5 17,2 

Vård- och omsorgsnämnden 50,9 12,1 77,4 
Stadsbyggnadsnämnden exklusive VA -3,7 5,8 41,7 

Arbetsmarknadsnämnden 31,5 11,5 60,5 
Socialnämnden -3,4 -7,3 -12,4 
Idrotts- och fritidsnämnden 2,3 0,8 1,3 

Kulturnämnden -0,5 0,6 0,9 
Fastighetsnämnden 9,6 12,6 5,5 
Miljönämnden 2,4 2,1 2,4 

Överförmyndarnämnden -0,2 -0,6 -0,6 
Valnämnden 3,4 0,0 -0,1 

Kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten    

och stadsgemensamt 2,5 39,6 26,9 
Stadsrevisionen 0,1 0,0 0,3 
Summa nämnder 122,2 81,7 221,0 
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Ekonomisk redovisning 

Stadens investeringar 

Vi beräknar att nettoinvesteringarna för stadens skattefinansierade verksamhet 2022 kommer att uppgå till 
1 163 mnkr, vilket är 178 mnkr lägre jämfört med budget på 1 341 mnkr. Avvikelsen beror på att flera inve-
steringsprojekt inom infrastruktur och stadsutveckling har blivit försenade på grund av leveransproblem. 
VA-verksamhetens investeringar beräknar vi uppgår till 205 mnkr, vilket överensstämmer med budget.  

Nettoinvesteringar, mnkr 

 

Investeringsprojekt som färdigställs under året 

Investeringsprojekt 
Budgeterad 
 totalutgift 

Prognostiserad totalutgift 
vid färdigställande 

Rydebäck, ny idrottshall 48 mnkr 48 mnkr 

Fredriksdal, ny förskola 45 mnkr 40 mnkr 

Kanal, Oceanpiren 65 mnkr 58 mnkr 

Park och lek, Fredriksdal 24 mnkr 24 mnkr 

Fågelsångsgatan, ombyggnation 16 mnkr 16 mnkr 

Dockanparken, Oceanhamnen 48 mnkr 56 mnkr 

Nya vattentornet, VA-verksamhet 271 mnkr 271 mnkr 

Gantofta, ny idrottshall och förskola 60 mnkr 60 mnkr 

Kungstorget 60 mnkr 65 mnkr 

Norrehedskolan, ombyggnation 80 mnkr 105 mnkr 

Larmvägen, VA-verksamhet 32 mnkr 32 mnkr 

Rådhustorget, fasadrenovering 20 mnkr 26 mnkr 

Råå idrottsplats, nya omklädningsrum 5 mnkr 12 mnkr 

Rydebäck, nytt LSS-boende 30 mnkr 30 mnkr 
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INVESTERINGSPROJEKT SOM FÄRDIGSTÄLLS 2022 

Rydebäck, ny idrottshall 
Rydebäck växer och vi har byggt ytterligare en idrottshall bredvid den befintliga idrottshallen. Den nya id-
rottshallen innehåller en fullstor hall samt omklädningsrum. Projektet färdigställdes i mars 2022. Totalutgif-
ten är prognostiserad till 48 mnkr, vilket överensstämmer med budget. 

Fredriksdal, ny förskola 
På Fredriksdalsskolans område har vi ersatt en äldre förskolebyggnad med en ny förskola. Förskolan är en 
så kallad konceptförskola och avropas via SKRs ramavtal. Projektet var klart i april 2022. Totalutgiften är 
prognosticerad till 40 mnkr, vilket är 5 mnkr lägre än budget. 
 
Kanal, Oceanpiren 
Vi bygger en kanal mellan Södra hamnen och Oceanhamnen samt två nya gång- och cykelbroar som korsar 
kanalen. Vi beräknar att arbetet är klart i maj 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 58 mnkr, vilket är 7 
mnkr lägre än budget. 
 
Park och lek, Fredriksdal 
På Fredriksdal bygger vi en ny lekplats med dinosaurietema, en ny mötesplats med grillmöjligheter samt ett 
nytt utegym. Vi beräknar att arbetet är klart i maj 2022. Prognostiserad totalkostnad är 24 mnkr, vilket över-
ensstämmer med budget. 
 
Fågelsångsgatan, ombyggnation etapp 1 
Fågelsångsstråket etapp 1 omfattar Norra Storgatan och Fågelsångsgatan, mellan Stortorget och Hälsovä-
gen. Projektets syfte är att skapa ett attraktivt, säkert och tryggt stråk. I samband med ombyggnationen blir 
Fågelsångsstråket en cykelfartgata. Vi beräknar att arbetet är klart i maj 2022. Totalutgiften är prognostice-
rad till 16 mnkr, vilket överensstämmer med budget. 
 
Dockanparken, Oceanhamnen 
Parken består av olika stråk, rum och platser som till exempel vattenrummet, oasen, savannen och djungel-
lekplatsen, kaj- och parkstråket. Arbetena påbörjade vi under våren 2021 och färdigställs i juni 2022. Pro-
gnostiserad totalkostnad är 56 mnkr, vilket är 8 mnkr högre än budget. 

Nya vattentornet, VA-arbete 
Vi har uppfört ett nytt vattentorn och en lågreservoar för att säkra vattenförsörjningen i staden. Vi beräknar 
att arbetet blir klart i juni 2022. Totalutgiften för projektet är prognosticerad till 271 mnkr för avgiftsfinansi-
erad VA-verksamhet, vilket överensstämmer med budget. 

Gantofta, ny Idrottshall och förskola 
Vi bygger en ny idrottshall som även innehåller en mindre förskola vid Gantofta skola samt tar bort den be-
fintliga paviljongetableringen. Produktionen pågår och färdigställs juni 2022. Totalutgiften är prognostice-
rad till 60 mnkr, vilket överensstämmer med budget. 
 
Kungstorget 
I samband med att ombyggnaden av Helsingborg C blir klar får entréytan utanför ny gestaltning. Arbetet 
startade i slutet av april 2021 och avslutas i juni 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 64, 5 mnkr, vilket 5 
mnkr högre än budget. 

Norrehedskolan, ombyggnation 
Vi bygger om Norrehedskolan till Fridaskolan. Projektet är ett partneringprojekt som vi utför i 3 etapper på 
grund av tekniska skäl. Etapp 1 och 2 innehåller grundskola för cirka 580 elever. Etapp 1 är slutbesiktigad 
och togs i bruk inför höstterminen 2021. Etapp 2 är under produktion och färdigställs inför höstterminen 
2022. Etapp 3 innefattar förskola för cirka 120 barn som vi påbörjar under hösten 2022 och ska vara klar 
inför höstterminen 2023. Totalutgiften är prognosticerad för samtliga etapper till 105 mnkr, vilket är 25 
mnkr högre än budget. Den största anledningen till budgetavvikelsen är de kraftigt ökade byggkostnaderna i 
spåren av pandemin och kriget i Ukraina. 
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Larmvägen, VA-arbete 
Vi utför relining på befintliga ledningar för att förlänga livslängden. Arbetet planerar vi blir klart i oktober 
2022. Totalutgiften för projektet är prognosticerad till 32 mnkr för avgiftsfinansierad VA-verksamhet, vilket 
överensstämmer med budget. 

Rådhuset, fasadrenovering  
Vi renoverar Rådhusets fasad och klocktorn. Arbetet har blivit mer omfattande än beräknat och vi planerar 
för att arbetet färdigställs i oktober 2022. Totalutgiften för projektet är prognosticerad till 26 mnkr, vilket är 
6 mnkr högre än budget. 

Råå idrottsplats, nya omklädningsrum 
Befintlig byggnad har passerat sin livslängd och vi ersätter den med en ny modern byggnad som innehåller 
omklädningsrum och yta för föreningens kioskverksamhet. Produktion pågår och färdigställs november 
2022. Totalutgiften för projektet är prognosticerad till 12 mnkr, vilket är 7 mnkr högre än budget. 

LSS boende, Rydebäck 
Nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter pågår. Projektet beräknar vara färdigställt i november 2022. 
Totalutgiften för projektet är prognosticerad till 30 mnkr, vilket överensstämmer med budget. 

Handlingsplan Grönstruktur 
Under året gör vi satsningar för att förverkliga ambitionerna i Handlingsplan Grönstruktur. Målsättningen är 
att skapa nya och binda samman befintliga gröna stråk genom stadsmiljön i såväl centralorten som byarna. 
Totalutgiften för 2022 är prognosticerad till 12 mnkr, vilket är något lägre än budget. 

PÅBÖRJADE INVESTERINGSPROJEKT 2022 
Under 2022 startar flera projekt inom infrastruktur och stadsutveckling. Vi påbörjar också olika investerings-
projekt inom fastighetsbeståndet för att fortsatt öka kapaciteten inom förskola, LSS och tillgången till id-
rottshallar.  

Västkustbanan, Ödåkra station 
Trafikverket ska bygga ut Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria Station till dubbelspår. I samband 
med utbyggnaden kommer stationen i Ödåkra att byggas om och plankorsningar byggas om till planskilda 
förbindelser. I samband med detta byggs nya entrétorg med trädplanteringar, sittytor, cykelparkeringar, 
vändplats, parkeringar och en aktivitetsyta med rullsportsmöjligheter. Arbetet startades hösten 2021 och 
beräknas vara klart under 2023. Totalutgiften är prognosticerad till 36 mnkr. 

Närlunda, ny förskola 
Vi bygger en ny förskola på Närlunda för cirka 120 barn. Projektet har stort fokus på återbruk och cirkulär 
ekonomi. Produktion pågår och färdigställs januari 2023. Totalutgiften är prognosticerad till 53 mnkr. 

Reservkraftaggregat, vårdboenden 
För att säkra elförsörjningen på befintliga vårdboende monteras permanenta reservkraftaggregat. Upphand-
ling pågår för 6 vårdboenden i en första etapp som är prioriterade utifrån att de har kök eller är evakuerings-
boenden. Totalutgiften för de 6 vårdboenden är prognosticerad till 24 mnkr. Resterande vårdboenden är 
pausade då staden säkerhetsavdelning genomför en utredning om helhetsbehovet av reservkraft. Utred-
ningen ska vara klar under 2022 och därefter sker beslut om reservkraft för övriga vårdboenden. 

Rydebäck, nytt vårdboende 
Detaljprojektering pågår för det nya vårdboendet med 72 lägenheter i Rydebäck. Byggstart är beräknad till 
våren 2022. Vi planerar att projektet är klart augusti 2023. Totalutgiften är prognosticerad till 149 mnkr. 

Filbornaskolan, utbyte av ventilation 
Vi byter ut ventilationsaggregaten på Filbornaskolan och bygger om ventilationsanläggningen till en modern 
VAV-anläggning som motsvarar dagens myndighetskrav. Entreprenaden innehåller även vissa verksamhets-
anpassningar samt både inre och yttre underhållsarbete. Projektet utförs som en partneringentreprenad och 
utförs etappvis. Arbetet beräknas vara klart hösten 2023. Totalutgiften är prognosticerad till 88 mnkr.  
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LSS boende, Allerum 
Nybyggnad av LSS-boende med 10 lägenheter i Allerum. Preliminär byggstart augusti 2022. Totalutgiften är 
prognosticerad till 43 mnkr. 

Olympiaskolan ombyggnad av värme och ventilation 
Olympiaskolan behöver genomgå omfattande underhållsarbete avseende tekniska installationer. I samband 
med detta så sker även hyresgästanpassning och inre underhåll på ytskikt mm. Projektet utförs som en 
partneringentreprenad. Produktion och projektering pågår. Färdigställs etappvis. Totalutgiften är prognosti-
cerad till 90 mnkr. 

Anpassningar till demensavdelningar 
Arbete med att ställa om avdelningar på våra vårdboende till demensavdelningar. Arbetet sker etappvis och 
färdigställs boende för boende. Totalutgiften är prognosticerad till 30 mnkr för de första 8 vårdboenden. 

PÅBÖRJADE OCH PÅGÅENDE EXPLOATERINGSPROJEKT 2022 

Kungshult 8:8 
Exploatering för bostäder har påbörjats i Allerum, sydväst om kyrkan. Inom området kommer det finnas 
plats för 60 fribyggarbostadstomter men även möjlighet att driva centrumverksamhet, förskola och LSS bo-
ende. Utöver park och lek inom området kommer det att anläggas två dagvattenmagasin med grönytor i an-
slutning till området. Arbetet påbörjas inför sommaren 2021 och ska vara klart maj 2022. Totalutgiften är 
prognosticerad till 23 mnkr (exklusive VA-arbeten), vilket överensstämmer med budget. 

Färdigställande av Oceanpiren 
Gator och infrastruktur är utbyggd sedan tidigare och nu ska vi färdigställa området. Redaregatan blir den 
primära gatan för biltrafik. Övriga sidogator och kajpromenader är främst för gående. Hamnens historia 
som industrihamn har varit en viktig utgångspunkt och inspirationskälla för gestaltningen. Vi implementerar 
Oceanpiren ny smart teknik för styrning av belysningen och placerar flera wifi-punkter på området. Arbetet 
pågår och beräknas vara klart i början av 2023. Totalutgiften är prognosticerad till 93 mnkr, vilket överens-
stämmer med budget. 

Välluv 14:1 
Utbyggnad av Långeberga industriområde med ytterligare 16 hektar industrimark. I projektet bygger vi ett 
fördröjningsdike och dagvattendammar som fördröjer och renar dagvattnet innan det släpps vidare. I utbyg-
ganden ingår också nya gator, VA-arbete samt ledningsarbete för el- och gasanslutning. Arbetet pågår och 
planeras vara klart i november 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 53 mnkr, vilket överensstämmer 
med budget. 

Färdigställande av Mangårdsgatan 
Genom stadsdelen Gustavslund löper Mangårdsgatan, en kilometerlång uppsamlande gata som förbinder 
Gustavslundsvägen i söder med Fältarpsvägen i norr. Gatan har sedan områdets exploatering varit utbyggd 
som bygata men ska i och med att kvarteren inom detaljplanen Husensjö 9:25 är färdiga, färdigställas med 
cykel- och gångstråk samt planteringar. Arbetet pågår och förväntas vara klart i oktober av 2022. Totalutgif-
ten är prognosticerad till 22 mnkr, vilket överensstämmer med budget. 

Exploateringsprojekt under 15 mnkr 
Vi har cirka 30 exploateringsinvesteringar under 15 mnkr som är pågående, exempelvis Väla Södra, Östra 
Ramlösa industriområde, Rosengården, Drottninghög västra. Utgiften för dessa exploateringsinvesteringar 
2022 är prognosticerad till 63 mnkr, vilket överensstämmer med budget. 
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 Verksamhetsberättelse  

H22 och H22 City Expo

H22 består har två delar. Den ena delen är en satsning av hela staden och dess bolag på innovation och på 
hur vi når fram till en smartare och mer hållbar stad. Den andra delen heter H22 City Expo och är en 35 da-
gar lång stadsmässa i Helsingborg. 

H22 är en satsning som syftar till att skapa framtidens välfärdstjänster och en smart, hållbar och omtänk-
sam stad. H22 bygger på samarbete mellan stadens olika organisationer, med helsingborgarna och före-
ningarna här samt med företag, organisationer och akademi både i Sverige och i andra länder. H22 har två 
ben. Det ena har fokus på att skapa ett system för innovation för hela kommunkoncernen, det vill säga både 
Helsingborgs stad och dess helägda bolag. Det arbetet beskrivs i avsnittet Innovation för nya välfärdslös-
ningar i denna rapport. Det andra benet handlar om att knyta till oss nya partner och positionera Helsing-
borg på en internationell arena. Helsingborgs stad vill vara med och staka ut riktningen för en smartare och 
mer hållbar framtid. Enda sättet att göra det är genom samarbete mellan samhällets olika aktörer, både lo-
kalt och globalt. Därför behöver vi också ta plats i internationella sammanhang, både för att kunna dela med 
oss av Helsingborgs framsteg och utmaningar och för att lära av andra. 

H22 CITY EXPO 
Den 30 maj – 3 juli 2022 genomförs H22 City Expo. Det blir en internationell arena som vi bygger tillsam-
mans med de samarbetspartner vi har knutit till oss. Ett 35 dagar långt kunskaps-, erfarenhets- och idéut-
byte där vi sätter ljuset på allt det arbete som görs. Vår strävan är att skapa en oförglömlig upplevelse för 
helsingborgare, besökare och medskapare och vi tror att effekterna av H22 och H22 City Expo kommer leva 
kvar långt efter 2022. 

Arbetet med H22 har under 2021 och första delen av 2022 allt mer kommit att handla om att förbereda ge-
nomförandet av H22 City Expo. Frågor om bemanning, logistik, service och värdskap har hanterats och kon-
kretiserats, detsamma gäller för programinnehåll, kommunikation och marknadsföring. I slutet av 2021 lan-
serades evenemangets webbplats  där besökare idag kan läsa om hundratals programpunkter, få hjälp att 
hitta rätt och planera sitt besök på expot. 

LOKALA TILL GLOBALA SAMARBETEN 
Arbetet med H22 City Expo är på många sätt ett unikt samarbete. Sedan starten 2019 har H22 initierat sam-
arbeten och partnerskap med ett 100-tal aktörer, från såväl lokalt som globalt näringsliv, internationella or-
ganisationer och akademi. Gemensamt för dem alla är att de ligger långt fram i sina respektive områden, att 
de genom sitt arbete bidrar till utvecklingen av framtidens smarta och hållbara städer och att de vill fort-
sätta utveckla sitt bidrag tillsammans med Helsingborgs stad. 

Ett litet urval av partnersamarbeten inom H22 
• Ikea startar projekt på två olika platser i Helsingborg, däribland ett om mat och odling på Drottninghög 

som ska leva kvar efter H22 City Expo. 
• Massachusetts Institute of Technology (MIT) ska tillsammans med staden utforska lösningar för ett 

tryggare Helsingborg genom att analysera offentlig data och hur människor rör sig i staden. 
• Urban Future är Europas största konferens om hållbara städer och kommer för första gången till Sve-

rige under första veckan av H22 City Expo. 
• Elonroad ska i Helsingborgs hamn testa sina skenor för att ladda elektriska fordon medan de körs. 
• Den prisade kocken Daniel Berlin, tillsammans med stora delar av den nordiska kockeliten, bjuder på 

såväl fine dining som skolmat och föreläsningar om framtidens mat.  
• Rymdstyrelsen skapar en utställning och visar hur teknik och data från rymden kan lära oss mer om 

hållbarhet och modern stadsplanering.  
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RELATIONER MED OMVÄRLDEN 
Helsingborgs stad var under 2021 i final i tävlingen European Green Capital 2023. Efter att året före ha kom-
mit på finalplats även i European Innovation Capital och under våren 2022 ha blivit utsedd till att ingå i EU-
missionen Climate-Neutral and Smart Cities  har staden positionerat sig som en av Europas mest hållbara 
och innovativa städer. Vi har dessutom fått tillgång till värdefulla nätverk och skapat relationer kring smart 
och hållbar utveckling. Relationer som accelereras ytterligare under H22 City Expo, bland annat genom ini-
tiativet Urban Brilliance då sex av de mest innovativa städerna i Europa gästspelar på Hamntorget och visar 
upp hur de arbetar. Andra internationella relationer som skapats är bland annat med OECD:s innovationsini-
tiativ för offentlig sektor och EIT Urban Mobility som syftar till förändringar när det gäller transporter och 
rörlighet. H22 har även positionerat Helsingborgs stad som en relevant aktör i ett antal internationella nät-
verk och sammanhang som Nordic Smart City Network, det politiska nätverket OECD Champions of Inclu-
sive Growth och UNECE Mayors Network. Dessa samarbeten och nätverk kommer dels att bidra med kun-
skap till stadens innovationsarbete, dels hjälpa till att sprida budskapet om H22 City Expo. 

Under våren 2021 sammanställde Helsingborgs stad en Voluntary Local Review – en redogörelse för hur 
man lokalt agerar för att uppnå målen i Agenda 2030 - som rapporterades in till FN samtidigt som Sverige 
rapporterade sin nationella frivilliga granskning av hur landet uppnår Agenda 2030-målen. Detta följs upp 
under H22 City Expo bland annat genom att UNECE, FN:s ekonomiska kommission för Europa, förlägger en 
konferens i Helsingborg om hur vi genom innovation och lokala åtgärder bidrar till att uppfylla hållbarhets-
målen. 

Ytterligare en viktig målgrupp i H22:s internationella arbete är olika aktörer som främjar Sveriges intressen. 
H22 har sedan 2020 haft löpande kontakt med nationella aktörer, exempelvis Utrikesdepartementet, 
Svenska institutet, Business Sweden och Smart City Sweden men också med svenska ambassader och 
konsulat. Syftet är att både sprida budskapet om H22 City Expo och för att hitta synergier i gemensamma 
frågor kopplat till smarta och hållbara städer. 

DELAKTIGHET OCH LOKALT ENGAGEMANG 
Helsingborgarna är en av de viktigaste målgrupperna i arbetet med H22. De ska känna att de har möjlighet 
att vara delaktiga i utvecklingen av sin stad och i H22 City Expo. Under 2021 och 2022 har ett antal initiativ 
med lokalt fokus genomförts, så som dialogmöten och informationskampanjer för att skapa ökad känne-
dom om H22:s syfte och innehåll.  

Samarbetet med lokala föreningar har utökats löpande under 2021 och 2022. I början av 2021 lanserades 
Föreningsfonden i syfte att främja och stötta idéer som utvecklar föreningslivet och under H22 City Expo är 
cirka 15 lokala föreningar delaktiga på föreningsområdet i Slottshagen.   

Barnen har ett helt eget spår under H22 City Expo, utformat för att inkludera och engagera även framtidens 
invånare i staden. Genom H22:s fyra superhjältar möts även de minsta besökarna med lek och lärande om 
hållbarhet såväl under evenemanget som inför, då många av stadens förskolor löpande har arbetat med 
temat och introducerat barnen för superhjältarna i sin pedagogik.  

Under senvåren 2022 anordnades två öppna informationsmöten, ett digitalt och ett fysiskt, för att berätta 
om H22 City Expo och svara på intresserade invånares frågor om evenemanget och arbetet bakom det.   

EKONOMI 
Kostnaden för arbetet med H22 City Expo under 2021 var 24,8 mnkr. För 2020 var kostnaden 14,1 mnkr. Pe-
rioden januari till april 2022 visar på ett utfall på 19,1 mnkr för arbetet med H22. Totalt utgör dessa 58 mnkr 
cirka 49 procent av den totala budgeten på 118 miljoner kronor. Prognosen för kostnaden för H22 City Expo 
är 118 mnkr. 
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Verksamhetsberättelse  

Innovation för nya välfärdslösningar

Stadens interna innovationsarbete är det andra benet av välfärdssatsningen H22 och syftar till att göra sta-
den till en långsiktigt innovationsstark organisation som kontinuerligt utvecklar kärnverksamheten och 
skapar värde för helsingborgarna. Innovationsarbetet gäller inte bara när vi utvecklar den egna verksam-
heten utan också när vi skapar förutsättningar för invånare, organisationer och företag att verka här. Till-
sammans med invånare, akademi, föreningar, näringslivet och andra offentliga aktörer både i Sverige och 
utomlands kan vi skapa en smartare, mer hållbar och omtänksam stad och säkra framtidens välfärdstjäns-
ter och en hög livskvalitet i Helsingborg.  

Ett effektivt innovationsarbete handlar om att strukturerat testa saker som vi aldrig testat förut och växla 
upp de tester som skapar nytta. Det handlar mycket om att hitta nya och bättre sätt att göra mer för mindre. 
I Helsingborgs stad arbetar vi systematiskt med innovation utifrån tre horisonter:  

• Idédriven – strukturer för att stadens medarbetare ska få rätt stöd i att testa och vidareutveckla sina idéer. 
• Utmaningsdriven - strukturer för att över verksamhets- och sektorsgränser tillsammans lösa samhällsutmaningar. 
• Möjlighetsdriven - strukturer för att utforska och ta tillvara möjligheterna med data och teknik. 

Staden har tagit fram en modell för innovation och kopplat till innovationsmodellen finns tre nyckeltal: antal 
idéer som läggs fram för ett innovationsråd, antal skarpa tester (piloter) och antal uppskalade initiativ. 

Antal idéer, piloter och uppskalade initiativ 2020-2022 

Nämnd Idéer Piloter Uppskalat 

Barn- och utbildningsnämnden 112 34 2 

Vård- och omsorgsnämnden 78 47 3 

Stadsbyggnadsnämnden 64 30 11 

Arbetsmarknadsnämnden 48 15 9 

Socialnämnden 34 18 4 

Idrotts- och fritidsnämnden 31 9 0 

Kulturnämnden 75 19 3 

Fastighetsnämnden 54 14 0 

Miljönämnden 11 8 0 

Kommunstyrelsen 53 23 4 

Summa nämnder 560 217 36 

Bolagen - antal piloter och uppskalade initiativ 2020-2022 

Bolag Piloter Uppskalat 

Helsingborgshem AB med underkoncern 6 2 

Helsingborgs Hamn AB 2 0 

Öresundskrafts AB med underkoncern 65 36 

Helsingborg Arena och Scen AB 10 9 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 10 3 

Summa bolag 93 50 

Det har nu gått drygt två år av satsningen på H22 och stadens förvaltningar och bolag har gjort väsentliga 
förflyttningar. Vi ser en ökad mängd initiativ som utmanar dagens arbetssätt, vi ser fler och fler samarbeten 
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och vi ser en ökad innovationshöjd. Sedan 2020 har över 300 idéer testats skarpt och över 80 av dem är re-
dan implementerade i ordinarie verksamhet. Utöver dessa initiativ pågår även flera andra initiativ i staden, 
bland annat via partnerbolagen till H22 och genom invånarnas initiativ kopplat till Visionsfonden.  

UPPFÖLJNING AV INNOVATIONSMEDEL 
Stadens nämnder får under åren 2020-2022 sammanlagt 132 mnkr utöver kommunbidraget för att finansi-
era framtagandet av nya välfärds- och stadsutvecklingslösningar. I tabellen nedan benämns pengarna som 
tilldelade medel. Beviljade medel är medel som förvaltningens innovationsråd har beviljat olika innovations-
initiativ, oavsett om pengarna har hunnit användas eller ej. Använda medel är de medel som betalats ut. Vi 
ser en kraftig ökning av beviljade medel under 2022 jämfört med tidigare. Detta beror på att det alltid finns 
en viss startsträcka innan piloterna kommer i gång. Nämndernas bedömningar är att medlen till största del 
kommer att vara förbrukade vid årets utgång.  

Tilldelade, beviljade och använda medel, tkr 

Nämnd Tilldelade 
medel 

Beviljade 
medel 

Använda 
medel 

 2020-2022 2020 2021 2022 Totalt 2020 2021 2022 Totalt 

Barn- och utbildningsnämnden 30 000 3 904 13 544 4 385 21 833 0 9 444 3 068 12 512 

Vård- och omsorgsnämnden 21 000 1 800  8 194 1 000 10 994 0 3 105 1 119 4 224 

Stadsbyggnadsnämnden 12 000 5 509 3 825 2 194 11 528 789 4 065 2 086 6 940 

Arbetsmarknadsnämnden 12 000 2 300 4 077 1 425 7 802 0 4 218 580 4 798 

Socialnämnden 12 000 2 420 2 500 1 291 6 211 1 780 2 440 285 4 505 

Idrotts- och fritidsnämnden 9 000 653 3 725 2 250 6 628 383 850 365 1 598 

Kulturnämnden 9 000 600 3 408 4 230 8 300 600 1 377 462 2 439 

Fastighetsnämnden 3 000 20 1 150 1 673 2 843 0 423 17 440 

Miljönämnden 3 000 1 110 391 1 008 2 509 240 394 979 1 616 

Kommunstyrelsen * 9 000 1 090 4 688 1 200 6 978 636 2 628 563 3 827 

Summa nämnder 120 000 16 986 45 502 20 656 85 626 4 428 28 944 9 524 42 899 

*) Utöver de 9 mnkr som kommunfullmäktige tilldelat kommunstyrelsen för åren 2020-2022 har digitaliseringsavdelningen på 
stadsledningsförvaltningen erhållit 12 mnkr för att vara ett stadsövergripande stöd för innovationsarbete.  

EFFEKTER AV INNOVATIONSSATSNINGEN 
Effekter av förändrings- och innovationsarbete uppstår i användandet. Effekterna blir också större ju fler 
användare som finns, varför vi strävar efter att skala upp framgångsrika initiativ till fler av stadens verksam-
heter. Effekter kommer ofta också över tid vilket förutsätter att vi har ett långsiktigt perspektiv. Några av de 
initiativ som vi ser på förvaltningarna och bolagen har samma grundbehov varpå vi kan förvänta oss ökade 
synergieffekter. Vi testar till exempel olika lösningar för digitala tolkar. Behovet av tolkresurser är stort inom 
flera av våra verksamheter. Vi undersöker om en avancerad digital, tillgänglig och opartisk tolk kan använ-
das av förvaltningarna med sikte på att reducera antalet tolkbokningar med hela 40 procent. Effekterna blir 
både öka trygghet och minskade kostnader.  

Ett annat område som flera förvaltningar tittar på är hur vi kan effektivisera invånarnas ärendehantering i 
syfte att möjliggöra ökad proaktivitet och effektivitet. Vi testar nya lösningar för närvaroregistrering i skolan, 
mer proaktiv ärendehantering för inkommande ärende till stadsbyggnadsförvaltningen och analys av ären-
deflödena på arbetsmarknadsförvaltningarna. Datahanteringen och analysen ger lärdomar som kan använ-
das på flera områden.  

Ett tredje område som flera förvaltningar tittar på är hur vi kan öka cirkulariteten och effektiviteten i använ-
dandet av våra olika resurser. Tester pågår av en gemensam plattform för att dela resurser med varandra 
inom staden. Effektmålen består av minskat klimatavtryck och minskade kostnader för inköp.  

Se fler exempel på initiativ i nämnders och bolags avsnitt i rapporten och på innovation.helsingborg.se. 
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Verksamhetsberättelse  

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barn 
och ungas uppväxt, vidare studier, arbete och ett hållbart liv. 

Kunskap och lärande är fokus för stadens förskolor och skolor. Alla barn och 
elever ska ges förutsättningar att utvecklas och nå målen. Särskild vikt ska 
läggas vid kunskaper i språk och matematik samt skolans kompensatoriska 
uppdrag. 

Barn och elever ska känna sig trygga, få stöd i sin personliga utveckling och utveckla sin lust att lära. 
De ska rustas för en framtid i förändring, där hållbarhet, respekt för demokrati och människors lika 
värde är centrala begrepp. 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Arbetet inom Helsingborgs stads förskolor och skolor har under 2022 allt mer återgått till ett nytt normal-
läge i takt med att pandemin klingat av. Många av de nya arbetssätt som prövats, exempelvis digitala for-
mer för utvecklingssamtal, kompetensutveckling, information och kommunikation med hemmen, har visat 
sig fungera väl och kommer att fortleva även framgent. 

Vi har under pandemin konsekvent använt regleringens möjlighet till undantag från distansundervisning för 
elever som på grund av kunskapsmässiga, sociala eller andra skäl är i behov av särskilt stöd. Undantaget 
har även använts så att elever i gymnasieskolan kunnat genomföra vissa praktiska moment i undervis-
ningen eller inför större bedömningsmoment. Elever inom både grund- och gymnasiesärskolan har hela ti-
den varit undantagna från distansundervisning. Detta har haft stor betydelse för att säkerställa barns och 
elevers utveckling och lärande. Vi kan konstatera att elevernas betygsresultat har ökat under de två pan-
demiåren. 

Den årliga enkätundersökningen till vårdnadshavarna med barn i förskolan visar att de är mycket nöjda med 
sitt barns förskola. Framförallt är de är nöjda med hur personalen engagerar sig i barnen, hur barnens nyfi-
kenhet stimuleras och att barnen är trygga och trivs. 

Behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat de tre senaste läsåren, till 84,8 procent vårtermi-
nen -21, en ökning med knappt en procentenhet sedan föregående läsår. Andelen elever som nått lägst be-
tyg E i alla ämnen och meritvärdena har också ökat. Andelen elever på nationellt program på gymnasiet 
som når gymnasieexamen inom tre år ökade vårterminen -21 till 70,8 procent, att jämföra med 66,1 procent 
året innan. Ökningen gäller elever både på yrkesprogrammen och på de högskoleförberedande program-
men. 

NÄMNDENS MÅL 

Andelen elever med hög frånvaro ska halveras 
Bedömningen är att målet inte kommer uppnås under mandatperioden. 

Elevers närvaro i skolan är avgörande för att nå goda kunskapsresultat och hög måluppfyllelse. Frånvaron 
för elever i såväl grund- som gymnasieskola har uppmärksammats som ett problem i nämndens kvalitets-
rapporter. Att öka elevers närvaro är därför ett prioriterat mål för Helsingborgs stads skolor. 

Orsaker bakom elevers frånvaro varierar och ofta finns komplexa samband mellan dem. Forskning pekar på 
faktorer som elevers trygghet och välmående, motivation, studiero samt undervisningens kvalitet som avgö-
rande för en hög närvaro. Vi behöver därför både kvalitativt och kvantitativt underlag för att analysera 
måluppfyllelsen. Förvaltningen har analyserat frånvaron och konstaterar att det finns ett samband mellan 

Nämndens 
inriktning 
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elevers frånvaro och studieresultat. Ju högre frånvaro desto sämre resultat. Utifrån analysen har vi gjort be-
dömningen att frånvaro som överstiger 15 procent anses som hög. Vi mäter elevers totala frånvaro oavsett 
orsak, det vill säga det saknar betydelse om den är giltig eller ogiltig. Frånvaron är generellt högre i gymna-
siet än i grundskolan och högre under vårterminen än under höstterminen. Könsskillnaderna är små. 

Frånvaron kommer troligen alltid att variera över tid, men det viktiga är att den sjunker långsiktigt och per-
manent. Som referenspunkt för bedömning av måluppfyllelse används frånvarodata från läsåret 2017/18 
eftersom det var det underlag som nämnden fattade sitt beslut utifrån. Det pågående utvecklingsarbetet 
och insatserna sker långsiktigt och den slutliga måluppfyllelsen behöver bedömas på längre sikt. För att 
bedöma måluppfyllelsen kommer vi att använda data för läsåret 2021/22. 

Mätningen av frånvaron visade fram till och med höstterminen 2019 på en svag positiv utveckling med sjun-
kande frånvaro inom både grund- och gymnasieskolan. Pandemin har påtagligt förändrat denna bild. För 
grundskolans del har den totala frånvaron, sett till alla elever, ökat kraftigt. Andelen elever med hög från-
varo, dvs mer än 15 procents frånvaro, mer än fördubblades inledningsvis under pandemin till nästan 30 
procent. Aktuell siffra var höstterminen 2021 drygt 23 procent. Hittills under vårterminen 2022 syns ingen 
förbättring. Avståndet till nämndens mål om en halvering av andelen elever med hög frånvaro, vilket innebär 
6,7 procents frånvaro, är därmed fortfarande stort. För gymnasieskolans del är bilden något annorlunda. 
Den totala frånvaron, sett till alla elever, sjönk inledningsvis några procentenheter. Sett till andelen elever 
med mer än 15 procents frånvaro sjönk den kraftigt, från nästan 46 procent till 33 procent, mellan 2019 och 
2020. Under det senaste läsåret har frånvaron emellertid ökat igen och låg höstterminen 2021 på drygt 41 
procent. Denna siffra är oförändrad hittills under vårterminen 2022. Det är alltså fortfarande en bra bit kvar 
till nämndens mål om en halvering, vilket skulle innebära 23 procents frånvaro. 

Förvaltningens bedömning är att nämndens mål om en halvering av andelen elever med hög frånvaro inte 
kommer att nås under mandatperioden. 

Förvaltningens arbete med utvecklings- och förbättringsinsatser kommer framgent att fortsätta inom ett 
brett spektra för att främja en ökad närvaro för eleverna. 

Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka 
Bedömningen är att målet kommer uppnås under mandatperioden. 

Alla elever i grundskolan ska ha möjlighet att nå målen och gå vidare till fortsatta studier på nationellt pro-
gram på gymnasieskolan. En alltför stor elevgrupp står idag utanför denna möjlighet. 

Måttet som redovisas för målet är andel elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolans yr-
kesprogram. Som referenspunkt för bedömning av måluppfyllelse används data från läsåret 2017/18 ef-
tersom det var det underlag som nämnden fattade sitt beslut utifrån. För att bedöma den långsiktiga 
måluppfyllelsen kommer vi att använda data för läsåret 2021/22. 

Behörigheten till gymnasieskolan kan variera mellan åren och det är därför viktigt att se hur behörigheten 
utvecklas över tid. När vi använder ett glidande medelvärde baserat på tre år minskar risken att en specifik 
årskull driver resultatet. Om vi tittar på resultaten från och med när nuvarande betygssystem trädde i kraft 
2013 och fram till vårterminen 2018 var trenden nedåtgående. Om vi istället ser till resultaten för de tre sen-
aste läsåren ökade behörigheten från 82,1 procent vårterminen 2019 till 84,8 procent vårterminen 2021. För-
valtningens bedömning är att målet kommer att nås under mandatperioden. 

Trots den positiva resultatutvecklingen finns det delar som behöver uppmärksammas och adresseras. Vi 
ser fortsatt en stor spridning i elevernas resultat, både inom och mellan skolor. Det fortsatta utvecklingsar-
betet, och inte minst arbetet med det kompensatoriska uppdraget, behöver ha fokus på att öka likvärdig-
heten. Årets låga behörighetssiffror för årskurs sex är ytterligare ett område att uppmärksamma. Ett fort-
satt proaktivt arbete med tidiga insatser behövs för att eleverna ska nå målen. Arbetet med extra anpass-
ningar och särskilt stöd, ökad närvaro och studiero, förbättrat arbete mot kränkande behandling samt 
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undervisningens kvalitet fortsätter därför att vara fokus i förvaltningens verksamhetsplan. Dessa faktorer 
blir avgörande för framtida insatser och utvecklingsarbete på de enskilda skolorna. 

Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka 
Bedömningen är att målet kommer uppnås under mandatperioden. 

Andelen elever på nationella program som når gymnasieexamen inom tre år har de senaste åren legat rela-
tivt konstant runt 67 procent men med en svagt nedåtgående tendens. Var tredje elev klarar således inte sin 
gymnasieexamen inom tre år. Denna trend är negativ såväl ur ett elev- som samhällsperspektiv.  Att öka ge-
nomströmningen i gymnasieskolan är därför ett prioriterat mål från nämndens sida. 

Den indikator som används för att beskriva graden av måluppfyllelse är det genomströmningsmått som an-
vänds i Skolverkets nationella statistik. Måttet mäter andelen elever i de kommunala gymnasieskolorna 
som tagit gymnasieexamen från ett nationellt program, det vill säga ett yrkes- eller högskoleförberedande 
program, inom tre år. Referensdata som används för att bedöma måluppfyllelsen är elever som påbörjade 
sin utbildning höstterminen 2015 och tog examen vårterminen 2018 eftersom det var det underlag som 
nämnden fattade beslut utifrån. För att bedöma den långsiktiga måluppfyllelsen kommer vi att använda 
data för läsåret 2021/22. 

Samtidigt som indikatorn genomströmning är relativt enkel i sin definition är den långt ifrån heltäckande 
och förklaringarna till hur den påverkas är komplexa. För att kvalitativt bedöma måluppfyllelsen och dess 
orsaker behöver vi ta hänsyn till faktorer som studiebyten, studieavbrott, frånvaro, elever med extra anpass-
ningar och särskilt stöd samt undervisningens kvalitet. Detta mål poängterar även betydelsen av de tidiga 
skolformernas undervisning och resultat. Ju bättre eleverna lyckas i lägre åldrar desto mindre kraft behöver 
gymnasieskolan lägga på att säkerställa grundläggande kunskaper. 

Vårterminen 2018 nådde 67,5 procent av eleverna på nationellt program gymnasieexamen inom tre år. Mot-
svarande resultatet för vårterminen 2021 var 70,8 procent, en ökning över tid med drygt tre procentenheter. 
Den kraftigaste förbättringen ses på yrkesprogrammen där 74 procent klarade examen jämfört med 66 pro-
cent året innan. För eleverna på högskoleförberedande program var ökningen från 65 till 69 procent. Förvalt-
ningens bedömning är att nämndens mål kommer att nås läsåret 21/22. 

Att genomströmningen ökat det senaste läsåret, är glädjande. Det är dock ännu för tidigt att tala om ett 
trendbrott. Vi ser fortfarande en stor spridning i resultat mellan de olika programmen och skolorna. Den 
kommande omgången avgångselever är de elever som i störst utsträckning haft distansundervisning. Ele-
ver har haft olika förutsättningar att tillgodogöra sig distansundervisningen. Senarelagda kurser för ele-
verna i årskurs 1 och 2 kan också påverka studietiden, att det helt enkelt kommer att krävas längre tid för 
eleverna att nå examen. Detta poängterar vikten av att hålla i de insatser som gjorts, att fortsatt fokusera 
närvaro och studiero, extra anpassningar och särskilt stöd samt undervisningens kvalitet. Dessa faktorer 
blir avgörande för framtida insatser och utvecklingsarbete på de enskilda skolorna. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Årets resultat för barn- och utbildningsnämnden visar på ett överskott på 32,6 mnkr. Detta beror framförallt 
på att nämnden för 2022 har omfattande tillfälliga resurser som inte kommer att finnas kvar 2023. Det 
handlar bland annat om statsbidrag för sjuklöner, statsbidrag skolmiljarden, kommunal välfärdssatsning 
samt innovationssatsning. Under året har också utökningar av statsbidrag meddelats från Skolverket, vilket 
innebär svårigheter att hinna använda pengarna. Detta i kombination med kraftiga kostnadsökningar och 
ekonomiskt kärvare förutsättningar kommande år innebär ett behov att redan nu iaktta försiktighet. Effek-
ten blir ett större överskott för 2022, vilket är nödvändigt för att nå en ekonomi i balans även 2023 och 
framåt. 

Osäkerheten i bedömningarna är stor just nu och avvikelser kan komma att ske. Utvecklingen vad gäller kri-
get i Ukraina och dess effekter, pandemin samt det allmänna kostnadsläget är faktorer som bidrar till osä-
kerheten. 
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INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Antalet inkomna idéer ligger på motsvarande nivå under första tertialet 2022 som under samma period före-
gående år.  Flera tidigare idéer är nu under aktiv utforskning och test samtidigt som förberedelsearbetet för 
att visa upp alla projekt är i full gång. Samtidigt förbereder sig verksamheten också för att ta del av innovat-
ionsarbetet i staden i övrigt under sommarens expoutställning. Detta kommer att ge nya insikter och inspi-
ration till ännu fler idéer och innovationer. Innovationsarbetet kommer att fortsätta under hösten och däref-
ter även under kommande år, och det är viktigt att detta blir tydligt för alla så att inflödet av nya idéer forts-
ätter. 

Under perioden har åtta idéer fått beviljade medel till att gå in i en aktiv pilotfas, vilket kan jämföras med att 
vi under motsvarande period 2021 inte startade upp några piloter alls. Allt fler idéer går in i pilotfas efter att 
de behövt tid för att genomföra tester, göra justeringar av sin idé och därefter genomföra nya tester. 

Efter att pilotfasen genomförts kommer frågan om en idé ska skalas upp eller ej. Förutsättningen för att 
kunna skala upp en idé är bland annat att testresultat kan sammanfattas och att de potentiella effekterna 
kan utvärderas. Flera piloter börjar nu närma sig slutet av sina testperioder och i och med det får vi större 
möjlighet att utvärdera effekterna av dem och kan snart ta fler beslut om uppskalning eller ej. Några av pilo-
terna som är i den fasen är Datadriven skolutveckling och Myran/Smartare kvalitetsuppföljning i förskolan, 
Blickspårning för individualiserad matteundervisning, Molekyllabbet och Gemensam språkresurs vid hämt-
ning och lämning. 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 44 51 17 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 7 19 8 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 1 1 0 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Gemensam språkresurs vid hämtning och lämning 
I förskolor med en hög andel barn med annat modersmål än svenska finns ofta ett stort behov av tolk eller 
språkresurs för att underlätta dialogen med vårdnadshavare. Idag löses detta bland annat genom att boka 
tolk eller språkresurs över telefon för enklare ärenden. I flera fall behövs dock inte en hel halvtimme för 
ärendet (som är minimum enligt avtalet med tolkförmedlingen) och kostnaden för den bokade halvtimmen 
blir hög i relation till antalet minuter som behövs. Initiativet testar ett arbetssätt med en gemensam språkre-
surs där respektive förskola istället för att boka egna telefontider när behov uppstår kan ringa till en gemen-
samt bokad språkresurs som är tillgänglig för alla förskolor under ett antal timmar på förmiddag och efter-
middag. 

Utvärderingen efter den första testomgången visade att möjligheten att enkelt komma i kontakt med en 
språkresurs var uppskattat av dem som testade tjänsten. En insikt från testet som nämns är att det blev 
enklare att skapa en bra relation med vårdnadshavare när de tolkade samtalen även kunde handla om 
mindre vardagsärenden och inte enbart de större frågor som man vanligtvis annars bokar tolk för. Initiativet 
genomför nu en större testomgång, med tre förskolor under fyra veckor, för att utvärdera om lösningen kan 
ge ett värde i flera verksamheter. 

Initiativet testas skarpt och möter den stadsgemensamma utmaningen om hur vi kan motverka segregat-
ionen i samhället. 

Molekyllabbet 
På Olympiaskolan har man märkt av både ett minskat söktryck till det naturvetenskapliga programmet och 
att elevernas kemikunskaper när de börjar gymnasiet är lägre idag än vad de varit förut. Molekyllabbet är ett 
initiativ baserat i ett arbetssätt där grundskoleelever får besöka en gymnasieskola med fullt utrustat labb 
för att genomföra laborationer som inte är möjliga i den egna skola. Effekterna man hoppas på i initiativet 
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är att fler elever blir intresserade av ämnet, att kunskaperna ökar och att besöket på gymnasieprogrammet 
bidrar till en ökad valkompetens hos eleverna inför deras val av gymnasieprogram. 

Initiativet testas skarpt och är inne på sin andra testomgång. Under läsåret 21/22 har 8 grundskolor valt att 
besöka Molekyllabbet. Från utvärderingarna kan vi bland annat se att elevernas intresse för ämnet ökar och 
att besöken är uppskattade av elevernas lärare. Det är dock ännu så länge svårt att utvärdera initiativets 
effekt på sökbilden till de aktuella programmen. 

Initiativet möter den stadsgemensamma utmaningen om hur vi kan få fler elever att nå kunskapsmålen i 
skolan. 

Kan vi automatisera närvaroregistreringen? 
I det här initiativet utgår vi ifrån frågan om vilka tekniska möjligheter det finns för att underlätta lärares ad-
ministration kring närvarorapportering. Testerna görs tillsammans med fordonsprogrammet på Rönnowska 
skolan och är inledningsvis avgränsat till tre olika typer av tekniska lösningar. Under utforskningen av behov 
och utvärderingen av testerna framgår det bland annat att det inte är lärarens rapportering av elevens när-
varo som är det administrativt tidskrävande. Tiden går istället åt till diskussioner om huruvida eleven var på 
plats vid ett visst tillfälle eller ej, men också till att hantera administrationen kopplat till elevens frånvaro-
mönster i övrigt. De första testerna indikerar att eleverna uppskattar möjligheten att ha ett eget ansvar för 
sin närvarorapportering och att det förbereder dem för arbetslivet. Det har också visat att det sporrar ele-
verna att komma i tid. 

Initiativet är under utforskning/tidig testfas och utmanar kärnverksamheten genom att ge eleverna ansvaret 
för sin egen närvarorapportering, vilket i sin tur kan komma att förutsätta förändringar i interaktionen mellan 
lärare och elev vad gäller till exempel bekräftande beteenden vid ankomst. 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till april 2022. 
Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser januari 
till april 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 10 000 10 000 10 000 30 000 

Beviljade medel 3 904 13 544 4 385 21 833 

Använda medel 0 9 444 3 068 12 512 
 
NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Elevresultat  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Andel elever i grundskolan med minst E i alla äm-
nen i årskurs 6, procent 75,4 % 72,2 % 74,7 % 73,2 %  

Andel elever i grundskolan med minst E i alla äm-
nen i årskurs 9, procent 72,2 % 75,9 % 74,4 % 76,4 %  

Genomsnittligt meritvärde i grundskolan 227,8 234,8 231,4 232,1  

Genomsnittlig skillnad i meritvärde flickor-pojkar 40,1 24,5 30,4 35,4  

Andel elever i grundskolan behöriga till 
gymnasieskolan yrkesprogram, procent 81,6 % 82,1 % 84,0 % 84,8 %  
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Elevresultat  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasie-
skolans yrkesprogram exkl. nyinvandrade, procent 87,2 % 86,9 % 87,4 % 87,3 %  

Andel elever på gymnasieskolans yrkesprogram 
som tar gymnasieexamen, procent 87,3 % 88,3 % 80,0 % 84,7 %  

Andel elever på gymnasieskolans högskoleförbe-
redande program som tar gymnasieexamen, pro-
cent 

90,6 % 90 % 85,8 % 83,0 %  

Andelen elever som påbörjat gymnasiestudier och 
gått ut gymnasieskolan med examen (nationellt 
program) tre år efter det att de började i gymnasie-
skolan 

67,5 % 66,2 % 65,7 % 70,8 %  

- varav yrkesprogram 71,0 % 70,4 % 66,0 % 73,9 %  

- varav högskoleförberedande program 65,9 % 63,7 % 65,5 % 69,1 %  
 

Förskola, skola och fritidshem Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Förskola och pedagogisk omsorg, antal barn folk-
bokförda i Helsingborg 7 923 7 974 7 951 7 881 7 820 

Andel barn i alternativ regi, procent 36,7 % 36,6 % 37,1 % 36,9 % 37,1 % 

Antal förskolebarn per årsarbetare i kommunal 
och fristående förskola, medelvärde 5,2 5,1 5,2 5,3  

- varav kommunal förskoleverksamhet 5,1 5,1 5,1 5,2  

Grundskola, antal elever folkbokförda i 
Helsingborg 16 618 17 094 17 484 17 979 18 128 

- varav antal elever i fristående skolor 3 506 3 662 3 817 3 979 4 154 

Fritidshem, antal elever folkbokförda i Helsingborg 5 893 5 922 5 716 5 564 5 689 

- varav antal elever i fristående skolor 893 935 947 936 1 037 

Grundsärskola, antal elever folkbokförda i Helsing-
borg 149 162 174 193 199 

Gymnasieskola, totalt antal elever 6 106 6 318 6 513 6 565 6 682 

- varav antal elever folkbokförda i Helsingborg i fri-
stående skolor 2 504 2 582 2 702 2 813 2 957 

Gymnasiesärskola, totalt antal elever 130 136 147 152 162 
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Verksamhetsberättelse  

Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens uppdrag är att arbeta för att äldre och personer med 
funktionsnedsättning kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

I Helsingborg ska människor i alla åldrar kunna leva ett självständigt och aktivt 
liv med god livskvalitet. Invånarna ska erbjudas digital service och 
välfärdsteknik i framkant. De förebyggande insatserna ska öka. 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Nämnden arbetar för att individ- och målgruppsanpassa sin verksamhet. 

Skånes målbild för arbetet med utvecklingen av goda och nära vård är att möta personen där den är. Att 
möta personen där den är innebär att se till individens behov av hälsofrämjande och förebyggande insatser, 
av vård och omsorg samt att främja personens delaktighet och medskapande. För att lyckas behöver sam-
verkan med primärvården och slutenvården utvecklas. 

Förvaltningen upplever att överbeläggningar på Helsingborgs lasarett leder till kortare vårdtider och behov 
av snabb utskrivning från sjukhuset. Myndigheten införde rambeslut från 1 april. Det gör att en del ärenden 
från sjukhuset kan hanteras betydligt snabbare än tidigare. En operativ arbetsgrupp har bildats med repre-
sentanter från kommunerna i nordväst, primärvård och Helsingborgs lasarett med målsättningen att identi-
fiera åtgärder för undvikbar sluten vård och återinläggning. 

Flera av dem som skrivs ut från sjukhuset har behov av korttidsplats. Nämnden har beslutat om utökning av 
25 korttidsplatser. Trots detta kvarstår behovet av externa korttidsplatser. 

För att kunna erbjuda kunder och hyresgäster en stabil verksamhet arbetar nämnden med kontinuitet och 
stabilitet bland förvaltningens personal. Det handlar om att öka grundbemanningen med fler tillsvidarean-
ställda och minska antalet timvikarier. Nämnden har också beslutat att förvaltningen skall ta bort de delade 
turerna ur schemat. 

Medarbetarnas kompetens och fortbildning är ett av de viktigaste områdena för att nå måluppfyllelse både 
avseende delaktighet, självständighet och god livskvalitet för hyresgäster och brukare. Under hösten 2022 
kommer vård- och omsorgsnämnden att återredovisa sitt arbete med en kompetensförsörjningsplan till 
kommunfullmäktige. 

Under våren har digitala nycklar i hemvården att börja installeras. Arbetet med implementeringen av digital 
signering pågår och digitala inköp inom hemservicen håller på att införas. 

NÄMNDENS MÅL 

Helsingborgarna ska 2022 vara mer nöjda än genomsnittet i riket med sin vård och omsorg 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Genom kundundersökningarna ges våra invånare möjlighet att tala om hur väl vi lyckas i vårt systematiska 
kvalitetsarbete för att säkerställa en vård och omsorg av god kvalitet som utgår ifrån den enskildes behov 
och önskemål. 

Samtliga verksamheter deltar i de nationella brukarundersökningarna som Socialstyrelsen genomför. 
Därmed finns det möjligheter att få kundnöjdhet inom såväl vårdboende, hemvård, hemservice som LSS-
verksamheterna. 

Brukarundersökningen genomförs en gång per år och resultatet redovisas oftast under hösten. 

Nämndens 
inriktning 
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Under 2021 genomfördes ingen brukarundersökning inom äldreomsorgen. Således fanns det inget resultat 
som kan ligga till grund för uppföljning av nämndens mål. Inom funktionshinderområdet genomfördes 
undersökningen som planerat. 

Den totala utvecklingen per verksamhetsområde pekar på ett varierat resultat jämfört med föregående år. 
Boendestöd SoL, daglig verksamhet samt servicebostad visar på ett förbättrat resultat. Inom 
gruppbostäderna ligger det ungefär i samma nivå. Inom personlig assistans visar statistiken på ett 
försämrat resultat med 4 procentenheter. 

Daglig verksamhet och personlig assistans visar på en högre kundnöjdhet jämfört med riket. 

 

En positiv trend som kan konstateras över tid är att många brukare upplever att personalen bryr sig. 
Samtidigt kan det noteras att frågor om kommunikation har sammantaget de lägsta resultaten. 

Verksamheterna inom funktionshinderområdet arbetar med flera övergripande förändringsprocesser som 
kan kopplas till frågeställningarna i brukarundersökningen. Arbetet görs tillsammans med kunderna. 

Kontinuitetsmåtten har lyfts fram som en viktig indikator för trygghetsskapande åtgärder. Satsningar på 
stabilitet i personalgrupper och ett långsiktigt arbete med kompetenshöjande åtgärder har varit viktigt för 
den grundläggande kvaliteten. Det gör det lättare att arbeta med en tydlig struktur och förutsägbarhet som 
kommer av enhetliga arbetssätt på arbetsplatsen. 

Att den dagliga verksamheten visar på ett bättre resultat jämfört med tidigare mätningar och jämfört resten 
av riket i alla frågeställningar tyder på att flera av de åtgärder som genomförts har gett resultat. Såväl 
kommunikationen och inflytandet för den enskilde har stärkts. 

Förvaltningens verksamheter arbetar under året med att ta fram egna kvalitetsmätningar som bygger på 
socialstyrelsen frågor och metodik men som kan genomföras oftare. Tillsammans med den ordinarie 
brukarundersökningen kommer de egna kvalitetsmätningarna att ge nämnden en tätare uppföljning av 
kundnöjdheten. 

Antalet demensplatser i vårdboende skall öka så att 25 procent av vårdboendeplatserna är demensplatser 
2022 
Bedömningen är att målet inte uppnås. 

Helsingborg stad har en låg andel demensplatser i jämförelse med andra kommuner. Då mandatperioden 
började låg andelen demensplatser på vårdboenden på 11 procent. Nämndens målsättning är att andelen 
ska öka till 25 procent under mandatperioden. 
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Nämndens hade en ursprunglig målsättning att 40 procent av vårdboendeplatserna skulle vara 
demensplatser vid mandatperiodens slut men med anledning av covid-19-pandemins påverkan på 
verksamheten fick målet revideras. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med fastighetsförvaltningen arbetat fram en plan för 
omvandling så att minst 25 procent av boendeplatserna blir demensplatser. Arbetet pågår men kommer 
troligen inte att vara helt klart vid årets slut. Det interna arbetet är i fas men försenade leveranser av 
byggnadsmaterial påverkar projekttiden. 

Omvandlingsprojektet på Valltorp är klart sedan i fjol. På vårdboendena Borgvalla, Bokliden, Lundhagen och 
Tuvehagen kommer de nya demensplatserna vara färdigställda i närtid, lite beroende på material 
leveranser. På Romare, Lussebäcken och Ragnvalla har arbetet dragit ut på tiden och det finns en risk att 
platserna inte kommer att stå klara vid årsskiftet som planerat. 

I dagsläget ligger andelen demensplatser på 12,7 procent. När pågående omvandlingen är klar så kommer 
andelen att ligga på 27 procent. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Årets ekonomiska prognos för vård- och omsorgsnämnden visar på ett överskott på 98 mnkr. Resultatet 
efter fyra månader är ett överskott på 51 mnkr. Det är ett stort överskott som är en fortsättning fjolårets 
ekonomiska resultat på + 77 mnkr. 

Vård- och omsorgsnämnden har historiskt sett gått med ekonomiska underskott av varierande storlek. 
Trots det har nämnden alltid bedrivit en kostnadseffektiv verksamhet jämfört med andra liknande kommu-
ner. Det gäller framför allt inom äldreomsorgen. Kostnadseffektiviteten har dessutom skett utan att nämn-
dens verksamheter har levererat lägre kvalitet till sina kunder jämfört med andra kommuner. 

Trenden med ekonomiska underskott vändes under 2021. Kommunfullmäktige la i budgeten mer än den 
sedvanliga demografiska och allmänna uppräkningen på vård- och omsorgsnämnden. 75 mnkr sköts till för 
att hantera nämndens ekonomi. 

Inför budgetåret 2022 utökades finansieringen med 63,5 utöver uppräkningen för att stärka grundbeman-
ningen och den digitala välfärden. Beloppet inkluderar också en generell förstärkning till nämndens verk-
samheter. 

I internbudgeten för 2022 beslutade nämnden till exempel att budgetera en förstärkning av vårdboendena 
med 10 mnkr och en utökning av till grupp- och servicebostäderna finansiering med dryga 6 mnkr. Det av-
sattes även medel för att öka antalet korttidsplatser inom äldreomsorgen och för en förstärkt korttidstillsyn 
samt fler barnboendeplatser inom funktionshinderområdet. Till detta kom satsningar på den förebyggande 
verksamheten för att bland annat anställa dietister. 

Förvaltningen arbetar för att verkställa de satsningar som nämnden budgeterat men allt är inte på plats än. 
Något som bidrar till ett positivt ekonomiskt resultat. 

Det överlägset största bidraget till nämndens ekonomiska resultat är dock fortfarande den nedgång på 
cirka 20 procent av antalet kunder inom hemvård, hemsjukvård och hemservice som inleddes under hösten 
2019 och vintern 2020. Det är värt att notera att minskningen har skett trots att antalet invånare över 80 år 
blivit fler i Helsingborg. 

De minskade kostnaderna för insatser inom ordinärt boende märks såväl inom den kommunala verksam-
heten som i de beloppen förvaltningen betalar till externa utförare. Nämndens totala budgetram är fortfa-
rande anpassad till det antal kunder som fanns innan volymminskningen. I och med att antalet invånare 
över 80 fortsätter att bli fler bör en ökning av kundvolymer ske inom kort och förvaltningen har i väntan på 
det reserverat budgetmedel centralt. 
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Den demografiska utvecklingen påverkar dock behovet av särskilt boende och leder till externa placeringar 
och ökade kostnader. Nya boenden är på väg men det ökade behovet har redan dykt upp och i väntan på att 
de nya boendena invigs behöver nämnden externplacera hyresgäster för att kunna tillgodose deras behov. 

Sedan 2020 har nämnden kunnat söka en mängd större statsbidrag. Det gäller även under 2022. Statsbidra-
gen hjälper till att finansiera nödvändig utveckling av verksamheten men är samtidigt en utmaning med sina 
inbyggda korta tidsramar. Med hänsyn till förväntade volym- och kostnadsökningar är det viktigt att nämn-
den ser möjlighet till en långsiktig finansiering genomföra ambitionshöjande åtgärder. En del bidrag är utfor-
made så att de även kan finansiera vissa av nämndens pågående verksamhets och förbättringsarbeten. Det 
påverkar det ekonomiska resultatet positivt. 

Under covid-19-pandemin har försäkringskassan ersatt arbetsgivaren med en del av sjuklönekostnaderna. 
Under 2022 har nämnden fått drygt 13 mnkr i sjuklöneersättning. Även det bidrar till det positiva ekono-
miska resultatet. 

Helårsprognosen tar hänsyn till att årets kommande månader blir aningen dyrare i förhållande till budget än 
de varit under det första tertialet. Dels förväntas verksamheten komma igång med de satsningar som 
nämnden budgeterat. Dels förväntas den demografiska utvecklingen synas lite mer i det ekonomiska resul-
tatet. 

Nämnden har också under tertialet fattat beslut om nya ekonomiska satsningar så som att arbeta bort de-
lade turer, öka ersättningen till ledsagare, kontaktpersoner och stödfamiljer samt en höjd ambitionsnivå gäl-
lande fast omsorgskontakt. Alla dessa åtgärder förväntas påverka det ekonomiska resultatet under som-
maren och hösten. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Under första delen av 2022 har arbetet med H22 City Expo haft en stark påverkan på innovationsarbetet. 
Rent konkret har det lett till att antalet aktiviteter för att fånga upp nya innovationer har minskats och resur-
ser har ägnats åt att förbereda för utställningar och förvaltningens vård- och omsorgskonferens (VIDA-
veckan). 

Det finns emellertid med stor sannolikhet också en långsiktig och positiv effekt med H22 City Expo i att in-
novation lyfts upp som en central del av vårt arbete. Ingen kan ha undgått att staden främjar innovation och 
signalvärdet av det kan mycket väl hålla i sig under lång tid framåt. 

Det är glädjande att vi under våren har fått in och godkänt två mycket intressanta förslag från två av våra 
medarbetare, en undersköterska i nattpatrullen och en sjuksköterska på ett vårdboende. 

Vi har också fått in ansökningar om Vårdinnovatörer, och utvecklat formen till att också möjliggöra för med-
arbetare att jobba som interna Vårdinnovatörer. Redan till hösten kommer våra första interna vårdinnovatö-
rer börja. 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 41 34 3 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 25 19 3 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 1 2 0 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

BrittMari Språkstöd är efterfrågat redan under testperioden 
Det är inte ovanligt att man tappar sitt andraspråk med åldern, och mot bakgrunden av ett ökat antal utrikes 
födda är det sannolikt att lösningar som underlättar kommunikation trots språkskillnader kommer att bli 
alltmer efterfrågade och värdeskapande. Att inte kunna kommunicera med människor omkring kan lätt leda 
till isolation och ensamhet som i sin tur kan orsaka depression och minskad livskvalitet. 
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BrittMari handlar om att underlätta samtalet mellan medarbetare och vårdtagare i de fall som man inte har 
ett gemensamt språk. Vi testar BrittMari ute på vårdboenden Lussebäcken och Elinebo och det finns in-
tresse från hemvården. Samtal förs om en uppskalning och gemensam underliggande lösning tillsammans 
med AMF och SOF. 

Familjeskärmen - ett exempel på innovation i samverkan med företag 
Familjeskärmen är baserad på flera behov inom vården. Behoven går ut på att stödja våra kunder i hemmet, 
dels i situationer som ensamhet och saknad, dels för minnet och dels för att komma i gång när modet eller 
humöret sviker. 

Familjeskärmen är en app som används på en surfplatta eller TV-skärm hos den äldre. På skärmen finns 
bilder på familjemedlemmar och närstående. När du klickar på bilderna startar video- eller rösthälsningar 
som är inlästa av den person som finns på bilden. 

Under vinter-våren har vi tillsammans med en extern part utvecklat en fullt fungerande prototyp av Familje-
skärmen. Familjeskärmen var en av finalisterna i riksfinalen av Queen Silvias Nursing Award och testas nu 
på Elinebo vårdboende. Vi har fem kandidater med anhöriga i testgruppen. 

Samarbetet med företaget är ett föredöme och en modell för hur ett långsiktigt innovationsarbete kan dri-
vas. Lösningen utvecklas utifrån de behov som våra medarbetare ser, men tillsammans med ett företag 
som ser till den stora bilden och är villiga att lägga de resurser och tid som krävs för att gå från prototyp till 
en färdig produkt som alla Sveriges kommuner kan få tillgång till. 

Vårdinnovatörsprogrammet utvecklas med en ny variant 
Ett av 2022 års innovationsinitiativ kommer från en av våra undersköterskor i nattpatrullen, det är redan i sig 
själv nyskapande men dessutom har förvaltningsledningen beslutat att erbjuda idébäraren en plats som 
intern vårdinnovatör i höst. Tanken är att det ska finnas tid och möjlighet att utveckla och testa prototypen 
på plats i verksamheten. 

Det blir också ett mycket spännande test av en ny roll och ett nytt sätt att arbeta med innovation i vardagen. 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till april 2022. 
Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser januari 
till april 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 7 000 7 000 7 000 21 000 

Beviljade medel 1 800 8 194 1 000 10 994 

Använda medel 0 3 105 1 119 4 224 
 
NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Vårdboende Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Andel demensplatser av totalt antal vårdboende-
platser 11,2 % 11,2 % 11,2 % 12,6 % 12,7 % 

Antal personer med beslut om vårdboende som 
väntar på plats, v 17, april - - 91 28 101 

Antal externt köpta vårdboendeplatser, april - - - 15 39 
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Hemvård och hemsjukvård Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Personalkontinuitet hemvård, april 
(antal personal som en hemvårdskund möter) 

- 12,55 11,91 10,86 10,85 

 

LSS-verksamhet Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Antal kunder daglig verksamhet i arbetspraktik, 
kommunal utförare 52 53 48 55 55 

Antal kunder daglig verksamhet som gått vidare i 
egen anställning, kommunal utförare (ackumule-
rat) 

3 4 1 1 0 

Antal personer med beslut om boende LSS som 
väntar på plats, april - - - 28 22 

Antal externt köpta LSS-boendeplatser, april - - - 32 43 
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Verksamhetsberättelse  

Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att planera, bygga och förvalta Helsingborg för en hållbar 
stadsutveckling. 

Staden ska upplevas ren och kännas trygg för alla oavsett tid på dygnet. När 
staden växer med bostäder och verksamhetsytor ska den göra det med 
variation och stor hänsyn till livskvaliteten för dagens helsingborgare. 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Stadsutvecklingsprojektet ÄÖP Södra staden har gått vidare i en mer konkret fas, med utredningar inom risk 
och miljö samt förankring av en gemensam målbild. Mariastadens blågröna strukturer med öppna vatteny-
tor och diken har utvärderats. 

De tidiga dialogerna kring Västra Berga och Norra infarten fortsätter, tillsammans med exploateringsen-
heten och fastighetsägare studerar vi förutsättningarna och möjligheten att utveckla med bostäder, arbets-
platser och service. I pågående planärendena arbetar vi med att få fram bostäder i flera stationsorter. I 
Ödåkra syftar arbetet främst till att utveckla med förtätning kring stationen samt att utöka med småhusbe-
byggelse i form av radhus och villabebyggelse. Även i Påarp och Mörarp pågår planarbete med bostäder 
och i såväl Hasslarp som Gantofta pågår en dialog med intressenter som vill utveckla bostadsprojekt. 

Revet vid Oceanpiren är färdigt, utegymmet vid gröningen är öppnat och bygget av Helsingborgs första vat-
tenlekplats på Drottninghög har startat. I Dockanparken har plantering av träd och växter börjat. En av bro-
arna är på plats och kranen är färdigmålad. Arbetet med att rensa Pålsjö slottsdamm och Pålsjö 
kvarndamm är klart och driftentreprenaden för område Söder, Norr och Öster är slutbesiktigad. 

Strandpromenaden har fått ny belysning och Vallåkra en ny lekplats. Ett demensvänligt gångstråk smyckat 
med konstverk i Mariastaden och Minnenas och kunskapens trädgård på Husensjö är färdigställt. Gantofta 
har fått nya gång och cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder är genomförda i Laröd. Pålsjö skog har fått en 
minnesplantering i form av en eklund. 

Våra åtgärder mot errosion inom projektet LIFE Coastadapt testades av stormen Malik och utvärdering har 
konstatera att insatsen skyddat väg och bebyggelse. På Fortuna strand är strandplanet nu breddat. 

Ytor med större behov av renhållning har fått ökad skötselnivå till daglig tillsyn och renhållning och vissa 
ytor som tidigare varit fastighetsägares ansvar har inkluderats. 

NÄMNDENS MÅL 

Kundernas totala upplevelse av bygglovstjänsten ska under 2022 uppgå till minst 3,7 i NKI live 
Bedömningen är att målet inte kommer uppnås. 

När vi frågar våra kunder hur de upplever vår service landar vi på 3.4 i NKI under januari till april. Vi når ännu 
inte riktigt upp till målet för 2022. Enligt NKI live upplever våra kunder ett trevligt bemötande i kontakten 
med oss och anser att våra beslut är tydligt formulerade och lätta att förstå. Flera kunder har dock upplevt 
att det varit svårt att komma i kontakt med handläggarna under våren. Detta beror på att vi för närvarande 
är färre handläggare och har ett högt tryck på inkommande ärenden. Våra kunder har även efterfrågat fler 
bokningsbara rådgivningstider, vilket vi från och med maj erbjuder. Vi gör bedömningen att det är viktigt 
även för kunder som ännu inte har pågående ärenden att kunna komma i kontakt med oss. 

Handläggningstiden efter komplett ärende till beslut ligger i snitt på 17 dagar hittills under 2022. 

Nämndens 
inriktning 
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Resultatet visar att vi lyckats leverera bra service och kvalitet trots ett flertal vakanser under våren. 
Rekrytering av två bygglovsarkitekter har genomförts och rekrytering av ny enhetschef och 
byggnadsinspektör pågår. 

Vi ska genom trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet bidra till att stadens trygghetsindex för 
allmän plats ökar till minst 58 år 2022 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Utfallet i stadens trygghetsindex har förbättrats från index 54 till index 56 mellan 2020 och 2021. 

Under årets första månader har flera trygghetsskapande åtgärder av olika karaktär genomförts i det 
offentliga rummet. 

Vi har bland annat satt ut betonghjärtan på Gustav Adolfs torg som fungerar som påkörningsskydd. Gjort en 
upphöjd korsning för gående och cyklister för att öka tryggheten i trafiken i korsningen 
Larödsvägen/Gummarpsvägen vid Holstadgårdsskolan och i Gantofta är vi på väg att färdigställa en ny 
gång- och cykelbana. Inom projektet Busskoll testar vi att sätta närvarosensorer i två landsortshållplatser i 
Bårslöv. Dessa signalerar till busschauffören att resenärer väntar. 

Vi har utfört beskärningar, gallringar och tagit ner buskage utmed flera gång-och cykelstråk, för att göra 
områdena mer öppna, till exempel på Västergård, Ramlösa och Ragnvalla. Vi har även utfört ett flertal 
mindre utökningar av belysning runt om i staden, till exempel satt upp belysning vid en trappa i anslutning 
till en busshållplats på Rausvägen. 

I Slottshagen har vi färdigställt utbytet av ett träplank som orsakade oro hos några av de intilliggande 
fastighetsägarna till ett genomsiktligt järnstaket som inte går att gömma sig bakom. 

Vi har byggt bort trånga utrymmen på bussterminalen och installerat ett minikonstgalleri. På Söder har vi 
genomfört projektet Minikonst, där små konstverk blivit utplacerade i stadsdelen. 

Villkor för torghandel har uppdaterats och ger oss möjlighet att neka torgplats till personer med kriminella 
kopplingar. 

Vi har tagit beslut om att utöka projektet Söderscen till att inkludera även Gustav Adolfs torg. En 
upphandling av projektledare i ett tvåårigt avtal för att driva och utveckla Söderscen är klart och den 16 april 
startade säsongen med en fotoutställning. 

På Fredriksdal har vi återstartat vårt platssamverkanprojekt tillsammans med fastighetsägare, skola, polis 
samt representanter från staden. Som en del av arbetet på Fredriksdal har vi deltagit i 
arbetsmarknadsförvaltningens minecraft-dialog (Block by block) med ungdomar som hölls på Tryckeriet 
under sportlovet. 

På Adolfsberg har vi startat upp ett trygghetsprojekt som löper över 2022 och delar av 2023. Under årets 
första månader har vi genomfört dialoger på Vittra-skolan med elever i årskurs 6 och 7. Eleverna har fått 
tycka till om otrygga platser och vad som kan bli bättre i området. 

Vi har haft dialog med skolbarn i årskurs 5-6 på Raus planterings skola, där berättade vi om vad som är 
viktigt att tänka på för att en stad ska upplevas trygg och attraktiv. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Årets resultat för stadsbyggnadsnämnden visar på ett underskott på 10,0 mnkr. Detta beror på att; 

• Räntor och avskrivningar som generas av investeringarna visar ett prognosticerat överskott på 15,0 
mnkr mot budget. 

• Övriga delar i nämndens verksamheter visar ett samlat underskott på 25,0 mnkr mot budget. 
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Intäkterna från parkeringsanmärkningarna ser fortfarande ut att ligga på en hög nivå, ca 5,0 mnkr mer än 
prognosticerat. Vi har börjat märka den effekt som anmärkningarna syftar till, med signalen om att man inte 
ska parkera fel och att det då blir kännbart. Avgiftsbeloppens höjning innebär att trots ett minskat antal an-
märkningar är vi ännu inte nere i den nivå som vi budgeterat för. 

Vi har sett en stor nedgång av seniorresor under pandemin och effekten verkar bestå. Seniorerna har tagit 
ett stort ansvar och tydligt begränsat sin användning av kollektivtrafiken. Resandet med seniorkort ligger 
kvar på de lägre nivåerna som vi såg under 2021. Prognosen visar ca 4,0 mnkr lägre kostnader jämfört med 
budget. 

Året startade med en lång period av ostadigt väder med temperaturer kring noll vilket medförde att vi fick 
köra dagliga saltrundor under flera veckor. Med utgångspunkt från hur året startade har vi i dagsläget redan 
har gått över den budgeterade kostnaden för vinterväghållningen med drygt 2,0 mnkr och baserat på de 
senaste årens väderleksförhållanden från slutet av oktober till december visar prognosen för vinterväghåll-
ningen ökade kostnader med 6,5 mnkr. 

Staden har ett övergripande avtal för elenergi med rörligt pris, den största posten rör gatubelysningen. Pro-
gnoserna talar för att vi kommer att få vänja oss vid ett fortsatt högt elpris. I takt med att utbytet av ljuskäl-
lor, från högtrycksnatrium till led, utförs inom projektet Framtidens belysning kommer vi se en gradvis mins-
kande energiåtgång. Baserat på priserna under första kvartalet 2022 förväntas kostnaderna öka med 7,0 
mnkr under 2022. 

Under det andra kvartalet startar sju nya driftentreprenader som ersätter de gamla områdesentreprena-
derna Söder, Norr och Öster. Det generellt oroliga världsläget, komponentbrist och långa leveranstider har 
lett till en avsevärd ökning av priserna jämfört med tidigare entreprenader. Totalt uppgår kostnadsökning-
arna för de nya driftentreprenaderna till 27,0 mnkr jämfört med budget. 

Även trädgårdsindex har ökat och detta medför att samtliga gamla pågående driftentreprenader har ökat 
kostnadsmässigt. Sammantaget förväntas kostnaderna för entreprenaderna Centrum och strand, Vinterljus 
samt Skog och natur öka med totalt 1,7 mnkr. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Under årets första månader har fem nya idéer presenterats: Uppföljning Lussebäcken gemensamt med mil-
jöförvaltningen, Samlastning i city, Smarta väderskydd, Analys och automatisering och gemensam AR-platt-
form. 

Smarta väderskydd testas just nu på två ställen i Bårslöv, Analys och automatisering utforskas genom upp-
handling av nytt ärendehanteringssystem för felanmälan på Drift och underhåll. 

De nya uppskalade piloterna är: Familjetoaletter som ihop med Demensvänligt Helsingborg lett till Framta-
gandet av Demensvänliga toaletter, Flyttbar park som flyttats och utökats, Beach 2.0 som utökats med 
tjänsten badvattenkvalitet, Univrses där litet test med ett par mobiler i NSR-bilar blir ny metod som ersätter 
det traditionella sättet att kartlägga hur gatorna mår, Resurs digital tvilling som skalas upp genom anlitande 
av ny resurs för större satsning, Meltspot där vi går från litet test med rörelsedata till att utöka under stads-
mässan, Street moves som skalats upp till Rektorsgatan och till parklets samt Söderscen som utvidgas till 
Gustav Adolfs torg. 

Den stora ökningen av uppskalade piloter beror troligtvis på att processen för att komma till uppskalning 
har tagit tid och vi har haft flera piloter i testfasen som nu tar nästa steg. 

En identifierad utmaning i arbetet med innovation är att uppskalningar ofta initialt leder till ökade kostnader 
och därför diskuteras frågan kring hur förvaltningen bäst ska möta kostnader som dessa. 
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Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 45 14 5 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 24 2 4 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 2 1 8 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Analys och automatisering  
Att ta emot synpunkter, önskemål och felanmälan är idag till stor del en manuell process som både är 
tidskrävande och svår att kvalitetssäkra. För att kunna utveckla och effektivisera sättet vi arbetar på kom-
mer vi med piloten Analys & automatisering att utforska hur analys och automatisering av data kan ge oss 
möjligheter att arbeta mer proaktivt. 

Piloten möjliggör lärande och utforskande av att förändra arbetssätt och effektivisera inom området ären-
dedata från förvaltningens felanmälningar. 

Med det kommer förvaltningen att bli bättre rustad att möta en av stadens utmaningar: Hur kan vi nyttja 
data för bättre tjänster och högre livskvalitet? 

Effekt: Minskat ärendeinflöde, automatiserat arbetssätt som frigör tid till annat för medarbetare, snabbare 
svar till invånare och information så att invånare kan ha rätt förväntningar. 

Status: Testas skarpt. 

Typ av innovation: Möjlighetsdrivet 

Gemensam utmaning: Hur kan vi nyttja data för bättre tjänster och högre livskvalitet? 

Urbana bad - badvattenkvalitet 
De senaste åren har staden brottats med dåliga badvattenprover på några av våra mest populära badsträn-
der. 

Med dagens provtagningsmetod tar det fyra dagar innan resultat. Detta skapar en osäkerhet kring när det är 
säkert att bada. Inom piloten kommer vi att testa befintlig teknik på i ett nytt sammanhang för att kunna 
varna badande vid för höga och skadliga bakteriehalter. Piloten innebär att vi under sommaren 2022 får 
svar på vilka halter av E. coli och enterokocker som finns i badvattnet på 15 minuter istället för att det tar 4 
dagar. På sikt möjliggör tekniken även att vi kan förutspå problem innan de faktiskt uppstår och även när 
det är säkert att öppna stränderna igen. 

Effekt: Svar på badvattenkvalitet på 15 minuter istället för på 4 dagar. 

Status: Testas skarpt 

Typ av innovation: Möjlighetsdrivet 

Gemensam utmaning: Hur kan vi nyttja data för bättre tjänster och högre livskvalitet? 

Partners: Lunds tekniska Högskola, Sweden Water Research, SFF – Pålsjö kallbadhus och Recolab. 

Transparenta transporter 
Piloten vill utmana traditionell hantering av kommunal varudistribution och testa nya sätt att hantera leve-
ranser med hjälp av digitala verktyg. Tillsammans med Trafikverket, med testområde Rönnowska skolan, 
undersöker vi därför om det finns effektiviseringsvinster när data om leveranser delas mellan olika aktörer. 
Vi undersöker även om vi med hjälp av ökad kunskap kan ställa smartare krav på transporten och fordonet 
och skapa en smidigare beställningsprocess. Det vill säga: Kan bättre tillgång till data om leveranser hjälpa 
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oss att bli mer effektiva och hållbara? Vårt mål är att antalet leveranser ska minska och att beställningspro-
cessen ska bli enklare och mätbar. 

Effekt: Minskat antal leveranser till Rönnowska skolan 

Status: Testas skarpt 

Typ av innovation: Möjlighetsdriven 

Gemensam utmaning: Hur minskar vi vårt klimatavtryck och får ett mer cirkulärt samhälle? 

Partners: Trafikverket och Rönnowska skolan, Datafabriken. Rönnowska skolan är vårt testområde och de-
lar med sig av sina behov. Pilottestet genomförs av företaget MobiOne och i piloten deltar även Skånemeje-
rier, Menigo, Grönsakshallen och Tonys budbilar. Leveransdata och insikter i projektet delas med Logistig-
datalabbet/CLOSER samt FEDeRATED. 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till april 2022. 
Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser januari 
till april 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 4 000 4 000 4 000 12 000 

Beviljade medel 5 509 3 825 2 194 11 528 

Använda medel 789 4 065 2 086 6 940 
 
Fyra nya piloter har beviljats medel till och med april, en tidigare beviljad har fått extra tillskott samt 284 tkr 
har beviljats för presentation av innovationer bland annat till innovationsutställningen på Sundtorget under 
stadsmässan. 

Sammanlagt har innovationsrådet nu beviljat nästan hela summan på 12 mnkr som stadsbyggnadsförvalt-
ningen tilldelats under 2020, 2021 och 2022, det återstår enbart 472,5 tkr. I nuläget har vi tre inkommande 
piloter varav två har inbokade pitchtillfällen med innovationsrådet för beslut om innovationmedel. 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Detaljplanering 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Detaljplanelagda bostäder i buffert, antal 2 794 2 379 2 210 1 672  

Planberedskap verksamhet privat mark, hektar 98 96 93 53,1  

Planberedskap verksamhet kommunal mark, 
hektar 18 23 17 26,9  

 

Trafik Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Cyklister som passerar våra 9 cykelmätare, 
antal 2 125 887 2 020 137 2 045 158 1 908 412 

 

Resor med stadsbuss, antal miljoner 14,0 14,2 9,0 8,4  
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Miljö och klimat Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Areal skyddad natur, antal hektar 4 695 4 695 4 720 4 720  

Kommunala naturreservat, antal 9 9 10 10  
 

Kvalitet Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Företagens bedömning av vår myndighetsutöv-
ning och service inom bygglov, index 0-100 62 72 73 73  

Företagens bedömning av vår myndighetsutöv-
ning och service inom markupplåtelse, 
index 0-100 

77 79 80 82 
 

Genomsnittlig handläggningstid för bygglov, antal 
dagar 30 16 14 13  

Andel bygglovsansökningar som beslutas inom 
en vecka, procent 35 % 49 % 49 % 53 %  

Bygglovskundernas upplevelse av vårt bemö-
tande, betyg 1-4 3,4 3,7 3,8 3,6  

 

Samhällsutveckling Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Färdigställda bostäder, antal 1 404 1 232 948 1 154  

Bostäder som börjat byggas, antal 1 361 822 469 1 143  
 

Nämndens inriktning  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Nedskräpningsärenden för hela staden, antal 2 538 3 747 3 740 4 193  

Polisens trygghetsmätning, problemindex 
(0 obefintlig - 6 alarmerande) 2,4 2,4 2,4 2,3  
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Verksamhetsberättelse  

Arbetsmarknadsnämnden 
Arbetsmarknadsnämndens uppdrag är att vara möjliggörare för vuxna att komma i arbete. 

Fler invånare med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande så snabbt som 
möjligt. Vi möter invånarna på olika sätt, med tydliga förväntningar och ett 
tydligt arbetsfokus, även i stadsdelarna för att på så sätt bidra till ett mer 
integrerat och tryggt Helsingborg med livskvalitet för alla. 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Arbetslösheten minskar, särskilt ungdomsarbetslösheten, vilket innebär färre unga i ekonomiskt bistånd 
men med fler samverkande hinder vilket kräver att flera myndigheter samverkar runt den unge. Även lång-
tidsarbetslösheten minskar men den del av långtidsarbetslösheten som överstiger 24 månader ökar. Grup-
pen utgör en stor del av de arbetslösa som finns i ekonomiskt bistånd. Arbetsförmedlingens omställning 
fortgår och antalet arbetslösa som anvisats till fristående leverantörer har stabiliserats runt 1500. Det är 
svårt att bedöma vilken påverkan det har på ekonomiskt bistånd. 

Den starkare arbetsmarknaden har inneburit att färre helsingborgare har ansökt om ekonomiskt bistånd och 
att avsluten till arbete fortsatt varit relativt höga men inte på den nivå som var hösten 2021. Avslut från eko-
nomiskt bistånd till studier och annan försörjning har minskat. Implementeringen av nya riktlinjer för ekono-
miskt bistånd som tydliggör balansen mellan rättigheter och skyldigheter har implementerats under april 
men har ännu inte gett effekt på volymerna. 

För att möta en starkare arbetsmarknad vill nämnden erbjuda utbildning som motsvarar bristyrkesområden 
och att de som står utanför arbetsmarknaden får förutsättningar att genomföra dem. Den nya Sfi-modellen 
med yrkesspår visar på ökat antal avslut från Sfi till arbete. Antalet yrkesutbildningsplatser har aldrig varit 
högre. Vårt samarbete med arbetsgivarna utvecklas både i samarbetet med några större företag som IKEA, 
PostNord och Scandic, via Sydsvenska Handelskammaren och branschråd. Däremot minskar Sfi-volymerna 
och vissa Sfi-anordnare har nu  små volymer. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har samordnat kommunens insatser kopplat till flyktingar från Ukraina, till 
exempel genom att vi upprättat och bemannat ett evakueringsboende. 

NÄMNDENS MÅL 

Minst 345 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbetet eller studier under 2022 
Bedömningen är att målet inte uppnås. 

Under perioden januari-april 2022 har 50 ungdomar avslutats till arbete eller studier. Det är färre än 
prognostiserat. Förvaltningen bedömer att formulerat mål inte kommer att uppnås på grund av den låga 
volym ungdomar som idag uppbär försörjningsstöd, ett fortsatt lågt inflöde och ett samordningsbehov för 
att de ungdomar som idag är aktuella ska nå egenförsörjning. 

Volymen av ungdomar i ekonomiskt bistånd har, precis som den totala volymen av biståndsärende, minskat 
sedan våren 2021. I april hade 347 ungdomshushåll ett pågående ärende i förhållande till 421 hushåll 2021 
och 406 hushåll 2020. Under årets första kvartal har minskningen fortsatt, men inte i samma takt som 
tidigare. Såväl inflöde av nya ärende som avslut av befintliga ärende har varit lägre än motsvarande period 
2021. Avslut av befintliga ärenden minskar mer än inflödet i jämförelse med motsvarande tertial 2021 men 
även i jämförelse med föregående tertial. 

Nämndens 
inriktning 
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Inflödet av ungdomar påverkas av den minskande arbetslösheten. Ungdomsarbetslösheten i april 2022 var 
10,0 procent. Detta kan jämföras med 12,2 procent motsvarande månad 2021. Då arbetsgivare har fortsatt 
hög efterfrågan på arbetskraft beräknas inflödet av ungdomsgruppen vara fortsatt lågt. 

Antalet ungdomar som avslutats till arbete eller studier är färre än föregående år: 

2022: 50 (33 arbete och 17 studier) 

2021: 85 (39 arbete och 46 studier) 

2020: 77 (42 arbete och 35 studier) 

2019: 82 (56 arbete och 26 studier) 

Det minskade utflödet för ungdomsgruppen beror främst på minskade avslut till studier. Studier är en 
hållbar lösning för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. 

En nyckel i att öka avsluten till arbete och studier för de ungdomar som idag är i kontakt med förvaltningen 
är ett utökat och samordnat stöd utifrån förvaltningens resurser, men även samordning mellan 
arbetsmarknadsförvaltningen och andra som möter gruppen. Ung Helsingborg är förvaltningens främsta 
plattform för att möta ungdomsgruppen. Syftet är att erbjuda samordnat, individuellt stöd till ungdomar i 
åldern 16 och 29 år och genom det förkorta ungdomens väg till egen försörjning via arbete eller studier. 

I en ambition att synliggöra hur Ung Helsingborg fungerar som en plattform för samordning genomfördes 
en förstudie kring utveckling av samverkan kring ungdomar som varken arbetar eller studerar (Uvas) under 
hösten 2021. Förstudien påvisade tydligt ett behov av att förstärka samordningen kring ungdomsgruppen 
som idag varken arbetar eller studerar. Detta utifrån: 

• Brist på sammanhållet stöd utifrån individens behov 
• Möjligheter att minska dubbelarbete i individprocesserna genom bättre kontaktvägar mellan de 

verksamheter som möter målgruppen samt en ökad kunskap om varandras uppdrag. 

Förvaltningen är nu tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården en del av 
FINSAM-processen Myndighetssamverkan. Processen syftar till att forma en struktur för att korta 
individens väg mot självförsörjning, genom samtida insatser mot ett gemensamt mål. Processen ska 
realisera en gemensam struktur för myndighetssamverkan för individer som är i behov av stöd från flera 
myndigheter och samplanering av kombinerade insatser för att nå eller närma sig egenförsörjning. Detta är 
en del i förvaltningens strategi för att öka samordningen mellan olika verksamheter och myndigheter, bland 
annat i relation till ungdomar som varken arbetar eller studerar. 

Antalet invånare med ekonomiskt bistånd ska under 2022 minska till högst 2 700 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Antalet invånare med ekonomiskt bistånd var i april 2 881. Under våren 2021 började antalet invånare med 
ekonomiskt bistånd att minska. Trenden fortsatte under hela 2021, för att avta något under årets första 
månader 2022. I förhållande till april 2021 och april 2020 minskar antalet invånare med ekonomiskt bistånd 
med 12 procent respektive 9 procent. Nivån är dock jämförbar med siffrorna för december 2021. 

Förvaltningens bedömning är att målet kommer att uppnås. Måluppfyllelsen är beroende av såväl inflöde till 
förvaltningen och utflödet. Det är främst ett minskat inflöde av nya ärenden som påverkar måluppfyllelsen 
positivt. En bidragande orsak till det minskade inflödet är att arbetsmarknaden är god och att det finns en 
hög efterfrågan på arbetskraft. Arbetslösheten i april är 10,1 procent att jämföra med 11,5 procent  i april 
och 10,8 procent  i december 2021. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög vilket kommer att påverka det 
fortsatta inflödet. 

Vad gäller utflödet har antalet avslut minskat, både i relation till föregående tertial och motsvarande tertial 
2021. Antalet invånare som avslutas till arbete, studier och annan ersättning har utvecklats enligt följande: 
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 T1 2020 T3 2021 T1 2022 

Annan ersättning 102 89 73 

Arbete 260 329 216 

Studier 95 99 53 
 
De förklaringsfaktorer som bedöms påverka ett det minskade utflödet är: 

• Andelen invånare som riktas till KROM-leverantörer ökar. Idag är cirka 300 personer som uppbär 
försörjningsstöd aktuella hos KROM-leverantörer. Förvaltningen har mindre påverkan på utflödet till 
arbete och studier för den gruppen invånare. Det minskade utflödet kan vara en indikation på att KROM-
leverantörerna inte lyckas stödja invånare till egenförsörjning i tillräcklig utsträckning. 
 

• I årsbokslutet framgick det att de personer som står utanför arbetsmarknaden och är i behov av 
ekonomiskt bistånd i högre utsträckning har behov av en kombination av insatser för att nå 
egenförsörjning. Det handlar till exempel om arbetsträning, språk och yrkeskompetens. Bilden förstärks 
av utvecklingen av långtidsarbetslösheten samt Arbetsförmedlingens analyser. 
 

• Avsluten till annan ersättning minskar successivt. En del av förklaringen är att Försäkringskassan har 
längre tid till beslut vilket kan påverka utfallet. Förvaltningen behöver dock göra en mer fullständig 
analys av detta för att förklara det minskande antalet som går till annan försörjning. 
 

• Under våren har förvaltningen arbetat med nya processer baserat på uppdrag och omställningar som 
på sikt förväntas påverka utflödet positivt. Det går inte att utesluta att många parallella processer 
påverkar fokus på utflödet.   

Den nationella arbetsmarknadspolitiken leder fortsatt till osäkra och otydliga förutsättningar för 
kommunens arbetsmarknadsinsatser. Det är dock tydligt i såväl styrdokument som dialoger att samverkan 
mellan Arbetsförmedlingen och den kommunala verksamheten är viktig för att fler invånare ska nå 
egenförsörjning. Det har öppnat för att inleda möjlighetsinriktade och konstruktiva dialoger på lokal och 
regional nivå gällande områden och målgrupper som är viktiga att bygga en samverkan kring. Det är en 
positiv utveckling som minskar osäkerheten kring den nationella arbetsmarknadspolitikens påverkan på 
förvaltningens handlingsutrymme. 

Antalet hushåll med barn med ekonomiskt bistånd ska under 2022 minska så att antalet barn blir 
högst 1 750 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd uppgick i april till 1 777 barn. Motsvarande siffra tidigare år 
var: 

2021: 2 020 barn 
2020: 1 957 barn 
2019: 1 801 barn 

Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd följer till stor del den generella trenden vad gäller minskning 
av individer som uppbär ekonomiskt bistånd. Den positiva trend som lyftes i årsbokslutet 2021 utifrån en 
ökning av avsluten av hushåll med barn som kopplades till en positiv styreffekt av målet har avtagit under 
första tertialet 2022. 

De faktorer som påverkat minskningen av antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd är de samma som 
de som anges för huvudmålet. Förvaltningen har inte några aktiviteter riktade till hushåll med barn som 
hanterar volymer som skulle kunna påverka måluppfyllelsen. Som framgick i årsbokslutet genomför 
förvaltningen däremot ett antal piloter för att testa och utveckla nya arbetssätt. 
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I början av året påbörjades den välfärdssatsning som arbetsmarknadsförvaltningen genomför tillsammans 
med socialförvaltningen, Familjen i fokus. Forskning visar att långvarigt ekonomiskt bistånd är en riskfaktor 
för barnen i familjen. Socialförvaltningens ser ett behov av att möta en del av dessa familjer tidigare, för att i 
ett proaktivt arbete förbygga en utveckling där barnen inte blir ärenden hos socialförvaltningen. 
Arbetsmarknadsförvaltningens ser att ett ökat stöd till familjen kan leda till att planeringen mot 
självförsörjningen bli effektivare. Syftet med välfärdssatsningen är att testa och utveckla ett gemensamt 
arbetssätt, utifrån respektive uppdrag, med familjen i fokus. Målgruppen är familjer där föräldrarna uppbär 
ekonomiskt bistånd och där det finns barn upp till 12 år. Välfärdssatsningen är ett sätt att testa och 
utvärdera arbetsmetoder som vi sedan ska kunna skala upp i kärnverksamheten inom befintlig ram. Piloten 
har precis inletts men resultat och lärdomar kommer att följas kontinuerligt. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Årets resultat för arbetsmarknadsnämnden visar på ett överskott på 95 mnkr. Detta överskott kan delas upp 
i två delar. Överskottet för kostnader för ekonomiskt bistånd beräknas bli 74,5 mnkr och överskottet för 
verksamheten beräknas bli 20,5 mnkr för helåret. 

Antalet hushåll som får bistånd har i stort sett minskat med mellan 10 och 20 hushåll per månad det sen-
aste året. Det finns många osäkerhetsfaktorer som gör det svårt att göra en prognos för resten av året. Ar-
betslösheten i Sverige bedöms fortsätta att minska och vi kan bland annat konstatera att antalet nya ansök-
ningar om ekonomiskt bistånd minskat de senaste månaderna. I denna prognos har vi räknat med att anta-
let bidragshushåll minskar med 10 per månad resten av året. 

Kostnader för Framstegjobb (att växla ekonomiskt bistånd mot anställning och utbildning) beräknas uppgå 
till 2,5 mnkr under året. Bedömningen är att 15-20 personer med ekonomiskt bistånd kommer att ingå i in-
satsen. 

Verksamheten totalt beräknas redovisa ett överskott på 20,5 mnkr vid årets slut. 6 mnkr av överskottet be-
ror på att vi inte längre redovisningsmässigt får flytta med oss schablonersättning mellan åren. I samband 
med flyktingkrisen 2015-2016 och åren därefter fick förvaltningen mycket schablonersättning från Migrat-
ionsverket då vi tog emot många nyanlända. Ersättningen har minskat efterhand då antalet nyanlända mins-
kat. Genom att kunna "spara" och flytta schablonersättningen mellan åren har vi kunnat använda dessa un-
der en längre tid. Det finns invånare som kom under flyktingkrisen som fortfarande finns kvar i våra verk-
samheter. Enligt vår planering skulle vi flyttat med oss 6 mnkr från 2022 till 2023. Detta är inte längre möj-
ligt enligt nuvarande regler vilket innebär att vi har 6 mnkr mer i intäkter i år än vad vi budgeterat. 

Då pensionsavsättningen i år blir något lägre än de preliminära uppgifter som vi budgeterat utifrån blir våra 
lönekostnader 1,5 mnkr lägre. Den statliga ersättningen för sjuklönekostnader beräknas åtminstone bli 1 
mnkr under året vilket också bidrar till överskottet i verksamheterna. Eftersom kostnaderna behöver minska 
2023 på grund av minskade schablonintäkter planerar förvaltningen för omställning av delar av verksam-
heten. Det innebär att vi i samband med att personal slutar ser vi över organisering och arbetsfördelning/-
sätt och ersättningsrekrytering sker inte automatiskt vilket lett till minskade personalkostnader under 2022. 
Förvaltningen har också fått beslut om statsbidrag och andra bidrag både inom arbetsmarknad och vuxen-
utbildningen. Vi kan i flera fall genomföra dessa satsningar med befintlig personal vilket också bidrar till 
överskottet. Bidragen täcker även upp för vissa andra kostnader. 

Detta får mest effekt inom verksamhetsområdena arbetsmarknad och vuxenutbildningen. Årsprognosen för 
verksamhetsområde arbetsmarknad är ett överskott på 12,4 mnkr. Bidragande till den omställning som vi 
gör är också det ökade stödet från Arbetsförmedlingens leverantörer till våra invånare som gör att vi kan 
minska bemanningen. Överskottet beror också på färre invånare i offentligt skyddade anställningar. Då 
dessa anställningar inte längre får finnas i föreningar har det blivit svårt att hitta anställningar till så många 
som tidigare. Detta beräknas bidra till överskottet med 2,0 mnkr. 

Årsprognosen för verksamhetsområde vuxenutbildningen är ett överskott på 6,4 mnkr. Överskottet beror 
främst på det som beskrivits ovan, omställning och statsbidrag men även till viss del på ett lägre antal ele-
ver volymer exempelvis på grundläggande nivå. 
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Verksamhetsområde ekonomiskt bistånd beräknas redovisa ett nollresultat vid årets slut. För de övergri-
pande områdena redovisas ett överskott på 1,4 mnkr i prognosen. Detta beror bland annat på överskott för 
evakueringsboende i Rydebäck och lägre personalkostnader vid vakanser i samband med rekrytering. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Arbetsmarknadsförvaltningens innovationsarbete har som målbild att vara en nytänkande förvaltning med 
innovation som en naturlig del av kulturen och utvecklingsarbetet. Tillsammans med andra aktörer och invå-
nare och genom nyttjandet av ny teknik vill vi göra det möjligt för invånarna att snabbare bli självförsörjande 
och bli en integrerad del av samhället. 

Förvaltningens innovationsportfölj analyseras löpande för att identifiera om innovationerna är i linje med 
visionen. Analysen visar att portföljen i huvudsak utgått från de utmaningar och prioriterade områden för-
valtningen arbetar utifrån och att kärnverksamhet och arbetssätt utmanas. Merparten av innovationerna 
adresserar språkhinder, kompetensförsörjningsutmaningar och att tillgängliggöra verksamheten på nya sätt 
för att göra det möjligt för fler att bli självförsörjande snabbare. En stor andel av initiativen möter dessutom 
stadsgemensamma utmaningar. Innovationsinitiativen drivs i hög utsträckning tillsammans med andra, 
med andra förvaltningar, näringslivet och civilsamhället. Helsingborgs stads invånare deltar på olika sätt i 
innovationsarbetet – hela vägen från att förstå behoven till att testa nya lösningar. 

Förvaltningen har varit framgångsrika i att både påbörja piloter och skala upp. Det innebär att vi nu också 
måste lägga stort fokus på att säkerställa lyckade piloter och uppskalningar så att vi även får till lyckade 
implementeringar. 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 21 23 24 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 6 7 2 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 5 4 0 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Digital tolk 
Tillsammans med socialförvaltningen och stadsledningsförvaltningen utvecklar vi en digital realtids tolk. 
Efter City Expot kommer även vård- och omsorgsförvaltningen att ansluta till arbetet. I steg ett tränas mo-
dellen för arabisktalande (riksarabiska) och tjänsten utvecklas för enkla samtal. 

Behovet av tolkningstjänster finns i olika utsträckning hos alla förvaltningar i staden. Tolk bör bokas i god 
tid för att tolkförmedlingen ska hinna hitta en ledig tolk. Vid akuta tolkbehov finns det risk att det inte finns 
en ledig tolk. Tolkar bokas alltid minst en halvtimme, vilket gör att korta avstämningar blir onödigt dyra. 

Handledare ser ett behov av tolkning som sker opartisk, är mer tillgänglig och där ingen tredje part är invol-
verad för garanterad sekretess. Staden vill erbjuda en tryggare och bättre service till invånare. 

Fokus i arbetet har varit att dels hitta en lösning som säkerställer att vi kan använda den digitala tolken i 
sekretessklassade samtal, och dels att träna modellen på ”våra” ord, det vill säga begrepp och fraser som vi 
använder i möten med invånare där vi inte kan lita på att vi får rätt tolkhjälp av befintliga digitala översätt-
ningslösningar. 

Invånarens flöde 
Nu testar vi ett nytt statistikverktyg som heter ProcessAnalyzer för att bättre kunna följa invånarens flöde i 
vår förvaltning. I februari inleddes arbetet med att utveckla ProcessAnalyzer tillsammans med företaget En-
solution. Målsättningen för arbetet med ProcessAnalyzer är att utveckla ett statistikverktyg som ger oss en 
ökad förståelse för individens flöde genom verksamheterna för att kunna bygga ytterligare kunskap om re-
sultat och effekter av vårt arbete. Detta blir ytterligare en pusselbit i vårt analysarbete och vår ambition att 
ständigt förbättra flödet för de invånare vi möter. 
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En av de viktigaste framgångsfaktorerna i vårt arbete är att jobba med samspel mellan olika verksamheter 
och aktiviteter i förvaltningen. Att arbeta med en kombination av insatser och aktiviteter förkortar invåna-
rens väg till självförsörjning genom arbete och studier. I takt med detta är det viktigt att på ett kvalitativt sätt 
kunna följa invånarens flöde i förvaltningen. 

Fokus har hittills varit att mata in mycket data från våra verksamhetssystem in i statistikverktyget för att 
säkerställa att verktyget tolkar all data på rätt sätt och visar korrekta flöden. Arbetet övergår nu till att foku-
sera på vilka flöden som är viktigast att följa upp och därmed ska vara lätta att följa. Det är en viktig del i att 
öka användbarheten av verktyget. 

Arbetet med att utveckla verktyget kommer att pågå under hela 2022. Till hösten kommer vi att kunna börja 
använda verktyget aktivt i vårt dagliga arbete. 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till april 2022. 
Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser januari 
till april 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 4 000 4 000 4 000 12 000 

Beviljade medel 2 300 4 077 1 425 7 802 

Använda medel 0 4 218 580 4 798 
 
Under 2020 använde nämnden inte några av de tilldelade innovationsmedlen. Nämnden hade kostnader för 
innovationsinitiativen som finansierats med ordinarie budget. Dessa kostnader uppgick till 1 719 tkr. Utöver 
detta finansierade Vinnova utvecklingskostnader motsvarande 448 tkr. 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Vuxenutbildning Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Svenska för invandrare, antal elever 3 814 3 699 3 020 2 767 1 568 

Grundläggande nivå, antal årsplatser 636 717 753 527 142 

Gymnasial nivå, antal årsplatser 1 764 1 816 1 957 1 638 888 

Andel godkända kursbetyg, procent 92,8 % 93,5 % 90,3 % 89,7 % 86,6 % 
 

Ekonomiskt bistånd Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall  
T1 2022 

Utbetalt ekonomiskt bistånd, mnkr 243 269 281 271 86 

Hushåll med ekonomiskt bistånd, snitt per månad, 
antal 2 266 2 377 2 549 2 400 2 220 

Genomsnittlig bidragskostnad per hushåll och må-
nad, kr 8 921 9 435 9 198 9 402 9 743 

Individer med ekonomiskt bistånd, snitt per månad, 
antal 2 866 2 959 3 241 3 097 2 884 

Barn under 18 år i hushåll med ekonomiskt bistånd, 
snitt per månad, antal 1 821 1 846 2 032 1 943 1 770 

Andel som ansöker digitalt 31 % 33 % 78 % 70 % 77 % 
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Arbetsmarknad Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Mottagna nyanlända, antal 597 358 159 129 30 

- varav barn, antal 276 141 66 59 15 

Arbetslöshet i april, 16-64 år, procent 10,3 % 10,9 % 12,3 % 10,8 % 10,1 % 

Arbetslöshet i april, 18-24 år, procent 11,2 % 12,3 % 14,3 % 11,2 % 10,0 % 

Arbetslöshet i april, utrikes födda 16-64 år, procent 24,9 % 24,9 % 25,6 % 22,6 % 21,4 % 

Arbetslöshet i april, utrikes födda 18-24 år, procent 30,1 % 29,8 % 28,9 % 22,8 % 20,1 % 
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Verksamhetsberättelse  

Socialnämnden 
Socialnämndens uppdrag är att möjliggöra för invånare som behöver socialt stöd att bli 
självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. 

Vi vill arbeta för en trygg stad där socialt utsatta barn och ungdomar får bättre 
förutsättningar att lyckas i skolan genom ett tidigt, tillgängligt och effektivt 
stöd till dem och deras familjer. Digital socialtjänst ska erbjudas invånarna när 
och var de vill. Stödet till barn, unga och vuxna ska utvecklas genom 

invånarnas delaktighet och medskapande för att möjliggöra en kunskapsbaserad socialtjänst. 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Inom socialnämnden pågår arbetet med förflyttningen mot sociala tjänster, att tjänstesinnovation ska vara 
en naturlig del i kärnverksamheten och att få en budget i balans. Förändringen är genomgripande av förvalt-
ningens syn- och arbetssätt och förflyttningen från en tung, myndighetsutövande socialtjänst till sociala 
tjänster engagerar hela förvaltningen. 

Liksom tidigare fortgår nämndens intensiva arbete med en budget i balans. Nämnden strävar efter en re-
sursintegrerad verksamhet som genom samlad kraft och kompetens kan erbjuda invånarna ett så tidigt, till-
gängligt och effektivt stöd som möjligt. 

Samverkan mellan nämnder, myndigheter och civilsamhälle är återkommande inslag i arbetet. Insatser för 
att främja skolnärvaro och för att nå familjer i ekonomisk utsatthet är exempel på tidiga, förebyggande in-
satser i nära samverkan. Det våldsförebyggande arbetet fortsätter och utökas, bland annat via en ny, före-
byggande metod från Mobila teamet. 

Fyra boendestödjare har anställts för att vägleda och kompensatoriskt stödja familjer i hemmiljön så att fler 
barn, unga och vuxna kan bo hemma. Familjehemsverksamheten har via ett designprojekt med olika famil-
jehem fått lärdomar som är stöd i det fortsatta arbetet mot framtidens familjehemsvård. 

Projektet Familjen läser – för en mer jämlik skolgång har växlat upp. För att öka barns förutsättningar i ut-
satta områden att lyckas i skolan satsar projektet på att lära fem-åringarna att läsa och räkna. Det förebyg-
gande arbetet sker i samverkan med framförallt barnens föräldrar och förskolan men också med bland an-
nat studieförbund och stadsdelsmammor. 75% av barnen har knäckt läskoden. Föräldrarna deltar aktivt i 
projektet och är ivriga att finna former att stödja sina barns skolgång. 

Arbetet med H22 och den kommande CityExpo har präglat många delar av nämnden under våren. Samtliga 
initiativ under stadsmässan fungerar som en angelägen hävstång för arbetet med förflyttningen mot soci-
ala tjänster och ökat värde för invånarna. 

NÄMNDENS MÅL 

Under 2022 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av socialförvaltningens tjänster uppleva 
att det stöd de har fått har varit till nytta 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Inga nya resultat finns att tillgå vid denna tertialrapport. Socialnämnden mobiliserar inom samtliga 
verksamhetsområden för att utöka antalet svarande och kompletterande undersökningar kommer att ske 
på nytt. Eftersom i synnerhet den kvalitativa undersökningsmetoden är omfattande och tidskrävande 
kommer resultat som bygger på större volymer kunna presenteras framför allt i årsbokslutet. Bedömningen 
är att målet kommer att uppnås. 

Nämndens 
inriktning 
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I sammanhanget kan lyftas att tillståndsenhetens har ett nöjd kund-index (NKI) om 72. Denna mätning 
motsvarar inte de frågor om upplevd nytta som ställs till invånare som haft kontakt med förvaltningen, men 
den belyser likväl företagarnas uppfattning om tillståndsenhetens tjänster. 

Under 2022 ska andelen ansökningar öka till minst 15 procent av det totala antalet anmälningar och 
ansökningar 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Andelen ansökningar under första tertialet är 13,2 procent. Detta är en ökning jämfört med de senaste tre 
åren, då andelen ansökningar på årsbasis var ca 12,6 procent. Kommande tertial kan ge ett sämre resultat, 
då perioden innan sommarlovet inte sällan har resulterat i en större mängd oros-anmälningar tidigare. 
Likväl bedömer nämnden att målet kommer att uppnås under året utifrån den kraftsamling som sker i 
verksamheterna. 

I arbetet med att gå från socialtjänst till sociala tjänster är en viktig del att öka andelen ansökningar och 
även de biståndslösa serviceinsatserna. Den ökade samverkan som sker mellan verksamhetsområdena i 
förvaltningen har ett tydligt fokus på att stärka det förebyggande arbetet och synliggöra de tjänster som 
förvaltningen erbjuder stadens invånare. En mängd olika initiativ pågår för att kunna möta invånarna med 
ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd. Utöver detta sker en ökad samverkan även med andra nämnder, 
myndigheter och civilsamhället i syfte att nå invånare i ett tidigt skede med sociala tjänster. Ett exempel på 
detta är den välfärdssatsning som sker i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen. Här når 
socialnämnden invånare med påtagliga riskfaktorer i ett tidigt skede för att erbjuda stöd utifrån invånarnas 
behov. 

I samband med detta mål bör belysas att antalet biståndslösa serviceinsatser har ökat jämfört med tidigare 
år. Dessa följs via socialnämndens nyckeltal och visar en del av nämndens utvecklingen mot sociala 
tjänster som är tidigt tillgängliga för invånarna. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Årets resultat för socialnämnden visar på ett underskott på 12,0 mnkr. Detta beror framför allt på att nämn-
dens klientkostnader fortsatt att ligga på en hög nivå. Intäkter i form av statsbidrag kompenserar i viss mån 
de höga klientkostnaderna, men totalt sett visar nämnden ett underskott. 

Två verksamhetsområden redovisar överskott i prognosen och två verksamhetsområden visar underskott. 
Underskott återfinns inom barn, unga och familj samt inom vuxen. Det är familjehemsenheten inom barn, 
unga och familj där kostnaderna ligger höga, utifrån svårigheterna att hitta familjehem. Vid sidan om denna 
del, visar även vuxenverksamheten höga kostnader under årets första tertial. Det är främst antalet LVM-om-
händertaganden som ökat under första tertialet samt att kostnaden per LVM ligger på en högre nivå. De öv-
riga två verksamhetsområdena, administration och gemensamma resurser, visar på överskott i progno-
serna. 

Socialnämnden har tagit beslut om långsiktiga åtgärder för en ekonomi i balans vid årets slut 2022 och för-
valtningen har fått motsvarande i uppdrag. Trots det prognostiserade underskottet är målet fortsatt en eko-
nomi i balans, men att det samtidigt är viktigt att de satsningar och förändringar som genomförs ger den 
effekt som är planerad. Ibland tar det längre tid innan man ser den positiva effekt som är planerad och 
tänkt. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Under årets första fyra månader har fyra innovationsidéer presenterats: 

1. Sociala tjänstehundar 
2. Ett stöd för att prata om barnkonventionen i förskolan 
3. Jobb först, utvecklad version 
4. Självstyrande team 
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Samtliga av dessa fyra har gått vidare till piloter. Utöver dessa har idén om boendeinnovatörer från i fjol bli-
vit pilot och testas i verksamheten. Ytterligare en idé från fjolåret, Digital tolk, planeras vara pilot med debut 
under H22. 

Nyckeltal 2020 2021  

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 17 13 4 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 5 8 5 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 1 3 0 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 
Jobb först startades som ett lågtröskelprojekt i samverkan med föreningslivet i oktober 2021. Projektet vän-
der sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. Det utgår från individens behov, förmåga och mo-
tivation att skapa en stabil tillvaro med rätt stöd. Genom att ha ett meningsfullt alternativ att gå till får indivi-
den en morot att öka sina nyktra timmar och förbereda sig för arbetsmarknaden. Jobb först ska sedan, i 
samverkan med näringsliv och frivilligorganisationer, möjliggöra lågtröskelarbete för individerna. 

Testen med Jobb först fortsätter under 2022. Det kommer även tas vidare som ett nytt innovationsprojekt 
tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen och framåt även i samverkan med staden, näringslivet och 
föreningslivet. Redan nu syns goda resultat för brukarna, som rapporterar och skattar en ökad meningsfull-
het och självständighet med aktiviteter och rutiner under dagtid som bidrar till fler nyktra timmar. Initiativet 
bidrar till att utmana kärnverksamheten, är stadsövergripande och ett gemensamt arbete mellan förvalt-
ningarna, civilsamhället och brukarna. 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till april 2022. 
Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser januari 
till april 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 4 000 4 000 4 000 12 000 

Beviljade medel 2 420 2 500 1 291 6 211 

Använda medel 1 780 2 440 285 4 505 
 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Barn och vuxna Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Andel barn placerade i jourhem, med behov av fa-
miljehem, som erhåller ett familjehem inom högst 
6 månader, procent 

73 % 82 % 67 % 68 % 70 % 

Uppdrag inom förvaltningens serviceverksam-
heter, antal 2 565 2 267 3 080 2 695 1 551 

Uppdrag serviceinsatser avser biståndslösa insatser som inte föregåtts av myndighetsutövning. 



 

54     Helsingborgs stads delårsrapport april 2022 
 

Väntetider Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Genomsnittlig väntetid från ansökan till beslut om 
insats, antal dagar 54 42 47 46 43 

Genomsnittlig väntetid från anmälan till beslut om 
insats, antal dagar 58 44 53 53 50 

 

Statistik Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Antal inledda utredningar 2 825 3 120 3 071 3 123 1 018 

Antal inledda öppenvårds- och heldygnsinsatser 1 654 1 530 1 550 1 509 519 

Antal unika individer som kommer till socialförvalt-
ningen 5 318 5 724 5 983 5 920 3 461 

Antal klienter med aktualisering - - 4 720 4 700 1 900 

Antal vårddygn externa placeringar och boenden - - 57 930 54 888 19 885 

Andel ansökningar av det totala antalet anmälningar 
och ansökningar 14,1 % 12,9 % 12,6 % 12,6 % 13,2 % 

Antal anmälningar och ansökningar totalt 7 377 8 828 9 531 9 253 2 898 
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Verksamhetsberättelse  

Idrotts- och fritidsnämnden 
Idrotts- och fritidsnämndens uppdrag är att möjliggöra fritidsaktiviteter som främjar ett fysiskt 
aktivt liv och en socialt hållbar livsstil. 

Barn och unga är vår prioriterade målgrupp. Verksamheten ska vara 
nytänkande och öppen för nya idéer och sätt att arbeta. Lika möjligheter för 
pojkar och flickor är en viktig grundförutsättning för nämndens arbete. 
Stadens befintliga anläggningar ska nyttjas mer effektivt. Vi ska skapa ökade 

möjligheter för spontanidrott och utforma mötesplatser med ett helt nytt innehåll med fokus på unga. 
Vi ska spela en aktiv roll i stadens trygghetsskapande arbete. 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
I början av året påverkades idrotts- och fritidsnämndens verksamheter och stadens föreningsliv fortsatt av 
ett antal restriktioner kopplade till coronapandemin. Avrådan gick ut till föreningar från att ordna och delta i 
större läger eller cuper. Samtidigt betonade myndigheter att barn och ungdomsverksamhet var viktiga för 
folkhälsan och skulle fortsätta att bedrivas i så stor mån som möjligt. Sedan avvecklingen av merparten av 
restriktionerna 9 februari har aktiviteter kunnat genomföras utan begräsningar. Under årets fyra första må-
nader har antalet besökare både på våra kallbadhus och i den öppna fritidsverksamheten återgått till en 
nivå likt den innan pandemin. Inomhusidrotten har drabbats av ett medlemsbortfall under pandemin men 
det syns i dagsläget inte i beläggningsgraden på stadens idrottsanläggningar. Förvaltningen har fortsatt att 
stötta föreningslivet genom dialoger och ekonomiskt stöd. 

Staden har bistått Migrationsverket genom att under en tid ställa den nya sporthallen i Rydebäck till förfo-
gande som akutboende för flyktingar från Ukraina. Sporthallarna i Rydebäck och Gantofta har inte helt kun-
nat färdigställas på grund av försenade leveranser och byggprocesser. Föreningsservice har under våren 
gått över till och utbildat föreningar i det nya IT-systemet för föreningsbidrag och lokalbokning. Ett test med 
en ny och hållbarare driftorganisation på Olympia Park har påbörjats. Fritid Helsingborg har bidragit till sta-
dens trygghetsskapande arbete genom trygghetsvandring på Olympiaområdet, förbättrad samverkan med 
andra aktörer och gratis idrottsaktiviteter på fredags- och lördagskvällar. Ungdomsinflytande har fortsatt 
varit ett fokus både genom samarbetet med Youth 2030-movement och projektet ungt inflytande. Under 
våren har ungdomar coachade av fritidsledare planerat och genomfört aktiviteter för andra ungdomar. Till-
sammans med Fuzed har förvaltningen arbetat med att starta upp en hall för e-sport kombinerat med fysisk 
aktivitet. 

NÄMNDENS MÅL 

Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar för föreningslivet ska vara bokad vid 
utgången av 2022 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

De första månaderna 2022 visar att föreningarnas verksamhet nu åter är i full gång. Det råder fortsatt 
osäkerhet kring hur mycket pandemin påverkat medlemsantalet i stadens föreningar. Vi ser att antalet 
aktiva medlemmar minskat i vissa föreningar, men detta har inte haft någon egentlig effekt på antalet 
efterfrågade tider i sporthallar. Vi får en tydligare bild av läget efter avläsning av aktiviteter och medlemmar 
efter halvårsskiftet. Beläggningsgraden påverkas även av en förflyttning från gymnastiksalar till sporthallar. 
Vi ser också ett utökat intresse för föreningsdrivna evenemang i sporthallar. 

Fördelningen av tider i sporthallar för hösten 2021 och våren 2022 gjordes utifrån ett normalläge. De senare 
tiderna på dagen var fortsatt minst efterfrågade. Genom dialog med föreningslivet och med stöd av 
fördelningsprinciperna som nämnden fastställt, har föreningsservice kunnat öka bokningar även på tider 

Nämndens 
inriktning 
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som vanligen har lägre efterfrågan. Beläggningsgraden i sporthallar under det första halvåret 2022 har 
härmed nått upp till målet på 80 procent. 

Sammantaget innebär effekterna av Coronapandemin att föreningarnas medlemsantal har påverkats 
negativt och därmed haft en begränsande effekt på den totala beläggningsgraden i alla idrottslokaler. 
Föreningsservice bedömer att vi till hösten 2022 kan se en återhämtning till en nivå som närmar sig läget 
före pandemin och sporthallarna kommer åter ha en hög beläggning, även när ”nya” inomhusanläggningar i 
Rydebäck och Gantofta tagits i bruk. Det nya bokningssystemet, i kombination med utbildningar och ökad 
dialog med föreningslivet, har medfört att föreningar som tidigare inte sökt tider i inomhusanläggningar nu 
aktivt vill ta del av de inomhustider som erbjuds. Föreningsservice bedömer därför att det är troligt att målet 
uppnås även vid utgången av 2022. 

Fritid Helsingborg ska till 2022 utveckla nya verksamhetsformer för att skapa ett bredare utbud 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Under 2021 fortsatte vi att utveckla och anpassa våra aktiviteter utifrån rådande restriktioner. Vi fick be-
gränsa vår fysiska närvaro bland ungdomar, vilket fick oss att utveckla digitala och semi-digitala aktiviteter. 
De semidigitala aktiviteterna är skapade av fritidsledare för att genomföras när invånaren själv har lust och 
tid. Deltagare gör en aktivitet fysiskt och skickar in svar eller resultat digitalt till aktivitetsledaren. På de digi-
tala aktiviteterna hämtar eller får deltagande ungdomar material hemskickat för att till exempel baka eller 
skapa under ledning av en uppkopplad fritidsledare. Under 2021 och början på 2022 har vi upplevt en digital 
trötthet hos både medarbetare och ungdomar. De digitala aktiviteterna har en plats i verksamheten, men 
inte som ensamt alternativ. 

Ungdomsinflytande i verksamheten är ett verktyg som vi ser kan bidra till att vi kan möta invånarnas behov i 
skapandet av framtidens fritidsverksamhet. Vi ser fler ungdomsproducerade aktiviteter genom projektet 
Ungt inflytande med flera grupper i staden och konceptet Para finns på Viktoriahuset och Kalifornia. Fritids-
ledaren fungerar som coach och möjliggörare där ungdomar själva skapar sin verksamhet och är med från 
planering till genomförande och utvärdering. Arbetssättet har lett till att fritidsledarna har testat mycket nytt 
tillsammans med ungdomarna med både lyckat resultat, men även lett till att vi behöver testa igen på andra 
sätt. 

I e-sportshallen som förvaltningen startar upp tillsammans med Fuzed kommer det att etableras en ny typ 
av anläggning för ett stort och växande fritidsintresse. En stor del av ungdomsgruppen identifierar sig idag 
som gamers och i den nya anläggningen kommer de att få en mötesplats med fokus på deras intresse och 
med möjlighet till fysisk aktivitet. 

Vi bedömer att vi ännu inte har nått nämndens mål, men att vi har goda möjligheter att göra det genom att 
hålla i och hålla ut i utvecklingsarbetet som pågår. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Prognosen för årets resultat för Idrotts- och fritidsnämnden visar på ett nollresultat. Osäkerheten i bedöm-
ningarna är stor och avvikelser kan komma att ske. Utvecklingen vad gäller kriget i Ukraina och dess effek-
ter samt pandemin är faktorer som bidrar till osäkerheten. Likaså finns osäkerhet kring fortsatta kostnads-
ökningar. I nuläget bedöms de kunna hanteras genom effektiviseringar under innevarande år. 

I nuläget arbetar verksamheten utifrån en försiktighet för att förbereda för ekonomiskt kärvare förutsätt-
ningar 2023. Den stora mängden fasta kostnader innebär att möjligheterna att göra anpassningar är be-
gränsade. 

Förväntningarna från föreningslivet på ökade tilldelningar i takt med att kostnaderna ökar kommer inte att 
kunna uppfyllas. Det är viktigt att redan nu skapa en förståelse för denna situation och en handlingsbered-
skap i föreningarna hur detta ska hanteras. 
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INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Under första tertialet 2022 har 7 idéer inkommit och coachats. Tre av idéerna har tagits upp till beslut om 
finansiering under första tertialet varav två beviljades och testen har påbörjats. 

Under tertialet har inga egna uppskalningar startats. En av våra test (sensorer för bevattning) är en del av en 
stadsgemensam uppskalning, men inga innovationsmedel har ansökts om under tertialen. 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 4 20 7 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 3 4 2 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 0 0 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

E-sporthall med LED-golv för ökad rörelse 
Under tertial 1 har vi startar arbetet med att etablera en e-sporthall för träning av gaming och digitala intres-
sen i kombination med ökad rörelse, folkhälsa och integration. 

Innovationstest - ett interaktivt golv för pulshöjande aktiviteter, idrott och evenemang  
Sportgolvet i glas ger möjligheter, att med hjälp av ljusslingor i LED, skapa spelytor för olika typer av idrotter 
och andra aktiviteter på ett och samma golv. Genom att förändra golvytans användningsområden får kreati-
viteten utrymme att skapa vitt skilda aktiviteter för olika målgrupper. 

Värde på kort sikt: Locka nya målgrupper, stillasittande unga, icke föreningsaktiva med flera att röra på sig. 
Skapa förutsättningar att, tillsammans med stadens föreningsliv, genom ny teknik i kombination e-sport/ga-
ming erbjuda fler pulshöjande aktiviteter, som inte i första hand förknippas med träning och sport. 

Värde på lång sikt: En yta där både föreningslivet och icke föreningsaktiva invånare (främst barn- och unga) 
ges en ny plats att mötas. 

Genom att nå nya målgrupper kan staden och föreningslivet utveckla arbetet inom socialt ansvar, integrat-
ion och samverkan som bidrar till att nå de gemensamma inriktningar som beskrivs i ”Vision för innovat-
ionssatsning på e-sport, fysisk aktivitet och hälsa i Helsingborg”. 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till april 2022. 
Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser januari 
till april 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 3 000 3 000 3 000 9 000 

Beviljade medel 653 3 725 2 250 6 628 

Använda medel 383 850 365 1 598 
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NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Anläggningar  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Beläggningsgrad samtliga 11-spelsplaner konst-
gräs, vardagar, kl. 17:00-21:00, procent 38 % 54 % 88 % 84 % 87 % 

Andel bokad tid av bokningsbar tid vardagar 
klockan 16:30-22:30 i sporthallar med måtten 
18x36m till 22x42m. 

76 % 77 % 66 % 76 % 80 % 

Antal besök på Kallis 27 162 25 955 24 764 16 661 10 781 

Antal besök på Pålsjöbadet - 28 730 40 645 28 815 16 834 
 

Öppen fritidsverksamhet Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Antal besök på fritidsgårdar och mötesplatser 55 295 62 300 42 823 24 826 21 187 

Andel flickor bland besök på fritidsgårdar/mötes-
platser, procent 33 % 34 % 42 % 41 % 38 % 

Antal besök på Tryckeriet - 16 839 12 608 7 344 5 628 
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Verksamhetsberättelse  

Kulturnämnden 
Kulturnämndens uppdrag är att utveckla och främja kulturupplevelser, kunskap och bildning som 
bidrar till nya insikter, reflektion och god livskvalitet. 

I samverkan med andra aktörer utveckla kulturen i hela Helsingborg, i staden 
såväl som på landsbygden, så att den möter invånarnas behov av 
kulturupplevelser, kunskap och bildning där de vistas och bor samt ökar 
delaktigheten i kulturlivet. Detta med speciellt fokus på barn och unga. 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
I år har kulturnämndens verksamheter en unik situation av att vi inte bara tar sats inför en ”normal” sä-
songsöppning och uppväxling mot högsäsong. Vi är också mitt i återstarten av kulturlivet efter två år av re-
striktioner, vilket i sin tur sker i samklang med H22 City Expo. Kulturnämndens verksamheter har tillsam-
mans 130 programpunkter till H22 City Expo. Under H22 ska även flera av våra innovationssatsningar 
komma i spel i ett större sammanhang. Verksamheterna bistår med lokaler och värdskap för H22’s övriga 
program. Dunkers kulturhus blir till exempel centrum för Sveriges kommuner och regioners nationella kul-
turkonferens 14-15 juni. 

Att kulturnämndens verksamheter åter kan verka utan restriktionerna märks inte minst genom att besö-
karna hittar tillbaka. På Helsingborgs bibliotek är programverksamheten igång på samtliga bibliotek och 
verksamheten har även kunnat starta upp på andra platser hos bibliotekets samarbetspartners. Att möta 
besökarna och ge handledning och vägledning fungerar äntligen ”som vanligt” igen, med färre hinder. 

Helsingborgs museum ser att efterfrågan på skolprogram och guide- och bokningsverksamheten ökar. Sko-
lor, vårdboenden, kommunala förvaltningar och bolag, företag och besökande allmänhet, verkar hitta till-
baka till museets organiserade aktiviteter efter pandemin. På Fredriksdal finns bland annat möjlighet till ute-
konferenser och utekontorsarbete, vilket rönt uppmärksamhet. Museet har också kunnat återstarta volon-
tärsarbetet efter pandemin. 

Samtidigt som verksamheterna noterar att besökare och publik hittar tillbaka efter pandemin så håller för-
valtningen en strategisk blick över utvecklingen i syfte att fånga upp och sätta in aktiviteter i de fall vi upp-
fattar en utveckling av att någon målgrupp inte hittar tillbaka. 

Pandemin har också, trots allt, medfört en skjuts framåt för verksamhetsutvecklingen som främjar intent-
ionerna i Kulturprogrammet inom ett flertal områden, något som kulturnämnden påvisar i redovisningen av 
sina mål. 

NÄMNDENS MÅL 

Helsingborgarnas möjligheter att ta del av och delta i verksamhetens kulturutbud ska öka 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Helsingborgs bibliotek har kulturnämndens uppdrag att stärka den digitala inkluderingen genom att göra 
Digidel tillgängligt för fler av Helsingborgs invånare, på fler platser. För målet vill kulturnämnden under 2022 
se att utbudet av Digidel-verksamhet utökas till fler platser. 

Efter två år av restriktioner på grund av pandemin kan verksamheten nu i mångt och mycket återstarta sina 
aktiviteter. Under våren har aktiviteter i enlighet med uppdragit genomförts. För vuxna och seniorer har 
aktiviteter hållits på tre träffpunkter, Café Välkommen, Invasam samt på @plantan. Aktiviteter för barn och 
unga har genomförts på Jutan och Tryckeriet, med prova-på och workshops. 

Nämndens 
inriktning 
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Helsingborgs kulturskola har nämndens uppdrag att tillgängliggöra verksamhetens utbud med metoder 
som innebär att barn och unga kan nå och ta del av verksamheten i större del i sin egen närmiljö. För målet 
vill kulturnämnden under 2022 se att Kulturskolan genomför en undersökning om elevernas behov, som 
också fångar erfarenheter från den bredd av undervisningsformer som pandemin fört med sig. Nämnden 
vill också att Kulturskolan inför ett digitalt grundutbud att finnas tillgängligt som komplement till fysisk 
undervisning. 

Under vårterminen 2022 kommer Kulturskolan att genomföra en kundundersökning riktad till samtliga 
elever för att skapa sig en helhetsbild och fånga upp behov. Kulturskolan håller också på med flera projekt 
för att skapa och utveckla ett kompletterande digitalt utbud i syfte att öka tillgängligheten för vår 
verksamhet på andra plattformar. Här återfinns Youtubekanaler i utbildningssyften, digitala kurser, digitala 
orkestersamarbeten samt digital ”öppen scen”. 

För att öka tillgänglighet och göra det enklare för barn och unga att ta del av kulturskolans verksamhet i 
olika områden har vi även en jobbat med att skapa ett utbud som har så kallade ”låga trösklar” för att barn 
och unga utan kulturvana ska kunna ta del av detta. Till exempel att det är gratis och att det är en så kallad 
öppen verksamhet utan bindande anmälan, och så vidare. 

Kulturskolan jobbar även med beprövad och väl fungerande El Sistema-liknade metodik för att öka 
tillgänglighet i närområdet (exempelvis på Söderskolan). Det innebär att vi börjar möta eleverna på skoltid 
för att sedan erbjuda dem verksamhet på fritiden. Ett nära samarbete med föräldrarna på skolan/området 
ingår även i detta arbetssätt. 

Även i de digitala kurserna finns moment där eleverna träffas i grupp vid ett visst antal tillfällen för 
coachning i ett fysiskt möte. 

Kulturnämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att öka tillgängligheten till olika kulturupplevelser för 
äldre och personer med funktionsnedsättning. För målet vill kulturnämnden under 2022 se att antalet 
erbjudna kulturupplevelser till vårdboenden, LSS-boenden och Träffpunkter ökar. 

Ett viktigt moment i arbetet har varit att etablera en gemensam bild av behov, struktur och roller i vård- och 
omsorgsförvaltningen respektive kulturförvaltningen. Nästa steg är att ta fram en gemensam plan för 
arbetet med aktiviteter och prioriterade åtgärder. Arbetet med att upprätta strukturen innebär inte att 
aktiviteter uteblir i nuläget. Förvaltningens verksamheter är aktiva med såväl befintligt utbud, som att testa 
nya koncept. 

Under våren har bland annat Helsingborgs bibliotek genomfört val- och demokratiskola samt fondskola för 
LSS; shared reading-projekt” på träffpunkterna Närlunda och Rydebäck; boktipsträffar för läsombud som 
jobbar på äldreboende och inom LSS vilka i sin tur inspirerar till läsning på boendena. Boktipsträff har även 
hållits på träffpunkt Sköldenborg; samt bokcirkelträffar i samarbete med Sällbo (boende för 70+ och unga 
18-25) 

Helsingborgs museum erbjuder besök och pedagogiska program på vårdboenden och Träffpunkter. 
Säsongen har nyss kommit igång och två besök har gjorts hittills. Besöken är tematiserade, till exempel om 
retromode eller djur. Museet har också ett nära samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen och LSS, 
genom arbetspraktik för en arbetsgrupp med 7 personer. Arbetsgruppen sköter delar av kulturmiljön på 
Fredriksdal museer och trädgårdar tillsammans med museets trädgårdsmästare och pedagoger. Museet 
har också kunnat återstarta volontärsarbetet efter pandemin. Cirka 120 personer har anmält intresse för att 
arbeta som volontärer på museets besöksmål. 

Kommunkoreografen har genomfört dansprojekt med seniorer från olika träffpunkter, som även resulterat i 
såväl liveframträdande som film. 
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Samlad bedömning 
Kulturnämndens mål syftar till att skapa förflyttning utifrån Kulturprogrammets intentioner. Dessa 
övergripande mål bryts ner till uppdrag till verksamheten, som också får etappmål per år, såsom redovisas 
ovan. 

Förvaltningens verksamheter ser flera positiva effekter kopplat till satsningarna inom uppdraget. 

Samordningen av aktiviteter för att öka tillgängligheten till olika kulturupplevelser för äldre och personer 
med funktionsnedsättning har stärkts inom förvaltningen. Efterfrågan på utbudet har ökat, inte minst vad 
gäller Helsingborgs museer programverksamhet och Helsingborgs biblioteks ”shared reading” på 
Träffpunkterna. Med vård- och omsorgsförvaltningen stärks strukturerna och gemensamma målsättningar 
och prioriteringar tas fram. 

Det arbete som Helsingborgs bibliotek gör genom att handleda och hålla i kurser för digital inkludering på 
träffpunkter och olika LSS-verksamheter bidrar också till att öka förutsättningarna för fler att kunna delta i 
olika kulturevenemang både fysiska och digitala. Innovationssatsningar såsom ”Be My Body” är ytterligare 
en möjlighet att kunna delta ”på distans”. I andra änden finns museets volontärverksamhet som verkligen är 
att vara delaktig ”på plats”. 

Generellt ska verksamheten ”hämta hem” sin återstart efter pandemin och samtidigt möjliggöra att många 
initiativ, moment och projekt kan börja realiseras. Kulturskolan har inom sitt uppdrag kommit igång och kan 
inom kort inhämta lärdomar och förbättringsförslag för att göra en strukturerad förflyttning. 

Sammantaget bedömer kulturnämnden att årets utpekade förflyttning och därmed måluppfyllelse kommer 
att uppnås. 

Fler formella samarbeten ska etableras inom kulturområdet i syfte att öka verksamhetens regionala 
relevans 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Helsingborgs museer har kulturnämndens uppdrag att fortsätta sin etablering som kunskapscentrum för 
kulturmiljö och byggnadsvård på en nivå som stärker museets regionala position. Museet genomförde 
under hösten 2021 rekrytering av en utvecklare för kunskapscentret. Utvecklartjänsten är placerad i samma 
del av museets organisation (avdelningen Växa och bevara) som har stadsantikvarien som samordnare. 
Detta för att nå synergieffekter och betona kopplingen med museets samlade kulturmiljöuppdrag, i vilket 
även det delregionala industriarvsprojektet utgör en viktig del. 

Nu kan arbetet med etableringen av centrumbildningen påbörjas mer konkret. Museet söker kontakter med 
akademi, forskning och näringsliv. Bland annat förs dialog med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp 
kring etablering av mer formaliserad samverkan. 

Samlad bedömning 
Museet kan nu med rekrytering på plats börja realisera verksamheten inom kunskapscentret och 
centrumutbildningen. Bedömningen är att detta kommer att inkludera ett flertal samarbetsavtal. 

Utanför museets uppdrag har förvaltningen arbetat för att upprätta mera etablerade och långsiktiga 
strukturer för stadens gemensamma arbete med gestaltad livsmiljö. Som pilot används projekt Östra 
Ramlösa och stadens modell för planering samverkan i detta projekt har rönt regionalt intresse, vilket 
givetvis är positivt för målets intentioner. 

I verksamheterna innebär återstarten av kulturlivet efter pandemin mycken ökad aktivitet, vilket också 
genererar intresse och möjlighet till samarbetsavtal. 

Sammantaget bedömer kulturnämnden att årets utpekade förflyttning och därmed måluppfyllelse kommer 
att uppnås. 
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Förutsättningarna för konstnärligt skapande och professionell produktion inom kulturområdet ska 
förbättras 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Dunkers kulturhus har fått nämnden uppdrag att etablera en återkommande residensverksamhet och de 
första två gästkonstnärerna Cristian Quinteros Soto och Sahar Al Khateeb kom i januari och har redan 
genomfört sin vistelse. 

Kulturhuset kan konstatera att residensverksamheten gav verksamheten möjlighet att nå ut till människor 
och platser där vi vanligtvis inte verkar. Konstnärerna upplevde dessa veckor som oerhört givande och en 
fin möjlighet för dem att utvecklas i sitt skapande samt utforska en ny plats med dess förutsättningar och 
möjligheter. Dunkers kulturhus utvärderar nu den första residensomgången och kulturförvaltningens alla 
verksamheter kommer framöver att dela ansvaret att upprätthålla ett nationellt konstnärsresidens i 
Helsingborg. 

Kulturförvaltningen har också nämndens uppdrag att arbeta med att utveckla infrastrukturen för konstnärlig 
produktion och distribution, som är av betydelse för realiserandet av Kulturprogrammet 2021–2024. I de 
samråd med fristående och privata aktörer och utövare som hölls inför framtagandet av nuvarande 
kulturprogram, framkom detta som ett tydligt förbättringsområde. 

Infrastruktur för konstnärlig produktion och distribution är ett brett spektrum av faktorer som 
kulturförvaltningen inte på egen hand har full rådighet över. Att söka en ökad samverkan med (framförallt) 
andra förvaltningar har därför varit av stor vikt och börjar nu ge resultat. 

Kulturförvaltningen har deltagit i framtagandet av stadens nya system för föreningsadministration (del i 
handlingsplanen för den lokala överenskommelsen). Förvaltningen deltar även i utvecklingsprocessen för 
Gåsebäcksområdet tillsammans med stadsledningsförvaltningen, mark- och exploateringsenheten och 
stadsbyggnadsförvaltningen – detta för att möjliggöra för etablering av kulturverksamheter på området. 

En ökad samverkan har också varit syftet med att arbetet med offentlig konst har organiserats in i 
förvaltningens stab, för att ta en mer central position och förstärka det strategiska arbetet tillsammans med 
andra berörda förvaltningar. Offentlig konst utgör en betydelsefull del av infrastrukturen för konstnärlig 
produktion och distribution. 

Förvaltningen har under våren inlett dialog med stadsledningsförvaltningens enhet för näringsliv och 
destinationsutveckling kring den handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som ska utarbetas under 
hösten. Under perioden har också ett projekt kring inspelningsplatser för film initierats, i samarbete med 
Familjen Helsingborg och Film i Skåne. Filmproduktioner ger flera arbetstillfällen i kultursektorn. 

Kulturnämnden kan också använda kulturstöd som ett aktivt verktyg att förverkliga intentionerna i 
Kulturprogrammet. Till exempel har Helsingborgs konstproduktion, en förening med professionella 
helsingborgskonstnärer, kunnat etablera sig i Gåsebäck med hjälp av nämndens ateljéstöd. 

Under våren har två större konstutställningar genomförts i konsthallen på "Spritan” i Ödåkra, med stöd av 
kulturnämnden. Söktrycket på kulturstöd är högt. Under årets första fyra månader inkom 28 ansökningar 
om projektstöd, varav 16 beviljats. Antalet kulturstödsansökningar från professionella kulturaktörer ökar 
också. 

Kulturnämnden ger även stöd till studieförbund verksamma i Helsingborg och dessa kan i sin tur genomföra 
arrangemang som erbjuder arenor för såväl amatörer som professionell kultur. 

Ett annat område för utveckling i Helsingborg är avsaknaden av en litterär plattform. Nämndens kulturstöd 
har möjliggjort för litteratursällskapet Förord att bildas i Helsingborg. Föreningen etablerar sig nu som en 
mötesplats för skrivande Helsingborgare och har med kulturstödet bland annat kunnat genomföra en 
litteraturfestival under våren. 
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Samlad bedömning 
2021 har mycket kunnat sättas på plats i form av samarbetsformer, ramverk och justerade regelverk för 
kulturstöd. Mycket av förarbetet har skett i dialog med berörda aktörer. Förvaltningen har också verkat för 
en stärkt samverkan inom staden vad gäller gestaltad livsmiljö och tillgång till lokaler. 2022 ser vi hur detta 
arbete börjar generera en önskad rörelse – och det är fortsatt viktigt att bibehålla samarbeten och dialoger 
för att bibehålla momentum i utvecklingen och de fria aktörernas verkanskraft på längre sikt. 

Sammantaget bedömer kulturnämnden att årets utpekade förflyttning och därmed måluppfyllelse kommer 
att uppnås. Ett viktigt kommande moment under året är den nya nationella strategin för kulturella och 
kreativa näringar (KKN) som väntas presenteras i augusti. Här måste Helsingborg vara redo och bygga för 
en god utveckling av KKN i staden. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Kulturnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett utfall i nivå med budget. 

Även 2022 inleddes i pandemins tecken med restriktioner och kraftig smittspridning som följd. Detta har 
fått konsekvenser på nämndens intäkter och såväl utfallet för första tertialet som den bedömda prognosen 
för helåret innebär en negativ avvikelse för externa intäkter avseende Dunkers Kulturhus. 

Avvikelsen är primärt kopplat till utställningsverksamheten respektive konferens och övrig uthyrningsverk-
samhet. Den aktuella bedömningen är att den upparbetade negativa avvikelsen kommer att kvarstå vid 
årets slut. Detta innebär även att verksamheten Dunkers Kulturhus prognos för närvarande innebär ett nega-
tivt utfall för året som helhet (se även tabell nedan). 

För Helsingborgs museums externa intäkter bedöms, om än tidigt in på säsongen, budgeterade intäktsni-
våer vara fortsatt rimliga för dess besöksmål Fredriksdal respektive Kärnan. 

Ovan nämnda negativa intäktsavvikelser begränsas emellertid av att nämnden under 2022 fortsatt erhållit 
stöd från staten för sjuklöner. 

Prognosen för totala kostnader förväntas vara i linje med budget för räkenskapsåret. I sammanhanget bör 
dock noteras fördyringar inom området lokalomkostnader. Fördyringarna är primärt kopplade till två saker. 
Dels förväntas elkostnaderna öka till följd av de höga rörliga elpriserna och dels har uppräkning av prisni-
våer för bevakningstjänster blivit högre än vad som kalkylerades inför året. Den sammanvägda bedöm-
ningen är dock att de totala kostnadsnivåerna kan hållas inom budgeterade ramar. 

Som framgår ovan så finns det både positiva och negativa avvikelser i prognosen. Den sammantagna be-
dömningen är emellertid just nu att utfallet vid årets slut är i linje med den fastställda budgeten för 2022. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Under första tertialen av 2022 har det inte varit fokus på att få in nya idéer utan på att följa upp och genom-
föra redan igångsatta innovationsidéer. Det har endast inkommit två konkreta idéer som presenteras för 
beslutsfattande kulturdirektör. 

Den första var ArtStreetHbgs arbete med Sveriges första AI gatukonstverk. Där en AI skapar ett gatukonst-
verk utifrån skissar från 135 konstnärer som sedan kommer uppföras under H22. 

Den andre har varit att boka och presentera AI föreställningen Sh4dow. Där interagerar en människa med en 
AI. Denna föreställning kommer spela under H22 City expo och det kommer att genomföras ett tillhörande 
samtal i anslutning med utvecklare inom AI. 

Utöver detta har medel fördelats till att förstärka och synliggöra initiativ under H22. Piloten som blivit skarp 
är initiativet kring en digital orkester. 
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Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 41 32 2 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 15 3 1 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 2 1 0 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Digital orkester 
Idégivaren har undersökt de olika tekniska möjligheterna för att kunna sprida orkestersamarbeten. Dels 
inom staden för att möjliggöra att elever kan vara med utifrån deras förutsättningar. Men även ännu längre 
så som med utbytesorkestrar i Spanien och Lettland. Svårigheterna har varit kring fördröjningen men nu 
börjar test utröna vad som krävs för att implementera detta och nyttja kunskaperna till andra sammanhang 
där ett digitalt utbyte ska ske där klassiska lösningar som videosamtal inte fungerar. 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till april 2022. 
Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser januari 
till april 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 3 000 3 000 3 000 9 000 

Beviljade medel 600 3 408 4 230 8 300 

Använda medel 600 1 377 462 2 439 
 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Besökstal  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Antal besökare Helsingborgs bibliotek 994 000 980 000 728 000 456 000 209 000 

Antal besök på Helsingborgs biblioteksbuss - - - -  

Antal anläggningsbesök Dunkers kulturhus 372 000 344 000 204 000 142 000 75 000 

Antal verksamhetsbesök på Dunkers kulturhus - 45 400 38 900 40 400 5 300 

Antal anläggningsbesök Fredriksdal 197 000 190 000 191 000 217 000 42 000 

Antal verksamhetsbesök Fredriksdal 133 000 116 000 98 000 117 000 11 000 

Antal besökare Kärnan 25 500 32 700 20 100 5 600 3 700 

Antal besökare på kulturförvaltningens webbplat-
ser - 588 000 490 000 599 000 167 000 

Antalet besök av stadens museisamlingar via sta-
dens hemsida (Kulturmagasinet) 33 400 33 200 36 400 28 200 7 600 

Antal besök på Helsingborgs biblioteksbuss redovisas först efter att ny buss med besöksräknare är 
levererad. 
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Helsingborgarnas möjligheter att ta del av och 
delta i verksamhetens kulturutbud ska öka 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Antal sålda Kulturkort 14 033 14 085 15 865 22 032 2 681 

Antal aktiviteter/insatser för digital delaktighet via 
Helsingborgs bibliotek - 381 245 169 117 

Antal aktiviteter riktade till barn och unga via 
Helsingborgs bibliotek - - - - 234 

Antal grupper som deltagit i ”Kultur i skolan” (Kul-
turmiljonen) 443 521 174 338 116 

Antal genomförda aktiviteter på vårdboenden - - - - 0 

Antal arrangemang i Dunkers kulturhus 274 429 192 150 41 

Antal arrangemang utanför Dunkers kulturhus 30 186 53 101 10 

Antal fysiska platser utanför Dunkers kulturhus 
där Helsingborgs kulturskola bedriver pedagogisk 
verksamhet 

- - - - 27 

Antal skolor som har tagit del av Fredriksdals pe-
dagogiska verksamhet - - - - 164 

 

Fler formella samarbeten ska etableras inom kul-
turområdet i syfte att öka verksamhetens region-
ala relevans  

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Antal formella samarbeten inom kulturområdet  - - - - 33 
 

Förutsättningarna för konstnärligt skapande och 
professionell produktion inom kulturområdet ska 
förbättras 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Antal ansökningar för kulturstöd 93 217 180 197 70 

Antal beviljade ansökningar av kulturstöd - - - 102 28 

I nyckeltalen ingår ansökningar för kulturstöd via avdelningen Kulturutveckling samt Boost HBG. 
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Verksamhetsberättelse  

Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämndens uppdrag är att tillhandahålla relevanta lokaler och bostäder för stadens 
verksamheter. 

Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva 
verksamhetslokaler. 

 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
De bostadssociala insatserna och arbetet med att minska antalet besittningsskydd i stadens bostadsrätter 
har fallit väl ut. Nämndens mål att under året minska antalet besittningsskydd i stadens bostadsrätter till 65 
har redan uppnåtts med god marginal. 

Förvaltningen arbetar aktivt på flera fronter för att kunna uppnå 2022 års energiförbrukningsmål med bl.a. 
fortsatta underhållsåtgärder och energibesparingsprojekt. 

Målet gällande klimatpåverkan i nya projekt som projekteras under 2022 uppgår till max 270 kg CO2/kvm. 
Vår bedömning är att vi har goda chanser att uppnå målet för 2022. 

För att möta verksamheternas behov har vi en omfattande projektverksamhet. Vi har under året genomfört 
första spadtag tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen gällande nytt smittsäkert äldreboende 
med 72 lägenheter i Rydebäck med planerad färdigställandetid till augusti 2023. I mars genomförde vi även 
en aktivitet kring första tegelstenen avseende nybyggnad av förskola på Närlunda för cirka 120 barn. Pro-
jektet har stort fokus på återbruk och cirkulär ekonomi och produktion pågår. Projektet beräknas vara klart 
under december 2022. 

Vi har under årets första tertial färdigställt en ny idrottshall i Rydebäck. Idrottshallen innehåller en fullstor 
hall samt omklädningsrum som ska nyttjas både för idrottshall samt utvändiga fotbollsplaner. På Fredriks-
dalsskolans område har vi ersatt en äldre förskolebyggnad med en ny förskola. Förskolan är en "konceptför-
skola" som avropats via SKR rikstäckande ramavtal. 

Vi har även i spåren av pandemin och kriget i Ukraina sett rejält stigande entreprenadkostnader, ökande tim-
priser och taxehöjningar.  Prognosen för ökade kostnader i avtal 2022 uppgår till 11,0 mnkr. Den i särklass 
största kostnadsökningen är inom el-området. 

Vi engagerar oss genom innovationssatsningar för att på ett proaktivt sätt möta kommande utmaningar 
och organiserar oss för detta arbete. Förvaltningens innovationsarbete riktas framförallt mot hållbarhet och 
smart teknik. 

NÄMNDENS MÅL 

Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter ska vid årsskiftet 2022/2023 
vara högst 65 och därefter minska med 10 stycken varje år 
Målet är uppnått. 

Nämndens mål att under året minska antalet besittningsskydd i stadens bostadsrätter till 65 har redan 
uppnåtts med god marginal. Under tertial 1 landade siffran på 62 hushåll. Trots att det tillkom ytterligare 35 
hushåll under 2022 har vi genom vårt strukturerade arbetssätt lyckats med måluppfyllelsen redan under 
första tertialet. Bostadsavdelningens strukturerade arbetssätt är numera implementerat på övriga 
förvaltningar och vårt gemensamma arbete bidrar till den goda måluppfyllelsen. 

Nämndens 
inriktning 
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Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning per kvm ska 2022 vara högst 127,2 
kWh/kvm/år 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Staden antog i december 2018 en ambitiös klimat- och energiplan. Fastighetsförvaltningen har utarbetat 
riktlinjer som följer klimat- och energiplanens intentioner för energianvändning som syftar till att bidra till att 
stadens mål inom klimat- och energiområdet uppnås. Nämnden har i enlighet med planen tagit ett beslut att 
förvaltningens energianvändning ska minska med 40 procent (basår 2005) till 2030. Som delmål på vägen 
har nämnden tagit beslut om att minska energiförbrukningen med 1,2 procent årligen under perioden 2021-
2025. Detta motsvarar en årlig minskning med i snitt med 1,5 kWh per kvm under perioden. Detta är en tuff 
målsättning som kräver resurser, nya kunskaper, nytänk och investeringsmedel. Förvaltningen har under 
flera år arbetat med utbyte och effektivisering av tekniska installationer och behöver nu påbörja arbetet 
med att även se över de olika objektens klimatskal samt samarbeta med våra hyresgäster om minskad 
energiförbrukning för att nå beslutade mål. 

Efter två mindre normala år på grund av Coronaeffekter, hoppas vi nu att vi är tillbaka i en mer normal 
tillvaro. 2020 blev ur energiförbrukningshänseende ett bra år då tex distansundervisning var vanligt 
förekommande och vi kunde dra ned på ventilationen i skolorna. 2021 blev å andra sidan ett sämre år 
eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderade extra mycket ventilation. Utifrån att de två senaste åren 
inte har varit normala är det extra svårt att förutse var vår energiförbrukning för 2022 landar på. 

Förvaltningen arbetar aktivt på flera fronter för att kunna uppnå 2022 års energiförbrukningsmål, med 
fortsatta underhållsåtgärder, slutföra geoenergiprojekt, utredningar om vad som kan göras med de objekt 
med högst energiförbrukning mm. Även färdigställda nybyggnationer kommer att bidra till minskad 
energiförbrukning. Vi har flera mål/tar olika beslut som påverkar energiförbrukningen negativt på olika sätt, 
tex undvika tomställda ytor, använda lokalerna mer, installera laddstolpar, framtida behov av kyllösning i 
vårdboenden, ändrade verksamhetsbehov och även vädret spelar viss roll för energiförbrukningen. 

Förutom att förkovra oss själva, nyttja vårt nya energiförbrukningssystem effektivare så är förvaltningen 
mitt uppe i en rekrytering av en energicontroller, vilket vi tror är ett måste för att nå målet. 
Fastighetsförvaltning har goda förhoppningar om att målet för 2022 kommer att uppnås. 

Klimatpåverkan i nya projekt som projekteras under 2022 ska i genomsnitt vara max 270 kg CO2/ kvm 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Nytt mål för 2022. Vår bedömning är att vi har goda chanser att uppnå målet. Samtliga nybyggnadsprojekt 
vi startat upp under året visar i de tidiga beräkningarna att vi kommer att klara målvärdet. Projekt som ingår 
hittills är: Ny förskola Dalhem västra, LSS Boende Östra Farmarevägen, LSS-Boende Allerum, LSS-Boende 
Påarp/ Frillestad och Gymnastikens hus Västergård. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Årets prognos för fastighetsnämnden visar på ett nollresultat. Prisökningar på energi samt ökade material-
kostnader har medfört att förvaltningen fått prioriterat och omfördelat resurser för att ha en prognos som 
hamnar på 0. 

De prognostiserade intäkterna är betydligt lägre än budget och beror på en förändring av hanteringen av ut-
delningen ifrån Dunkers donationsfond 1 och 2. Från och med 2022 kommer inga överavskrivningar att gö-
ras vilket får till följd att övriga intäkter samt kapitalkostnader blir 49 mnkr lägre än budget. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Förvaltningens arbete med innovation börjar mer och mer bli en naturlig del i det utvecklingsarbete som 
kontinuerligt pågår. Under årets första fyra månader har 4 nya innovationer presenterats för innovationsrå-
det varav två har sitt ursprung i det hackaton som förvaltningen genomförde under hösten 2021. 
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I samband med H22 City Expo kommer staden visa upp sitt innovationsarbete på innovationstältet Space to 
innovate på Sundstorget. Förvaltningens arbete är representerat med bland annat den uppkopplade häng-
rännan som känner av när den blir översvämmad. 

På H22 kommer även projektet med dags liknande ljus visas upp på Anneroskolan. När vi byter ut belys-
ningen på en del av skolan till biocentriskt ljus kommer vi även att följa hur elever och personal påverkas. 
Målet är att det ska bidrag till ökade studieresultat och en lugnare miljö. 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 32 18 4 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 8 4 2 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 0 0 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Nybyggda förskolor med fokus på återbruk 
Byggnation av fastigheter medför stor påverkan på miljön, genom att återvinna material ifrån närområdet 
minskas både behovet av att producera nytt byggmaterial och transporter. 

Vid byggnationen av den nya förskolan på Närlunda arbetar vi med att återbruka byggmaterial ifrån riv-
ningar i närområdet. Bland annat blir skolorna byggda med tegel ifrån ett rivet hus på Drottninghög och brä-
dorna ifrån en garagelänga på Närlunda blir ett lekhus till förskolebarnen på Närlunda. 

Vidare arbetar vi med att köpa in byggmaterial från restpartier eller produkter som av någon anledning 
skulle slängts  ex. dörrar, golv mm. Vid anläggning av utemiljö använder vi oss av stockar, stenar och växt-
lighet för att minska antalet ”färdiga lekredskap”. 

Tanken är att lärdomar ifrån dessa projekt ska föras över i både kommande nybyggnadsprojekt och förvalt-
ning. 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till april 2022. 
Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser januari 
till april 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 1 000 1 000 1 000 3 000 

Beviljade medel 20 1 150 1 673 2 843 

Använda medel 0 423 17 440 
 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Fastigheter  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Yta lokaler, m2 677 000 683 000 692 000 692 000 702 000 

Antal lokaler 268 269 270 266 266 

Uthyrningsgrad lokaler, procent 96 % 95 % 96 % 97 % 97 % 
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Bostäder  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Yta bostäder, m2 23 300 24 575 27 605 27 422 27 422 

Antal bostadsrätter 310 303 296 293 293 
 

Investeringar  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Bokfört värde ägda fastigheter, mnkr 4 151 4 344 4 345 4 573 4 633 
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Verksamhetsberättelse  

Miljönämnden 
Miljönämndens uppdrag är att möjliggöra god hälsa och en miljömässigt hållbar utveckling i 
Helsingborg. 

Vi arbetar för ett hållbart Helsingborg med fokus på klimat, vatten och energi. 
Vi bidrar till trygghet genom tillsyn och samverkan. Vi arbetar smart med 
innovation och digitalisering för våra invånare och företagare. 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
För att bidra till tryggheten har vi under de senaste åren arbetat mer intensivt med myndighetssamverkan 
för ett tryggare Helsingborg där verksamheter kan verka på lika villkor. Tillsammans med andra myndig-
heter arbetar vi fram nya synsätt och arbetssätt över gränserna. Detta leder till ett effektivare arbete där pro-
blemen adresseras direkt och skapar nytta i samhället. I år har vi genomfört 14 insatser inom miljö- och häl-
soskydd och 6 inom livsmedel. 

Staden utvecklas ständigt och i utvecklingen är det viktigt att förbättra livet för djur och växter både på land 
och i havet. Vi arbetar på olika sätt med den biologiska mångfalden i staden och hur vi nyttjar våra gröna 
och blå ytor. Staden har fått LONA-stöd från länsstyrelsen för att genomföra förbättringsåtgärder längs Lus-
sebäcken i samband med utbyggnaden av Östra Ramlösa. 

Staden behöver få ner koldioxidutsläppen med 85 procent medan resten av utsläppen får kompenseras. 
Helsingborg ska enligt en skärpt ambition vara klimatneutralt år 2030. Att öka omställningstakten är syftet 
med stadens satsning Klimatneutrala Helsingborg 2030 och EU-kommissionens utpekande av Helsingborg 
som en av EUs 100 Klimatneutrala städer 2030. Staden kan inte själv klara målet utan vi måste arbeta till-
sammans med företag, organisationer och invånare. Därför koordinerar vi ett lokalt klimatavtal för företag 
och civilsamhälle. Att planera och utveckla staden hållbart är både nu och i framtiden en nödvändighet. Un-
der 2022 kommer vi ha fokus på att bidra till att skapa en metodik i staden för hållbart byggande utifrån pro-
jekt i Östra Ramlösa. Vi kommer även ha fokus på hållbart resande då transporter är den största utsläpp-
skällan i Helsingborg. Vi har startat upp arbetet med 300 testcyklister i Adolfsberg och Gustavslund. Vi har 
hitintills rekryterat cirka 90 cyklister. 

Livsmedelsverket har tagit fram en ny process för planering och uppföljning av livsmedelskontroll som be-
höver implementeras i våra processer. Ny modell för riskklassning kommer att införas succesivt fram till 
2024. Ny lagstiftning för kontroll av material som ska komma i kontakt med livsmedel ska implementeras i 
verksamheten för att vara riskklassade och ingå i kontrollplanen från 2024. För denna kontroll behövs kom-
petensutveckling. 

Under 2021 tog Naturvårdsverket en nationell strategi för miljöbalkstillsyn som innehållet nationella mål för 
tillsynen enligt miljöbalken och en strategi för att uppnå de målen. Syftet är att få genomslag för nationella 
prioriteringar, förenkla tillsynsmyndigheternas planering samt tydliggöra vad som ska följas upp. Vi kommer 
under 2022 arbeta med hur vi tar hänsyn till strategin i vårt arbete. Hitintills har vi till exempel börjat arbeta 
efter strategin inom tillsynen av skolor och förskolor och illegal avfallshantering. 

NÄMNDENS MÅL 

Minst 10 växthusföretag ska under 2022 ha inkommit med en åtgärdsplan för att minska läckage av 
växtskyddsmedel 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. Planeringen är genomförd, tillsyn kommer att genomföras 
veckorna 35-36. 

 

Nämndens 
inriktning 
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Minst 50 företag eller organisationer ska 2022 vara knutna till Helsingborgs klimatavtal 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. Hittills har 21 företag skrivit på klimatavtal, ytterligare 12 
företag förväntas skriva på avtal inom kort. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Årets resultat för miljönämnden visar +/-0 i resultat. Ökade intäkter och kostnader beror främst på innovat-
ionsmedel, statsbidrag för trängselkontroller fram till mars och ombokade intäkter på grund av efterandsde-
bitering. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Hittills under året har inga nya idéer presenterats. En idé som initierades 2021"Östra Ramlösa en blågrön 
stadsdel" har kompletterats och efter det har medel beviljats. 

“En titt under ytan” med en undervattenskikare håller på att installeras för att vara klart till H22 City Expo. 
Projektet genomförs i nära samarbete med EC Solutions och Järn. 

I innovationen "En marin park mitt i staden" har nu ett rev kommit på plats i Oceanhamnen. Stukturplattor i 
innovationen “De levande havsväggarna” är på väg att sättas upp också för att kunna vara på plats inför 
H22. ett delprojekt testats skarpt. Strukturerna är köpta från ett företag i Australien. 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 7 4 0 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 2 1 5 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 0 0 
 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till april 2022. 
Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser januari 
till april 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 1 000 1 000 1 000 3 000 

Beviljade medel 1 110 391 1 008 2 509 

Använda medel 240 394 979 1 616 
 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Miljö- och hälsoskyddstillsyn  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Antal hälsoskyddsinsatser inom myndighetssam-
verkan 6 39 32 51 7 

Antal miljöskyddsinsatser inom myndighetssam-
verkan 24 53 36 60 7 
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Livsmedelskontroll  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Antal livsmedelsinsatser inom myndighetssamver-
kan 15 61 62 6  

 

Digitalisering  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Antal digitalt inkomna ansökningar och anmäl-
ningar via e-tjänster 336 551 630 1 009 354 
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Verksamhetsberättelse  

Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämndens uppdrag är att hjälpa invånare i behov av god man eller förvaltare. 

Digitalisera gode mäns och förvaltares ekonomiska redovisningar för att 
skapa en mer effektiv och rättssäker hantering. 

 
ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Överförmyndarnämndens inriktning är att digitalisera gode mäns och förvaltares ekonomiska redovisning 
för att skapa en mer rättssäker och effektiv hantering. Satsningen på digitala redovisningar som gjordes 
under 2019 har gjort som resultat att under 2021 lämnades 31 procent digitala redovisningar in. . 

Vi väntar in en leverans av uppdaterad version av verksamhetssystemet (Wärna Go och e-Wärna), som för-
hoppningsvis kommer inom det närmaste halvåret. Användarvänligheten behöver öka vilket vi har stora för-
hoppningar på. Vi ser fram emot att utvecklingen på det digitala området blir verklighet, vilket kommer att 
förenkla vårt arbete och öka effektivitet. 

Rekrytering av nya ställföreträdare har varit svårt under senare år. Orsakerna är flera - pandemirestriktioner, 
ökad komplexitet i ärenden på grund av förändringar i målgruppen, och låga arvodesnivåerna samt tiden det 
tar att få sitt arvode utbetalt. Vi gör ett krafttag och bedriver utvecklingsarbete och undersöker nu möjlighet-
erna för sätt att marknadsföra oss för ökad rekrytering och utveckla bättre stödfunktioner. 

Överförmyndarnämnden har utökat den ordinarie personalstyrkan med två överförmyndarhandläggare. Där-
till har extrapersonal anställts genom tillfälliga lösningar under 2022 för hjälp med granskningsarbetet.  Den 
tänkta plus-effekten av extra anställd personal har delvis uteblivit på grund av en långtidssjukskrivning hos 
ordinarie personal. 

Kostnaderna för staden när det gäller arvoderingen av ställföreträdare är svår att göra prognos för. Det är 
först vid granskning och arvodering av föregående års redovisningar som vi vet omfattningen i varje upp-
drag och hur ställföreträdarna ska arvoderas utifrån det, och först då vet vi huvudmannens egen betalnings-
förmåga. Utvecklingen är att alltmer tillfaller staden att betala. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Årets resultat för överförmyndarnämnden visar på ett underskott på 0,9 mnkr. 

Vi har ett överskott gällande personalkostnader på grund av en heltidssjukskrivning under hela tertial 1. För 
att lösa granskningen av årsräkningar under innevarande år kommer vi att behöva anställa tillfällig personal 
och det uppkomna överskottet kommer att brukas för det ändamålet. 

Vi ser att lokalkostnaderna beräknas bli högre än budgeterat belopp. Detta beror på fördyrade el- och upp-
värmningskostnader. Beträffande inventarier har vi en kostnadsökning, beroende på inköp på grund av ökad 
personalstyrka. 

Vad gäller arvoden till gode män och förvaltare så baseras detta på uppdragets omfattning och arbetsin-
sats, vilket vi inte har svar på i förväg. Därtill går det inte att förutse hur stor del av arvodeskostnaden som 
staden ska stå för kontra huvudmännen, då det först vid granskning framkommer hur stor deras betalnings-
förmåga är. 

Emellertid finns det inget som tyder på att det kommer att ske någon större förändring i betalningsförhållan-
det, som avseende 2020 års årsräkningar var 56 procent för staden att betala, och 44 procent för huvud-
männen. Den negativa utvecklingen av huvudmännens minskade betalningsförmåga har skett över flera års 

Nämndens 
inriktning 
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tid och beror på en delvis förändrad målgrupp som inte har samma ekonomiska stabilitet som äldre perso-
ner. Blir betalningsansvaret fördelat på likvärdigt sätt för 2021 års årsräkningar kommer inte budgeterat be-
lopp för arvoden att räcka, utan det kommer att bli ett underskott på uppskattningsvis -0,8 mnkr. 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Ärendehandläggning Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Godmanskapsärende, antal 1 117 1 097 1 094 1 091  

Förvaltarskapsärende, antal 157 156 161 158  

Godmanskaps- och förvaltarärenden i kombinat-
ion, antal 80 68 71 83  

Nya ärenden där det anordnas en god man eller 
förvaltare, antal 402 277 213 236  

Ärenden där god man- eller förvaltarskap inte har 
anordnats, antal 93 127 135 137  

Handläggningsdagar förvaltarskap, antal 41 50 76 93  

Ställföreträdarskap per ställföreträdare, antal 1,5 1,4 1,5 1,4  

Invånare som har ställföreträdarskap, antal per 
1000 invånare 12,7 12,9 14,4 13,3  

 

Digitalisering Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Digitalt inlämnade och redovisade ekonomiska re-
dovisningar för gode män och förvaltare, procent 0 % 6 % 26 % 31 %  

 

Arvode Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Huvudmannens andel av arvodet till god man eller 
förvaltare, procent 47 % 45 % 44 % -  
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Verksamhetsberättelse  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna stadens 
verksamheter, utveckling och ekonomi. 

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor. 
Helsingborg ska attrahera fler kunskapsintensiva företag och talanger med 
eftertraktad kompetens. Vi ska förenkla för invånare, företag och 
organisationer att vara involverade i stadens utveckling. 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Stadens krisledning har åter varit aktiverad, dels med anledning av en hög smittspridning av Covid-19 i årets 
början, dels med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. I övrigt har första delen av året präglats av 
förberedelserna till H22 City Expo. Stadsledningsförvaltningen leder eller är en del av väldigt många aktivite-
ter under stadsmässan. Vi deltar också i det omfattande arbetet med att göra expot till ett säkert och tryggt 
arrangemang. 

Vi arbetar vidare utifrån ambitionen att stärka stadens förmåga att bland annat attrahera näringsliv, ta-
langer och olika innovationssatsningar. Arbetet med det lokala klimatavtalet intensifieras bland annat ge-
nom en så kallad Helsingborgsdeklaration som ska skapa förutsättningar för att Helsingborg blir norra 
Europas hållbaraste logistiknav. Parallellt pågår arbetet för en hållbar destination där vi under hösten invol-
verar näringen, vilket är en förutsättning för att nå hela vägen fram. 

Händelserna i Ukraina ökade inflödet av frågor till kontaktcenter. Många handlade om skyddsrum och andra 
kom från engagerade helsingborgare som ville hjälpa till. Engagemang Helsingborg har möjliggjort nya nät-
verk mellan föreningar och staden så att kraften från civilsamhället kan möta behoven som uppstod på 
grund av flyktingströmmen. 

I invånardialogen om Karantänen har över 1000 helsingborgare tagit chansen att säga sitt genom idéer, bil-
der, skisser och referenser. Uppdraget går nu vidare till tre arkitektbyråer som ska ta fram var sitt förslag 
som helsingborgarna kommer kunna tycka till om under H22 City Expo i en utställning i den gamla karan-
tänsbyggnaden. 

Vi arbetar vidare med stadsutvecklingsprojekten H+, stadsplan södra staden, hamnflytt, Östra Ramlösa och 
Drottninghög. Samtliga löper enligt plan. Efterfrågan på näringslivsmark är hög och ingen avmattning syns i 
närtid. Det är brist på mark, men Helsingborg har trots detta rangordnas som Sveriges bästa logistikläge. 

NÄMNDENS MÅL 

Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet anställda inom kunskapsintensiva 
företag ska öka med 4,5 procent mellan 2021 och 2022 
Måluppfyllelsen är svårbedömd i nuläget utifrån pandemin och Ukrainakrisens påverkan på näringslivets 
möjligheter och beslutsfattande. 

Det är för tidigt att veta hur utfallet kommer bli på helårsbasis. Sett till preliminära siffror för första tertialen 
syns tecken på att antalet anställda har ökat något medan antalet arbetsställen står stilla. Pandemin och 
dess effekter påverkar fortsatt företags beslutsfattande och agerande. Till detta har konflikten i Ukraina och 
dess följdverkningar påverkat näringslivet stort, inte minst utifrån ökad ekonomisk osäkerhet. Tillsammans 
bromsar detta upp många företags expansions- och investeringsvilja vilket kan påverka möjligheterna att 
uppnå målet i närtid. 

Nämndens 
inriktning 
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2021 fanns det i Helsingborg 4 313 arbetsställen med 11 645 anställda inom kunskapsintensiva tjänster. 
Dessa företag representerar kunskap och innovationskapacitet som kommer andra företag till del och 
bidrar således med ringar på vattnet till det lokala näringslivet. De tre huvudbranscherna är 
kunskapsintensiva marknadstjänster med 68 procent av de anställda, högteknologiska kunskapsintensiva 
tjänster med 20 procent samt kunskapsintensiva finansiella tjänster med 12 procent. 

Under perioden 2016-2021 växte det totala antalet arbetsställen med 10,5 procent och antalet anställda däri 
med 17,1 procent. Antalet anställda inom dataprogrammering och datakonsultverksamhet ökade med 47,3 
procent under samma period, över 600 tjänster. 

Aktiviteter kopplat till målet är att en etableringsstrategi har genomförts samt att en strategisk 
etableringsgrupp är uppstartad. Arbetet med talangattraktion pågår. Vi arbetar tillsammans med H22-
organisationen avseende etableringar, både H22-partners och andra möjligheter som uppstår genom den 
synlighet som H22 innebär. YH-acceleratorn arbetar aktivt för att bidra till målet genom branschdialoger 
och att locka relevanta utbildningar till regionen. 

Under 2021 genomfördes en förstudie avseende etablering av en Science park med ett efterföljande 
beslutsunderlag i slutet av året. Vi arbetar vidare utifrån ambitionen att stärka stadens förmåga att bland 
annat attrahera näringsliv, talanger och olika innovationssatsningar. Det innebär ett ökat fokus på 
innovationssamarbeten för en smart, hållbar och omtänksam stad och korsbefruktning och samverkan 
mellan städer, akademier och näringsliv och på så vis till långsiktig utväxling på H22. 

Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrågan och följer stadens 
näringslivsprofilering ska 2022-2024 i genomsnitt uppgå till minst 30 hektar för att därefter ligga kvar på 
denna nivå 
Bedömningen är att målet inte uppnås  

Vid ingången av året hade staden 26,9 hektar säljbar mark. Staden har ingått marköverlåtelseavtal för 1,1 
hektar och har efter april cirka 25,8 hektar säljbar mark. Av de 25,8 hektar är 18,7 hektar reserverade med 
option så den tillgängliga ytan är cirka 7,1 hektar. Under januari till april 2022 har staden sålt 4,4 hektar 
(köpebrev). Efterfrågan på mark för näringslivsetableringar är stor, företrädesvis avseende större 
sammanhängande etableringar. 

Utbyggnad av Välluv verksamhetsområde pågår och förväntas vara klart hösten 2022. Det har genomförts 
en markanvisningstävling av mark inom verksamhetsområdet. För närvarande är ytterligare tre större 
områden under planläggning, Väla södra industriområde, Vasatorp industriområde samt Björka 17:1 
(Uteslutningen). Nuvarande detaljplaneförslag möjliggör för 23 hektar, 20 hektar respektive 43 hektar 
verksamhetsmark. För Väla södra industriområde och Vasatorp industriområde kvarstår några 
övergripande frågor att hantera inom respektive planprocess. Planprocessen för Björka 17:1 (Uteslutning) 
påbörjades i slutet av år 2021. I ett mer långsiktigt och strategisk perspektiv är processen för Norra Ekberga 
påbörjad. 

Tryggheten i Helsingborg enligt stadens trygghetsindex för allmän plats ska 2022 öka till minst 58 
Bedömningen är att målet kommer uppnås  

Politiskt beslutade trygghetspaket ger fortsatt möjlighet att driva och utveckla det förebyggande och 
åtgärdande arbetet. Det har resulterat i åtgärder för att öka den sociala kontrollen genom 
trygghetsskapande personal och invånarinitiativ, det har gett trygghetsskapande åtgärder i den fysiska 
miljön med ökad belysning och hastighetsdämpande åtgärder. Statliga myndigheters uppdrag att jobba mot 
den organiserade brottsligheten knyts än närmare det lokala brottsförebyggande arbetet och omfattar nu 
även välfärdsbrott, där extern aktör otillbörligen utnyttjar kommunala eller statliga medel för egen vinning. 
Det minskar risken för brott mot stadens ersättningssystem och osund konkurrens där en svart marknad för 
varor och tjänster skapar förutsättningar för organiserad brottslighet i Helsingborg. 
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EST – lägesbild och nätverk, är ett etablerat nav för händelser med bäring på brott och trygghet i den 
offentliga miljön och är forum för dialog och åtgärd. Intensifierat arbete sker vid behov, kring geografiskt 
plats eller sakområde, exempelvis skadeförebyggande arbete eller arrangemang med risk för 
ordningsstörning. 

Stadsdelsarbete sker med fokus på invånarinvolvering och ägandeskap. Platsens betydelse är central och 
genom att kroka arm med de som bor och verkar i området, jobba med platser som betyder något för de 
som nyttjar dem, finns förutsättningar till ökad tillit och trygghet. 

Med utgångspunkt i resultatet av FTU – Företagens trygghetsundersökning 2021, etableras samverkan med 
branschorganisationerna för att involvera näringslivet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet. 

Vi har ökat fokus på kommunikation, för att synliggöra lokalt operativt arbete och trygghetssatsningar i så 
väl text som rörlig media. 

Utfallet i stadens trygghetsindex har förbättrats från index 54 till index 56 mellan 2020 och 2021 och med 
hjälp av ovan beskrivna åtgärder och aktiviteter så bedömer vi att vi kommer att nå målet för 2022. 

Antalet startbesked för småhus ska under en mätperiod av fem år (2022-2026) uppgå till ett 
genomsnittsvärde om minst 250 småhus per år 
Bedömningen är att målet kommer uppnås  

Den nuvarande prognosen visar på att i genomsnitt ca 235 småhus per år kommer att byggstarta under 
perioden med det största årliga antalet under 2024/25. Prognosen visar på ett scenario där tidplaner för 
projekten hålls samt att det inte blir en vikande marknad för småhusbebyggnation. För att kunna uppnå 
målet krävs både en hög prioritering av dessa projekt samt att ytterligare några större projekt påbörjas med 
planläggning relativt tidigt under perioden. I detta sammanhang är det positivt att den nya översiktsplanen 
har vunnit laga kraft samt att det finns en vilja från både staden och marknaden att utveckla denna typ av 
projekt. Det finns potential i stationssamhällen och övriga tätorter att påbörja ytterligare några projekt. 
Områden som kan nämnas i detta sammanhang är sydvästra delen av Ödåkra, Gantofta, ytterligare etapp i 
Östra Ramlösa samt Hasslarp. 

Stadens ekonomiska resultat 2022 för skattefinansierad verksamhet ska upp gå till minst 180 mnkr 
Bedömningen är att målet uppnås  

Resultatet för skattefinansierad verksamhet förväntas uppgå till 853 mnkr. Det innebär ett resultat som 
överstiger två procent av prognostiserade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning och resultatmålet på 
180 mnkr. Mer information om stadens ekonomi och helårsprognosen finns i avsnittet Ekonomisk analys av 
staden. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Helårsprognosen för kommunstyrelsen för årets resultat visar på ett överskott på 275,4 mnkr, där stadsled-
ningsförvaltningen står för +153,5 mnkr och stadsgemensamt för +121,9 mnkr. 

För stadsledningsförvaltningen beror prognosen främst på att mark- och exploateringsenheten, MEX, har ett 
prognostiserat resultat på +148,5 mnkr, övriga delar av avdelningen för strategisk samhällsutveckling en 
prognos på 2,6 mnkr samt avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling en prognos på 1,5 mnkr . 
Detta innebär att övriga avdelningar sammantaget prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr. 

Stadsgemensamt prognostiserade överskott på 121,9 mnkr mot budget beror främst på att de budgetmedel 
som är avsatta för ökade volymer i skolan inte nyttjas och istället återförs 44,5 mnkr på grund av minskade 
volymer (+69,5 mnkr), pensionskostnaderna (+36,5 mnkr) och omställnings- och utvecklingskostnader 
(+20,0 mnkr). 
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Under perioden januari-april har 2,1 mnkr omfördelats till stadsledningsförvaltningen från KS oförutsedda 
(Stärkande av Helsingborg Citys verksamhet 1 300 tkr och Medlemskap i String 824 tkr). 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
39 initiativ på innovation.helsingborg.se ägs av stadsledningsförvaltningen. Vi har valt att finansiera ett på-
gående initiativ, Haffa, som tidigare finansierats av skol- och fritidsförvaltningen och arbetsmarknadsför-
valtningen. Initiativet Haffa är en skarp pilot som just nu skalas upp. 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 32 16 5 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 11 10 2 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 1 2 1 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Haffa 
Haffa är ett koncept och en digital plattform för att dela med oss av kommunens prylar och resurser, åter-
använda möbler och produkter i stället för att alltid köpa nytt och skicka det gamla till återvinning. Haffa är 
ett stadsövergripande initiativ som just nu skalas upp. 

Effektmål: 

• Minskat inköp av nya möbler och prylar 
• Minskat klimatavtryck genom ökad delning av interna resurser 
• Medarbetare upplever att de kan göra skillnad med smarta klimatval 

Arbetet med Haffa började med en ”intern blocket”. I första hand jobbade vi med återbruket och de möbler 
som finns kopplade dit. Varje objekt har ett ID och någon form av märkning (QR-kod) och i plattformen finns 
funktioner för att tagga objektet med plats, livscykelmärkning, koppling till transportslag och notis till ”säl-
jare” och ”köpare” såväl som till återbrukets personal. 

Under 2022 utvecklas och testas en delningsfunktion där användaren inte bara kan hämta och lämna prylar 
utan också dela med andra, både inom och mellan förvaltningar. 

Matcha behov och starta innovationspiloter med Ignite Public 
Många verksamheter inom offentlig sektor har utmaningar kopplade till innovation och digitalisering men 
har begränsad kontakt med Sveriges startupscen där unga bolag tillämpar nya teknologier och nya affärs-
modeller. Genom att koppla ihop Helsingborgs behov med innovativa, handplockade startups kan nya lös-
ningar på problem skapas och testas i små piloter. Initiativet är stadsövergripande och testas skarpt. 

Effektmål: 

• Ökat nätverk med unga startupbolag runt om i Sverige 

Vi tror inte att vi löser stadens utmaningar själva – vi behöver hitta ännu bättre samarbeten med akademi, 
näringsliv och civilsamhälle. Det här är ett av många steg vi behöver ta för att förbättra dessa samarbeten 
och kontakter. 

Vi skaffar oss ännu bättre samarbetsmöjligheter med svenska startups tillsammans med den icke vinstdri-
vande organisationen Ignite Public. Under året kommer två matchningssessioner att ske då ett stort antal 
startups kommer presentera sina lösningar för oss. Om något bolag verkar ha en särskilt intressant lösning 
som vi tror skulle kunna passa hos oss, går vi vidare och gör en innovationspilot tillsammans. 
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Innovationsledning med stöd av digitalt lärande 
Helsingborg stad driver en innovationsstrategi för att skapa en smartare och mer hållbar stad med hög livs-
kvalitet för våra invånare. För att uppnå detta måste chefer och ledare inom offentlig sektor ha förmågan att 
arbeta innovativt med sina team. Hösten 2020 startade projektet E-learning för innovativ kraft i samarbete 
med Uppsala kommun. Syftet med projektet är att stärka den innovativa kraften i kommunen med stöd av 
digitalt lärande för chefer och ledare. Initiativet är stadsövergripande och testas skarpt. 

Effektmål: 

• Ett testat pedagogiskt koncept redo att utvecklas till en skalbar digital lösning. 

Det är ledarna som behöver ge mandat och inspiration för innovationsarbete och fatta de beslut som krävs 
för verklig förändring. Men att vara ledare inom offentlig sektor är utmanande och att kunna arbeta på nya 
sätt och fatta beslut som stöder innovation kräver kunskap och erfarenhet av innovation. 

Initiativet syftar att undersöka och utveckla koncept för hur man kan utbilda ledare på ett innovativt sätt för 
att driva och främja innovation. Detta görs genom att utveckla effektivt, inspirerande och skalbart digitalt 
lärande för innovationshantering. Vi arbetar tillsammans inom staden och med experter på innovation och 
lärande. Inom projektet skapas och testas insikter, idéer och lösningar med ledare och experter för att tidigt 
förstå hur det fungerar i praktiken. 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till april 2022. 
Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser januari 
till april 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 3 000 3 000 3 000 9 000 

Beviljade medel 1 090 4 688 1 200 6 978 

Använda medel 636 2 628 563 3 827 
 
Utöver de 9 mnkr som kommunfullmäktige tilldelat kommunstyrelsen för åren 2020-2022 har digitali-
seringsavdelningens på stadsledningsförvaltningen fått 12 mnkr för att vara ett stadsövergripande stöd för 
innovationsarbete. 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Bostäder och mark Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Påbörjade bostäder, antal beviljade startbesked 1 361 778 469 1 141  

Planlagd mark för industri, verksamhet och handel 
i stadens ägo, hektar 28,4 23,4 19,7 26,9  

Säljbar mark för industri, verksamhet och handel i 
stadens ägo, hektar 26,5 23,4 19,5 26,9 25,8 

Såld verksamhetsmark, 1000 kvm 145 16 59 52 44 
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Trygghet och säkerhet Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Polisens trygghetsmätning, skala 0-6 (lägre värde 
är bättre) 2,4 2,4 2,4 2,3  

Anmälda våldsbrott, antal per 1000 invånare 14,9 14,5 13,8 14,0  

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal per 1000 
invånare 59,6 58,2 54,6 52,0  

 

Samhällsplanering Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Hushåll med tillgång, eller absolut närhet, till bred-
band om minst 100 Mbit/s, procent 95,9 % 97,5 % 98,8 % 99,0 %  

 

Näringsliv Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Företagsklimat enligt servicemätningen Insikt, 
nöjd-kund-index 0-100 71 76 74 74  

Svenskt Näringslivs ranking av kommunens före-
tagsklimat, plats 1-290 Plats 25 Plats 22 Plats 117 Plats 65  

Nystartade företag, antal per 1000 invånare 16-64 
år 11,5 11,0 12,3 -  

Fortsatt aktiva nyregistrerade företag efter 5 år, 
procent 78 % 75 % 75 % 76 %  

Kunskapsintensiva arbetsställen, antal 4 042 4 133 4 208 4 313  

Utveckling av antal kunskapsintensiva arbetsstäl-
len, procent 1,9 % 2,3 % 2,5 % 2,5 %  

Anställda inom kunskapsintensiva arbetsställen, 
antal 10 446 10 774 10 775 11 645  

Utveckling av antal anställda inom kunskapsinten-
siva arbetsställen, procent 4,3 % 3,1 % 0 % 8,1 %  

 

Turism Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Kommersiella gästnätter, antal 787 289 791 289 547 478 680 211  
 

Service och bemötande  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Kunder som upplevde ett trevligt bemötande i kon-
takt med Helsingborgs kontaktcenter, procent 91 % 92 % 92 % 91 % 86 % 

Kunder som tyckte att det var enkelt att komma i 
kontakt med Helsingborgs kontaktcenter, procent 86 % 89 % 93 % 90 % 85 % 

Kunder som är nöjda med Helsingborg kontakt-
centers hantering av sitt ärende, procent 87 % 86 % 87 % 86 % 81 % 

Kunder som tyckte att informationen från Helsing-
borg kontaktcenter var tydlig och lätt att förstå, 
procent 

85 % 87 % 85 % 81 % 77 % 
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Service och bemötande  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Lösta ärenden, ur kundens perspektiv, på Helsing-
borg kontaktcenter, procent 73 % 75 % 77 % 69 % 73 % 

 

Invånarinvolvering Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T1 2022 

Medborgarundersökningen - Möjlighet att delta ak-
tivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar 
bra, procent 

- - - 38 %  

Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka 
inom de kommunala verksamheterna fungerar bra, 
procent 

- - - 43 %  

Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka 
politiska beslut i kommunen fungerar bra, procent - - - 35 %  
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Verksamhetsberättelse  

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. 

Ekonomisk helårsprognos1 per bolag 2022, mnkr 

Bolag Utfall 
2021 

Budget 
2022 

Helårspro-
gnos 2022 

Bästa 
fall 

Sämsta 
fall 

Helsingborgshem AB med underkoncern 95 78 75 81 61 

Helsingborgs Hamn AB 69 70 70 75 60 

Öresundskraft AB med underkoncern 467 327 324 340 310 

Helsingborg Arena och Scen AB2 -161 -159 -159 -158 -163 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 28 1 20 30 10 

Totalt    498 317 330 368 278 
 

1) Helårsprognosen avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.  

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

 

Investeringar per bolag, investeringsutgift, mnkr 

Bolag 2020 2021 Prognos 2022 

Helsingborgshem AB med underkoncern 595 651 555 

Helsingborgs Hamn AB 18 23 70 

Öresundskraft AB med underkoncern 404 430 641 

Helsingborg Arena och Scen AB 2 5 13 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 55 28 40 

Totalt 1 074 1 137 1 319 
 

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

Helsingborgshem AB 
Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag och ska bidra till en fungerande 
bostadsmarknad inom kommunen genom att förvärva, bebygga, förvalta, avyttra och ombilda 
fastigheter samt utveckla attraktiva bostäder och stadsdelar. 

Helsingborgshems uppdrag är att medverka till att Helsingborg är en långsiktigt hållbar och 
attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Bolaget ska ta ett aktivt 
samhällsansvar med fokus på långsiktig utveckling av stadens attraktivitet. 

Helsingborgshem ska bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Vi ska 
bidra till att Helsingborg har attraktiva stadsdelar genom att utveckla struktur, 
funktion och upplevelse utifrån förutsättningarna i olika stadsdelar och 
stationsnära orter. Särskilt fokus ska vara på ökad trygghet och trivsel, 

långsiktig hållbarhet samt innovation och digitalisering. Helsingborgshem ska vara en aktiv del av 
H22 och medverka till nya perspektiv inom enskilda boendelösningar och utveckling av hela 
stadsdelar. 

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Pandemin påverkade och präglade även starten på 2022, men förhoppningsvis är den fasen nu över så att 
verksamheten kan bedrivas under mer normala former. Kriget i Ukraina skapar dock nya osäkerheter och 
många omvärldsfaktorer är långsiktigt svårbedömda i nuläget. Räntenivåer, energipriser samt tillgång och 
priser på olika material är exempel på faktorer med stor osäkerhet som kan påverka vår verksamhet framö-
ver. 

Den nya organisation vi började implementera under förra året har till syfte att skapa mer kundnära och re-
lationsbyggande team med helhetsansvar för boendeupplevelsen. Vårt främsta fokus är trygghet, följt av 
kundnöjdhet. Vi fortsätter arbetet med att trimma in och finjustera organisationen. 

Omvandlingen av Drottninghög pågår för fullt och är i ett väldigt aktivt skede. Vi är i full gång med bygget 
och uthyrningen av Stadskvarteret med totalt nästan 200 nya bostäder. Försäljningen av de 10 radhus vi 
bygger pågår just nu och blir områdets första Egna Hem. Tillsammans med andra förändringar bidrar det till 
ökad variation i upplåtelseformer, storlek, utformning och pris. Styrelsen har också fattat beslut om att inve-
stera i ett nytt friluftsbad på samma plats som det gamla, enligt uppdrag från kommunfullmäktige. Badet 
ska stå klart till sommaren 2023. 

Mycket av vårt arbete just nu fokuserar på förberedelser och färdigställande inför den stora stadsmässan 
H22, där vi har ett särskilt ansvar för Drottninghög. För oss är det en unik möjlighet att visa upp allt spän-
nande som händer i stadsdelen och att berätta om den framgångsrika metoden där invånarna involveras i 
förändringsarbetet 

På Pålsjö Äng i Mariastaden pågår vårt andra stora nybyggnadsprojekt. Det omfattar totalt 73 lägenheter 
varav 11 radhuslägenheter i två plan samt 62 lägenheter fördelat i tre flerbostadshus. Lägenheterna är fa-
miljevänliga med rikliga förvaringsmöjligheter och stora fina balkonger och uteplatser. I upphandlingen har 
klimatpåverkan varit en viktig parameter, utifrån de lärdomar vi gjorde i vårt prisbelönta projekt på 
Högasten. 

BOLAGETS MÅL 

Andelen hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upplevda tryggheten i bostadsområdena 
ska öka från 60 procent till minst 70 procent fram till 2022 
Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås. 
 

Bolagets 
inriktning 
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Under ett par år, fram till och med 2019, hade vi en ökande trend i våra trygghetssiffror. Från våren 2020 
blev trenden i stället minskande, men den nedgången verkar nu ha avstannat. En generell ökad otrygghet i 
samhället är sannolikt en delförklaring till minskningen, men även pandemin bedöms ha påverkat. Våra 
branschkollegor har upplevt samma sak. 

Den nya organisation som vi började implementera under förra året är ett viktigt led i att sätta ytterligare 
ökat fokus på trygghetsfrågan genom att jobba mer kundnära och relationsbärande ute i våra stadsdelar. Vi 
jobbar brett med trygghetsfrågan; vi fokuserar både på fysiska åtgärder med fokus på säkerhet och med 
sociala insatser för att långsiktigt skapa inkludering och framtidstro. 

Vi har under hösten förstärkt vår organisation med fyra nya områdesvärdar vars uppgift är att arbeta 
långsiktigt och relationsbyggande i våra mest utsatta stadsdelar under kvällar och helger. Vi fortsätter 
samtidigt med åtgärder som vi vet ger effekt, exempelvis trygghetsjouren som är vår förlängda arm ute i 
stadsdelarna på kvällar, nätter och helger. Vi inhämtar och åtgärdar löpande hyresgästernas synpunkter på 
trygghetsfrågorna genom vår Kundbarometer. Vi arbetar också aktivt med att kommunicera vad vi gör inom 
trygghetsfrågorna, bland annat i sociala medier. 

Vi arbetar med trygghetscertifiering av delar av Fredriksdal och dialog pågår avseende fler områden. Vi 
utför även punktinsatser i den fysiska miljön avseende exempelvis skalskydd, belysning och beskärning. I 
vårt samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige har vi bra underlag för åtgärder bland annat på 
Planteringen, där vi nu diskuterar aktiv platssamverkan med andra fastighetsägare. 

Vi arbetar för fullt för att nå vårt mål, men vår bedömning är att måluppfyllelsen försenas. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för Helsingborgshem avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 75 
miljoner kronor, vilket är 3 miljoner lägre än budgeterat. Driftkostnaderna är relativt stabila totalt sett, dock 
med stora inbördes variationer. Uppvärmningskostnaderna påverkar positivt med ett milt första kvartal, 
medan kostnaden för el stiger. Prognosen påverkas negativt med 15 miljoner kronor på grund av omräkning 
av pensionsskulden till följd av ändringar i beräkningsgrunden för ålderspension enligt den så kallade ITP2-
planen. Nedskrivningar är 8 miljoner högre kopplat till ombyggnation av Drottninghögs centrum. Centrala 
utvecklingskostnader förväntas minska, mycket kopplat till lägre bemanningskostnader för H22 City Expo 
än budgeterat, då bland annat omfattningen på antal pass att bemanna har minskat. På grund av rådande 
marknadsläge förväntas ökade finansieringskostnader med cirka 12 miljoner kronor. 

Inflationstakten är för närvarande på en klart högre nivå än tidigare, bland annat till följd av det osäkra 
världsläget med kriget i Ukraina. Väsentliga faktorer som påverkar bolaget är den stora osäkerheten i 
framtida energipriser. Vi noterar redan ökande kostnader för finansiering och trots att vi har en stor andel av 
finansieringen säkrad med derivat förväntas kraftigt ökade kostnader även framgent. Byggkostnaderna 
förväntas också öka vilket leder till att vi kommer att behöva vara restriktiva i vilka projekt som ska startas. 

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret uppgå till 81 miljoner kronor och i sämsta fall till 61 
miljoner. I bästa fall räknar vi med lägre driftskostnad till följd av en mild vinter och att vi inte hinner med 
alla centrala utvecklingsprojekt. I sämsta fall beaktas en kall vinter med mycket snö samt ökad efterfrågan 
på hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll och ökade räntekostnader. 

INVESTERINGAR 
De tre största investeringarna under året är nyproduktionen av Stadskvarteret och Pålsjö Äng samt ombygg-
nation etapp 3 av Elineberg. Därtill tar etapp 4 av Elineberg vid samt friluftsbadet på Drottninghög. Utöver 
detta genomförs ett flertal större lokalanpassningar i Drottninghög centrum och i Dalhem centrum. Totalt 
uppgår investeringsprognosen till 555 miljoner kronor. 

BOLAGETS INNOVATIONSPORTFÖLJ 
Under 2020 påbörjade vi arbetet med 8 innovationsprojekt, som finns redovisade i Helsingborgs innovat-
ionsdatabas. Av dessa är 5 påbörjade och eller har genomfört skarpa tester. 
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Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 4 1 1 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 1 1 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Mäta stadsdelars image 
En stadsdels utveckling kan mätas utifrån olika parametrar. Exempelvis genom fastigheternas avkastnings-
krav/yield eller socioekonomiska mätetal, så som inkomstnivåer eller sysselsättningsgrad. Men vi vill ut-
forska möjligheten att också mäta mjuka parametrar som är kopplade till människors upplevelse/känsla. 
Genom att analysera stora mängder data från nätet och människors digitala fotavtryck i en så kallad senti-
mentanalys hoppas vi kunna fånga Helsingborgarnas inställning till olika stadsdelar. 

Sällbo 
Ett före detta äldreboende har renoverats. 31 av de 51 lägenheterna hyrs ut till 70-plusare. I resterande lä-
genheter bor unga vuxna mellan 18 och 25 år, varav hälften nyligen har kommit till Sverige, utan sina föräld-
rar. Utöver den egna lägenheten har de boende tillgång till gemensamma ytor både inomhus och utomhus, 
med gott om plats för fritid och umgänge. Sällbo är ett framgångsrikt pilotprojekt med löpande utvärdering 
som ursprungligen hade ett slutgiltigt utvärderingsdatum 31 dec 2021. På grund av covid-19 har utvärde-
ringsdatumet flyttats fram. 
 
Dialog och medskapande 
Vi arbetar med dialog och medskapande i alla projekt som på påverkar våra hyresgästers vardagsliv. På 
Drottninghög har vi genomfört ett stadsdelsövergripande dialogarbete med 250 intervjuer. Det har vi gjort 
en gång tidigare, 2013. Fokus nu har varit stadsdelens förflyttning, de gemensamma ytorna - livet mellan 
husen, trygghet samt hur vi kan arbeta med smart mobilitet i stadsdelen. 
 
Utvärdera klimatpåverkan i upphandling 
Helsingborgshem valde att i upphandlingen av ett nytt bostadshus på Högasten låta entreprenörerna tävla 
om lägst klimatpåverkan. Den entreprenör som redovisade lägst klimatpåverkan för nyproduktionen fick en 
betydande fördel i utvärderingen av anbuden. Det var vårt första steg i att använda klimatkrav redan i upp-
handlingsfasen och metoden har därefter utvecklats ytterligare och använts i vårt nybyggnadsprojekt Pålsjö 
Äng. 

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 

Fungerande bostadsmarknad 

Nyckeltal 2020 2021 T1 2021 T1 2022 

Antal inflyttningar i lägenhet 1 213 1 177 375 489 

Antal tillförda lägenheter som påbörjats per år, via 
egen produktion eller på mark som vi har avyttrat 181 287  161 0 

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 i pa-
rentesen 

89 %    
(37 %)   
86 lgh 

78 %    
(35 %)   
57 lgh 

65 %    
(35 %)  
21 lgh 

95 %    
(35 %)  
20 lgh 
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Mycket nöjda kunder 

Nyckeltal 2020 2021 T1 2021 T1 2022 

Andel hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda 
med den upplevda tryggheten i bostadsområdena 63 % 61 % 62 % 61 % 

Antal trygghetscertifierade lägenheter per år 245 516 0 0 

Helhetsbedömning av boendet och Helsingborgshem 
som hyresvärd (andel 5:or på 5-gradig skala, genom-
snitt senaste 12 månaderna). 

32 % 31 % 32 % 30 % 

 

Attraktiv stad 

Nyckeltal 2020 2021 T1 2021 T1 2022 

Växthusgasutsläpp (kg CO2e/m2 Atemp) 1) 7,83 6,52 Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

Andel inflyttade hyresgäster under 26 år exklu-
sive studenter 

14 %    
(171 st) 

18 %    
(215 st) 

16 %    
(60 st) 

15 %    
(72 st) 

Antal inflyttningar i studentlägenheter (totalt an-
tal studentlägenheter inom parentes) 273  (442) 273 (442) 69 (442) 77 (442) 

1) Utsläpp som energiförbrukningen i Helsingborgshems fastigheter samt transporter ger upphov till utan klimatkompenserad 
fjärrvärme och allokerade el (Bra Miljöval). 
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Verksamhetsberättelse  

Helsingborgs Hamn AB  
Helsingborgs Hamn har i uppdrag att vara ett konkurrenskraftigt nav för sjöfarts-, järnvägs- och 
lastbilstrafik i regionen som med hänsyn till säkerhet och miljö levererar kundnytta. Helsingborgs 
Hamn har även i uppdrag att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor 
och näringsliv samt att utveckla och marknadsföra Helsingborg. 

Bolaget ska vara Nordens modernaste hamn. Vi ska vara en effektiv och 
lönsam hamn med nöjda kunder. Fokus ska vara på att optimera befintliga ytor 
och fortsätta investera i innovativ teknik som ökar kapaciteten och förbättrar 
hållbarheten. 

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Helsingborgs Hamn påverkas till viss grad fortsatt av coronapandemin där nedstängning av hamnar och 
förseningar fortfarande råder i de globala transportkedjorna. Därutöver har det kinesiska nyåret medfört ett 
stopp i transporterna. Den stora containerbrist som råder med anledning av förseningarna innebär fortsatt 
höga fraktrater. Sammanlagd effekt blir att rederier har svårt att komma vid schemalagd tidpunkt och att 
planeringen därav blir svårhanterad. Containervolymerna är dock stabila med en liten ökning jämfört med 
föregående år som var ett rekordår för Helsingborgs Hamn och marknaden börjar se positivt på utveckl-
ingen. Det beror främst på att vi är en kortsjö- och feederhamn vilka inte påverkas i lika stor grad som de 
stora omlastningshamnarna samt att den svenska import- och exportindustrin är under återhämtning. Där-
till har vi lyckats attrahera nya volymer och ett nytt anlöp via Hapag Lloyd. 

Första tertialet har startat med snarlika containervolymer som första tertialet 2021, men med en högre in-
täkt för containersegmentet. Detta grundar sig i ökade intäkter i form av kajhyror för import- och exportgods 
på grund av obalans i containertrafiken det senaste året till följd av pandemin. Passagerartrafiken på färje-
leden har återhämtat sig kraftigt under första tertialet och är nu nästan uppe i nivå med ett normalår. Last-
fordonstrafiken som inte varit lika påverkat av pandemin fortsätter att utvecklas stadigt uppåt med 7 pro-
cent första tertialet. Hittills har bulkvolymen varit hög på grund av den kalla vintern där extra pelletsbåtar 
har anlöpt hamnen, och uppgår till 67 000 ton jämfört med 49 000 ton samma period föregående år. 

Helsingborgs Hamn ersatte föregående år dieseln till arbetsmaskinerna med HVO100, som räknas som för-
nybart bränsle, men på grund av bristande tillgång kompletteras numera HVO100 med diesel. Hamnen fort-
sätter strategin med att byta dieseldrivna maskiner mot eldrivna, både för miljön och för ekonomins skull. 

Arbete pågår med att implementera två nya smarta tekniska lösningar: ett Terminal Operation System 
(TOS) och ett Positioneringssystem. Ett TOS är en viktig del i hamnens leveranskedja och hanterar alla för-
flyttningar av olika typer av gods kopplat till en hamn. Positioneringssystemet ska användas för att position-
era dragbilarna som hämtar och lämnar containrar till containerkranarna.  

Arbetet med att förbereda för en flytt av hamnen söderut har fortsatt med bland annat mätningar och utred-
ningar inför tillståndsprövningar. 

Helsingborgsregionen har under februari 2022 utsetts till Sveriges bästa logistikläge av Intelligent Logistik. 
Som Sveriges livsmedellogistikcentrum med närheten till Öresund och Europa står sig regionen stark samti-
digt som det satsas brett på att skapa etableringsmark för logistisk tillväxt. Detta är väldigt positivt för till-
växten för Helsingborgs Hamn. 

BOLAGETS MÅL 

Öka lönsamheten inom Port operations med 40 miljoner kronor fram till 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 

Bolagets 
inriktning 



 

88     Helsingborgs stads delårsrapport april 2022 
 

 
En ökad lönsamhet inom Port Operations med 40 miljoner kronor kräver förbättringar på alla nivåer och alla 
funktioner, processer, samt kund- och leverantörsrelationer. Ägardirektivets mål har omsatts till strategier 
och åtgärder i vår affärsplan för 2022 till 2026. Sex strategiska förbättringsområden är utpekade; förbättra 
bolagsstyrningen, investera i personalen, förbättra IT-stödet för Port Operations, investera i hållbarhet, för-
bättra affärerna och utveckla hamnens kapacitet. 

Målet är uppfyllt per 30 april 2022 och bedömningen är att målet kommer att uppnås, dock med lite mer för-
siktighet än tidigare på grund av de höga drivmedel- och elpriserna som påverkar resultatet inom Port Oper-
ations negativt.  

Sveriges mest hållbara hamn 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
Helsingborgs Hamn fortsätter redovisa sin hållbarhetspåverkan enligt GRI Standards. Dessa standarder an-
vänds som ett ramverk av många hamnar för att systematiskt beskriva hur hållbarhetsarbetet styrs och 
leds, samt resultatet av hållbarhetsarbetet. Detta gör att hamnen systematiskt kan jämföra sitt hållbarhets-
arbete med andra hamnar som också använder GRI Standards som ramverk. Jämförelse med andra ham-
nar har dock delvis försvårats då andra slutat använda GRI Standards.  

Ett stort arbete har genomförts avseende energianvändning där minskad förbrukning och utfasning av fos-
sila bränslen har skett. Huvuddelen av hamnens personbilar är elektriska. Inköp och drift av elektriska ar-
betsmaskiner skedde förra året där fyra helelektriska terminaltraktorer nu är i tjänst i produktionen. Ytterli-
gare fyra arbetsmaskiner är beställda för leverans under 2022. En helt eldriven containertruck ska köpas in, 
men utmaningar med leveranstid gör att den troligen inte hinner levereras förrän 2023. 

Maskinparken med främst maskiner med förbränningsmotorer ses över och det som kan fasas ut kommer 
säljas. Kvarvarande arbetsmaskiner drivs av förnyelsebart HVO100 i den mån utbudet medger. Tillgång och 
pris på HVO100 är osäkra faktorer. Under 2021 installerades solceller på två byggnader i hamnen vilka nu 
tagits i drift. 

Målformulering för väsentliga hållbarhetsaspekter är utarbetade och ansvariga arbetar systematiskt med 
delmål. En standard för jämförelse av GRI-rapporter finns och bolaget avser att externt revidera hållbarhets-
rapporten kommande år och jämföra med andra svenska hamnar. Detta i syfte att fastställa om målet Sveri-
ges mest hållbara hamn uppnåtts. Jämförbarhet mellan svenska hamnar är en utmaning för att kontrollera 
måluppfyllelsen. Göteborgs hamn har slutat rapportera enligt GRI och utmaningar finns med att kunna rele-
vant bedöma måluppfyllelse.  

En uppdaterad lagstiftning för hållbarhetsrapportering förväntas i slutet på året. Rapporteringskravet kom-
mer öka och standard kommer sättas där GRI lär bli den troliga ramen för rapporteringsarbetet. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för Helsingborgs Hamn avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 70 
miljoner kronor. 2022 har startat med bra volymer och ett resultat i linje med budget.  

De höga diesel- och elpriserna påverkar Helsingborgs Hamns resultat negativt. Elkostnaden har ökat med 
58 procent under första tertialet jämfört med samma period föregående år. Drivmedelskostnaden har ökat 
med 31 procent under samma period. Bolaget försöker i så hög utsträckning som möjligt ersätta diesel 
med HVO100 och för detta bränsle var priset i genomsnitt cirka 4 kronor dyrare per liter än diesel under 
första tertialet. Dock gör volymåterhämtningen på färjeleden att resultatet hålls på stabil nivå. 

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till 75 miljoner kronor och i sämsta fall till 
60 miljoner kronor. Avvikelsen för resultatet är något större på nedsidan än tidigare då en betydande kund 
är tappad och en osäker ekonomisk situation i omvärlden kan försämra volymerna och därmed resultatet.   
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INVESTERINGAR 
De budgeterade investeringarna består av investeringar i fordons- och maskinparken (36 miljoner kronor), 
hamnanläggningar (28 miljoner) varav muddring av hamnbassängen står för merparten, kapacitetsökning 
av containerhamnen gällande el (17 miljoner), utbyggnad av IT-infrastruktur (11 miljoner) samt byggnadsin-
ventarier (6 miljoner), På grund av förseningar i leveranser av bland annat elektrifierade maskiner såsom 
dragbilar och gaffeltruckar kommer många av de planerade investeringarna göras först 2023, vilket innebär 
att bolagets investeringsprognos uppgår till 70 miljoner kronor mot 98 miljoner i budget.   

BOLAGETS INNOVATIONSPORTFÖLJ 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 0 1 1 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 0 0 

 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Elonroad 
Initiativet innebär att Helsingborgs Hamn är testbädd för ny infrastruktur för el-laddning från Elonroad. De 
ledande skenorna som kan placerats direkt på asfalt laddar automatiskt alla typer av elektriska fordon (ut-
rustade med rätt komponenter) vid såväl parkering som under körning. Under våren 2022 samt under H22 
City Expo testas konceptet i hamnen. Skenorna som levererats är cirka tio meter långa har justerats längd-
mässigt beroende på placeringen, limmats fast på asfalten och är sedan inkopplade till en strömkälla. Vilket 
eldrivet fordon som helst kan anpassas till tekniken och två av hamnens elbilar har byggts om. Eftersom det 
handlar om konduktiv laddning, det vill säga fysisk kontakt mellan fordon och skena, har bilarna utrustats 
med släpskor som automatiskt fälls ner för att överföra energin och ladda fordonet. Bästa sättet att förklara 
tekniken för en som är oinvigd är att likna det med en enkel bilbana för barn. Fördelen med konduktiv ladd-
ning är att man kan överföra höga effekter med upp till 300 kW per fordon med väldigt hög verkningsgrad 
97,5 procent. 
 
NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 

Volymer 

Nyckeltal 2020 2021 T1 2021 T1 2022 

Antal ton gods som passerar genom hamnen 
(tusental) 
- varav andel med färja (procent) 

 
7 959 
63 % 

 
8 394 
65 % 

 
2 803 
65 % 

 
2 979 
66 % 

Antal passagerare med färja (tusental) 3 562 4 009 624 1 536 

Antal lastfordon med färja (tusental) 447 450 148 159 

Antal personfordon med färja (tusental) 701 718 100 261 

Antal hanterade containers i TEU 1) sjöledes 
(tusental) 267 273 89 90 

Antal hanterade containers i TEU 1) med järnväg 
(tusental) 22 24 7 9 

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

Nyckeltal 2020 2021 T1 2021 T1 2022 

Antal kunder som genererar en omsättning på minst 
10 mnkr 9 9 9 10 

Andel av bolagets omsättning som de tre största kun-
derna genererar (exklusive färjetrafik) 28 % 28 % 29 % 29 % 

 

Säkerhet 

Nyckeltal 2020 2021 T1 2021 T1 2022 

Antal tillbud i hamnen 162 168 56 59 

Antal olyckor i hamnen 1 2 0 5 

Antal olyckor i hamnen som lett till läkarbesök 1 2 0 1 
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Verksamhetsberättelse  

Öresundskraft AB  
Öresundskraft har i uppdrag att främja och säkerställa energiförsörjningen och den elektroniska 
kommunikationen inom kommunen på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar utveckling. 

Öresundskraft har även i uppdrag att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för 
människor och näringsliv samt att utveckla och marknadsföra Helsingborg. 

Öresundskraft ska driva omställningen mot en miljömässigt, ekonomiskt, 
socialt hållbar energianvändning samt möjliggöra en datadriven utveckling av 
den smarta staden. Bolaget ska möjliggöra för kunderna att nyttja de nya 
energi- och kommunikationslösningarna. Bolaget säkrar stabiliteten och 

säkerheten i de samhällsviktiga energi- och kommunikationssystemen. 

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Perioden har i mångt och mycket präglats av höga el- och gaspriser. Det har resulterat i många frågor från 
kunder, högt tryck på kundservice och ökade risker inom främst elhandel. Det resulterade också i snabb 
framtagning av ett nytt erbjudande om delbetalning. Ovanpå detta har den elpriskompensation som rege-
ringen beslutat om, hanterats. Att Öresundskrafts kundservice i det läget utsågs till Sveriges bästa inom 
energibranschen av undersökningsplattformen Brilliant Future är naturligtvis ett styrkebevis. 

Distributionsverksamheten har uppvisat mycket god tillgänglighet under perioden medan produktionen vid 
Filbornaverket påverkades av ett tillfälligt så kallat tubläckage i pannan. Värmeleveranserna var lägre än 
under föregående period men med fortsatt höga elpriser.  

Arbetet med att avskilja koldioxid från Filbornaverkets rökgaser resulterade bland annat i att Energimyndig-
heten genom det så kallade Industriklivet beslutade att stödja Öresundskrafts utvärdering av koldioxidav-
skiljning med HPC-teknik. Stödet uppgår som maximalt till cirka 3,5 miljoner kronor och omfattar en pilot-
studie och test av en anläggning på Filbornaverket under hösten 2022. 

Öresundskraft har tagit hem den största solcellsorder någonsin, 500 kW från Bama Freshcuts. Solaffären 
har dock vissa utmaningar gällande bland annat leveranstider för mindre, ofta privata, anläggningar. Det 
första avtalet om fjärrvärme i Rydebäck har tecknats. En ny operationell modell för bolagets styrning pre-
senterades i mars. Den nya operationella modellen ska möjliggöra genomförandet av strategin ”En plan för 
en planet”. Andra noterbara händelser under perioden är invigning av bolagets omgjorda och aktivitetsbase-
rade kontor, det fortsatta arbetet med byte av el- och fjärrvärmemätare, ett nytt miljötillstånd för Åker-
slundsverket i Ängelholm samt den eleffektplan som Öresundskraft och Helsingborgs stad gemensamt ta-
git fram och som antagits av kommunfullmäktige. Därtill har arbetet fortsatt med bolagets seminarier och 
åtaganden under H22 City Expo. 

BOLAGETS MÅL 

Lokal produktion av solel ska motsvara minst 2 procent av Helsingborgs elanvändning 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
Enligt Helsingborgs klimat- och energiplan ska 10 procent av den el som används år 2035 komma från 
lokala solceller. Vid utgången av 2021 kunde Öresundskraft notera ytterligare 300 privatkunder som 
solelsproducenter och ytterligare drygt 500 kW installerad effekt genom företag. Verksamheten bidrar 
påtagligt till stadens övergripande solelsmål, med en ambition att nå målen tidigare än stipulerat i 
energiplanen.  

Bolagets 
inriktning 
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I takt med stigande elpriser och ökande oro på energimarknaden har intresset för solceller vuxit mycket 
kraftigt. Brist på montörer och materialbrist på grund av bland annat covid-relaterade störningar i globala 
leverantörsled har lett till generella utmaningar för branschen som helhet. Öresundskraft tar sedan 
senhösten 2021 inte emot beställningar från privatkunder. Fokus ligger i stället på att säkerställa leverans 
av de anläggningar som beställts, bland annat genom samarbete med fler underentreprenörer och därmed 
minskat beroende av enskilda partners. 

Intresset av större solcellsanläggningar till företag är stort och bedömningen är att fler anläggningar kan 
installeras under 2022 än tidigare år. Till exempel såldes i början av 2022 den största anläggningen hittills, 
500kW, en anläggning som redan är driftsatt och i produktion. 

Diskussion pågår med ett par kunder om kompletta anläggningar för solel, laddning och lagring med målet 
att gemensamt åstadkomma största möjliga elsystemsnytta samtidigt som risk och förtjänst fördelas 
enligt en långsiktigt hållbar modell. 

Noll procent fossila bränslen i fjärrvärmen 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
Öresundskraft arbetar på flera fronter med frågan om fossilfrihet. Dels genom att helt eliminera den lilla 
andelen fossilt bränsle som faktiskt används, dels genom att minska och om möjligt eliminera förekomsten 
av fossil plast i restavfallet till Filbornaverket. Det förstnämnda gör vi genom att bland annat byta ut start- 
och stödbränsle vid våra anläggningar, det sistnämnda genom att exempelvis stödja utvecklingen av 
biobaserad plast. Därutöver har ett övergripande arbete och förstudier inletts för att genom 
koldioxidinfångning, så kallad CCS (Carbon Capture & Storage), skapa negativa utsläpp vid Filbornaverket. 
 
Enligt uppvärmningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft, vilken bland andra Öresundskraft och 
Helsingborgs stad står bakom, ska uppvärmningsbranschen vara fossilbränslefri år 2030. År 2045 ska 
sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Samverkan är 
ett viktigt medel för att åstadkomma omställningen. Färdplanens ambitiösa åtaganden stämmer väl med 
Helsingborgs klimat- och energiplan. År 2021 bestod fjärrvärmen både i Helsingborg och Ängelholm till 99,8 
procent av återvunnen och förnybar energi. 
 
Antalet uppkopplade sensorer i Öresundskraft Stadshubb ska uppgå till minst 20 000 vid utgången av 
2022 
Målet kommer inte att uppnås. 
 
Den största basen för sensorer utgjordes tidigare av NSRs pilot för behovsanpassad soptömning. NSR 
valde att lägga ner piloten och därmed släcktes 6 300 sensorer i Pingdays nät under 2021. Bedömningen är 
att nuvarande efterfrågan på sensorer (LoRaWAN sensorer) från kunder och andra potentiella användare 
inte är tillräckligt stor för att nå målet på 20 000 sensorer under 2022. Däremot finns ett antal projekt och 
initiativ med stadens förvaltningar och bolag där det finns ett värde i att samla in mätdata via sensorer och 
visualisera denna data för olika nyttor. Värdet ligger inte i antalet sensorer utan snarare i hur tjänsten är 
utformad med larm, dashboards och hur insamlade mätvärden kan kombineras med annan data. 

Ha kundavtal om minst 2 MW reglerbar effektanvändning som kan ropas av vid lokala 
kapacitetsutmaningar vid utgången av 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
Öresundskraft arbetar aktivt med effektfrågan för att säkerställa en fortsatt regional tillväxt samtidigt som 
vi möjliggör den energiomställning som är nödvändig för att uppnå klimatmålen. Nationellt sker arbetet 
genom olika forum och pilotprojekt, genom påverkansarbete och genom remissinstanser. Regionalt genom 
deltagande i bland annat Effektkommissionen i Skåne och lokalt genom nya avtalsformer, kunddialog och 
samarbete med Helsingborgs stad. Vår uppfattning är att den tillgängliga effekten från överliggande nät i 
närtid inte kommer att vara tillräcklig för att tillgodose det växandet behovet i vår region. Därav är vår 
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ambition att bättre nyttja de lokala effektresurser som finns att tillgå i form av flexibel förbrukning, 
produktion och lagring.  

Ett led i arbetet är att avtala om effektflexibilitet där en elnätskund erbjuds ekonomisk ersättning mot att vid 
lokala effekttoppar i Öresundskrafts nätområde göra ett frånsteg från sin tänkta förbrukning, till fördel för 
elsystemet. Det kan till exempel vara att flytta en energikrävande process till en annan tid på dygnet, att 
styra ner ventilation till halvfart och att starta egen elproduktion under en begränsad tid. För avtalspartnern 
innebär det dels en ekonomisk ersättning, dels ett värde i form av en aktiv hållbarhetsinsats vilken kan 
användas i varumärkesarbete och marknadsföring.  

Öresundskrafts långsiktiga ambition är att via flexavtal och andra åtgärder möjliggöra en regional 
effektökning om cirka 5 procent årligen vilket i dagsläget motsvarar cirka 20 MW anslutningsförmåga. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för Öresundskraft avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 324 miljo-
ner kronor, vilket är 3 miljoner lägre än budgeterat. Prognosen innehåller ett högre täckningsbidrag för 
första tertialet främst kopplat till fördelaktiga elpriser som påverkar både fjärrvärme- och vindkraftsaffären 
positivt. Den positiva starten på året drogs dock ned något i april på grund av driftstopp på Filbornaverket 
med dyr ersättningskraft som en konsekvens. Bedömningen är att bolaget fortsatt under året kommer gyn-
nas av de höga elpriserna vilket har effekt på fjärrvärme- och vindkraftsaffären, men detta motverkas av 
ökad inflation som ger ökade kostnader för drift och underhåll, bränsle samt insatsvaror i produktionen. Vi-
dare innehåller prognosen ett lägre täckningsbidrag kopplat till elnät drivet av högre kostnader för nätförlus-
ter, samt för elhandel drivet av lägre volymer och högre profilkostnader. 

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till 340 miljoner kronor och i sämsta fall till 
310 miljoner. Bästa fall är baserat på att slutet av året blir kallare än prognostiserat med en antagen vo-
lymökning på 10 procent samt att vi lyckas minska effekterna av inflationen ytterligare. Sämsta fall är base-
rat på att fjärde kvartalet blir varmare än prognostiserat med en antagen volymminskning på 10 procent. 
Sämsta fall bygger också på att vi under året påverkas av ännu högre inflation. 

INVESTERINGAR 
Öresundskraft största enskilda investeringar under 2022 är det pågående projektet för att säkerställa fram-
tida produktion av fjärrvärme (141 miljoner kronor), mätarbyten för el- och fjärrvärmenätet (82 miljoner) 
samt elnätsprojektet för att förstärka Ängelholm (45 miljoner). Utöver detta sker löpande omfattande rein-
vesteringar i såväl nät- som produktionsverksamheten samt utbyggnad till nya områden. Den uppdaterade 
prognosen för investeringar uppgår till 641 miljoner kronor och är i linje med budget. 

BOLAGETS INNOVATIONSPORTFÖLJ 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 24 31 10 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 5 16 15 

 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Omställning av transportsektorn 
Tillsammans med Volvo Lastvagnar ska Öresundskraft bygga Sveriges största publika laddstation för last-
bilar. Laddstationen uppförs på Ättekulla-området i Helsingborg. Stationen ska omfatta fyra laddplatser 
med laddeffekt på upp till 350 kW för snabbare laddning vid korta stopp. Därtill sex platser med laddeffekt 
100kW för laddning under längre stopp. Laddplatserna blir tillgängliga för alla lastbilsfabrikat. Stationen ut-
formas dels för att möta logistikbranschens behov av tillgänglighet och planerbarhet, dels för det framtida 
energisystemets behov - genom smart styrning ska stationen kunna fungera som en resurs vid tillfällen när 
tillgången på effekt är begränsad. Stationen ska invigas under H22 City Expo. 
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Framtidens smarta fastighet 
Vid Öresundskrafts huvudkontor i Helsingborg sitter solceller på kontorstaket, beräknade att producera 
cirka 110 000 kWh solel per år. Det unika med installationen är att byggnader på området kopplats samman 
i ett likströmsnät och med ett 56 kWh stort batteri. Tekniken innebär att solgenererad el kan fördelas mellan 
byggnaderna, medan batteriet gör att produktionsöverskott av el kan lagras för att nyttjas kvällstid. Solcel-
lerna och batteriet ger möjlighet att sänka effekttoppar och effektabonnemang liksom möjlighet att hjälpa 
Svenska Kraftnät med frekvensreglering. Förutom att föregå med gott exempel i omställningen till en håll-
bar och robust energiförsörjning fungerar installationen som ett labb där tekniken kan testas och förevisas. 
Utifrån detta kan affärskoncept och modeller tas fram som gynnar såväl kunder som Öresundskraft. 

Framtidens belysning 
33 000 gatljus ska ersättas med smart och energieffektiv belysning som även bildar en digital infrastruktur 
för den smarta, hållbara och omtänksamma staden. Pingdays del i projektet är att tillhandahålla den digitala 
plattform som utgör grunden för en smart och datadriven stad. Sensorer på lyktstolpar ska kunna samla in 
data såsom trafik, rörelse, väder, ljus och ljud som kan användas för att till exempel styra trafik, annonsera 
meddelanden och användas i miljörelaterat arbete. Pingday står för kommunikationslösningar som möjlig-
gör för staden, dess invånare och företag att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att främja en lång-
siktigt hållbar utveckling. Under H22 City Expo visas den första piloten. 

Gröna fotbollsplaner 
Pingday har i samarbete med skol- och fritidsförvaltningen tagit fram en lösning för att optimera bevattning 
och gödning av gräsmattor på stadens fotbollsplaner. Genom att mäta fukt och temperatur i jorden kan 
man vattna, gödsla och värma upp vid behov och i rätt tid vilket sparar både pengar och miljö samtidigt som 
gräsplanen hålls i gott skick. Ett projekt för att skala upp genomfördes i samarbete med Hbg Works innovat-
ionsteam. Efter den första piloten implementerades lösningen på tre fotbollsplaner och skalas upp till tio 
fotbollsplaner under 2022. En vidareutveckling med integration av väderdata och möjlig integration till be-
vattningssystemet pågår. Resultatet kommer visas upp under H22 City Expo. 

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 

Robusthet 

Nyckeltal 2020 2021 T1 2021 T1 2022 

Avbrottsminuter per kund elnät 12,6 9,1 1,9 4,6 

Avbrottsminuter per kund fjärrvärmenät 5,1 5,3 6,0 0,7 

Driftstillgänglighet infrastruktur Pingday 99,99 % 99,99% 99,95% 99,93% 
 

Hållbara energilösningar 

Nyckeltal 2020 2021 T1 2021 T1 2022 

Andel lokal produktion av solel av Helsing-
borgs energianvändning 1,0 % 1,25 % Mäts  

årsvis 
Mäts  

årsvis 

Antal anslutna mikroproduktionsanläggningar för 
förnybar el 929 1 318 650 1 785 

Antal uppförda publika laddpunkter för elbilar i 
Helsingborgsregionen (MER Sweden samt 
Öresundskraft) 

50 50 50 50 

Andel återvunnen energi i fjärrvärmesystemet 99 % 99,8 % 96 % 98 % 

Primärenergifaktor 1) Helsingborg 0,08 0,07 0,09 0,09 

Primärenergifaktor 1) Ängelholm 0,14 0,13 0,12 0,12 

Andel fossila bränslen i fjärrvärmen 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,1 % 
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1) Primärenergifaktor 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 om-
vandla resurserna till användbar energi. Eftersom Öresundskraft återvinner energi och resurser samt producerar el och fjärr-
värme samtidigt behövdes det 2021 endast 0,07 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Helsing-
borg samt 0,13 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Ängelholm.  
 

Den smarta staden 

Nyckeltal 2020 2021 T1 2021 T1 2022 

Antal uppkopplade sensorer i Pingdays 
Stadshubb 5 849 530 6 242 513 

Antal inkopplade portar i Stadsnätet 38 266 38 469 38 889 38 800 
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Verksamhetsberättelse  

Helsingborg Arena och Scen AB 
Helsingborg Arena och Scen har i uppdrag att erbjuda stadens invånare, besökare och näringsliv 
möjligheter till kultur, scenkonst, evenemang och idrott. 

Helsingborg Arena och Scen har även i uppdrag att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva 
och verka i för människor och näringsliv samt att utveckla och marknadsföra Helsingborg. 

Helsingborg Arena och Scen ska skapa ett finmaskigt nät av upplevelser inom 
kultur, scenkonst, evenemang och idrott i hela staden. Bolaget ska ha fokus på 
hög beläggning och nyttjande av arenorna. 

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
2022 inleddes på samma sätt som 2021 avslutades; med tunga restriktioner i den publika verksamheten. 
På kort varsel avbokades till exempel ett mycket stort antal skolbiljetter till Bröderna Lejonhjärta, och ett 
antal planerade evenemang på Helsingborg Arena och Konserthuset tvingades återigen flyttas fram, eller 
helt ställas in.  

När restriktionerna väl hävdes den 9 februari började det så smått röra på sig i biljettförsäljningen igen, och 
några tidiga exempel på det nyvaknade intresset för live-evenemang kunde vi märka i samband med Davis 
Cup på Arenan, handbollslandskampen mellan Sverige och Turkiet och FCH:s slutspelsmatcher. Här kunde 
vi särskilt notera en möjlig förändring i köpbeteendet från tiden innan pandemin, med många biljettköp i di-
rekt anslutning till evenemanget (cirka 10-15 procent av totalt antalet sålda biljetter i vissa fall). Nu återstår 
att se om detta är en temporär post-pandemieffekt eller om det är en mer uthållig utveckling. 

På teatern tog sig gradvis försäljningen inför storsatsningen Amadeus, för att efter en succéartad premiär i 
slutet av mars verkligen ta fart ordentligt. Från att se ut att gå mot en rejäl förlust i mars ser utfallet i skri-
vande stund mirakulöst nog ut att kunna landa på budget intäktsmässigt. 

Bara ett par veckor efter det att restriktionerna hävdes invaderades Ukraina av Ryssland, och vi gick från en 
kris till en annan. Tidigt deltog Helsingborgs Symfoniorkester i humanistiskt motiverade manifestationer för 
Ukrainas befolkning, bland annat genom en fullsatt stödkonsert i mitten av mars och en uppmärksammad 
musikvideoinspelning tillsammans med andra framstående orkestrar i landet.  

Under april slog Sofiero upp portarna för säsongen med en välbesökt påskhelg. Förhandsintresset inför So-
fieros program, med bland annat utställningarna Wingårdh 100% och skala 1:1 och sommarens konserter är 
mycket stort. Detsamma gäller givetvis det extremt stora evenemanget H22 City Expo, som i skrivande 
stund erbjuder cirka 1 000 programpunkter under sina 35 dagar. 

BOLAGETS MÅL 

Öka antalet besök på Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs Symfoniorkester respektive Helsingborg 
Arena med 15 procent fram till slutet av 2022 
Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås. 
 
Det ambitiösa målet om en 15-procentig ökning ter sig i skrivande stund som mycket svårt att uppnå. Till 
följd av att året inleddes med tunga publikrestriktioner och omfattande smittspridning har ett mycket stort 
antal sålda biljetter tvingas återköpas. Raset i beläggning och volym förstärks av att till exempel 
Stadsteaterns uppsättning Bröderna Lejonhjärta sålts in till skolor, vilka i stor omfattning avbokar sina 
besök med stora negativa volymeffekter. Detta får således en stor effekt på såväl det totala volymmålet 
som målet om att öka antalet skolelever. 

 

Bolagets 
inriktning 
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Kort sagt, med ett så stort volymbortfall under framförallt första kvartalet för såväl totala volymer som antal 
skolelever, bedöms det vara en för stor uppförsbacke för att under återstående delen av året generera den 
ökning som målet anger. 

Öka antalet unika skolelever som besökare på Helsingborgs stadsteater och till Helsingborgs 
Symfoniorkester med 15 procent fram till slutet av 2022 
Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås. 
 
För målanalys, se beskrivningen under föregående mål. 

Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 40 procent 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
Självfinansieringsgraden för första tertialet uppgår till cirka 32 procent. Mättillfället är starkt påverkat av de 
effekter som redogjorts för ovan vilket också innebär att bolagets totala budgetavvikelse per den 30 april är 
negativ. Bolaget kommer behöva anpassa 2022 års ekonomiska planering för att kunna parera de effekter 
som årets första fyra månader innebar. Om än ovisst, så är det bolagets förhoppning och ambition att 
dessa åtgärder kommer att kunna innebära att målet om självfinansieringsgrad ändå kan nås vid årets slut. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för Helsingborg Arena och Scen ABs avseende årets resultat före bokslutsdispositioner 
uppgår till -159 miljoner kronor. Prognosen innebär ett utfall som motsvarar budget för räkenskapsåret.  

Inledningen på året med tunga restriktioner och hög smittspridning innebär att bolagets intäkter markant 
understiger budget för årets första tertial. Det dröjde till slutet av tertialet innan vi kunde se en återgång i 
försäljning och intäkter på rimliga nivåer. Kostnadsnivåerna har under perioden dock varit på en nivå något 
under budgeterade nivåer vilket begränsar effekten av intäktsbortfallet. Detta dels genom att framflyttade 
eller inställda evenemang har inneburit att vissa direkta produktionskostnader reducerats men också en 
viss försiktighet i andra aktiviteter med anledning av den rådande situationen. Utfallet för bolaget som hel-
het visar emellertid på en negativ budgetavvikelse för perioden januari till april.  

Inflationen är för närvarande på klart högre nivå än tidigare. Bedömningen är att prisökningarna för närva-
rande främst påverkar bolagets elkostnader. Vid en jämförelse mellan årets första fyra månader med 
samma period föregående år så har bolagets elkostnader ökat med drygt 80 procent. Ökningen är i allt vä-
sentligt kopplat till bolaget arenaverksamhet och en viss mindre del av ökningen är kopplad till ökad verk-
samhet jämfört med föregående år.  

Den sammantagna bedömningen för helåret innebär att intäktsbortfallet i inledningen av året inte kommer 
kunna återställas under resterande del av året, utan snarare att planen för bolagets intäkter för resterande 
del av året kan nås. Detta innebär således att bolaget behöver parera återstående del av året med kostnads-
besparingar vilket kommer göras genom att avvakta eller revidera vissa budgeterade aktiviteter. Detta sam-
mantaget innebär att den aktuella prognosen för helåret är en budget i balans.  

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till -158 miljoner kronor och i sämsta fall till 
-163 miljoner. Det bästa utfallet innebär en positiv budgetavvikelse om 1 miljon och sämsta fall en negativ 
budgetavvikelse om 4 miljoner. 

Bästa utfall bygger på att intäkterna under resterande del av året överträffar de budgeterade nivåerna för 
samtliga verksamheter samtidigt som att kostnadsnivåerna hålls inom de planerade ramarna. Därutöver 
pågår diskussioner kring ett antal statliga stödpaket kopplade till effekter på verksamheten under inled-
ningen av året som det i dagsläget är okänt om, eller till vilken nivå, bolaget kommer få ta del av dessa.   

Sämsta utfall bygger på att uppsatta intäktsmål för resterande del av året inte nås. I detta scenario bedöms 
bolagets totala kostnader vara i nivå med budget. 
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INVESTERINGAR 
För 2022 förväntas investeringsutgifterna uppgå till 13 miljoner kronor. Utfallet är i paritet med budget för 
året. Bolaget arbetar med två parallella spår för investeringar, ett som avser bolagets verksamhetsspecifika 
ersättnings- och förbättringsinvesteringar och ett som avser investeringar kopplade till fullmäktigebeslutet 
angående utveckling av besöksmålet Sofiero. De två värdemässigt största investeringarna är kopplade till 
Sofieros utvecklingsplan och avser projekten Naturlekplats respektive Belysning. Dessa motsvarar drygt 75 
procent av angiven investeringsprognos. 

BOLAGETS INNOVATIONSPORTFÖLJ 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 5 4 1 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 2 3 4 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Interaktiv belysning på Sofiero 
På Sofiero arbetar man för närvarande intensivt med ett omfattande utvecklingsprojekt på belysningssidan. 
Det övergripande syftet är att med hjälp av belysning kunna öka besöksmålets attraktivitet året runt; helt i 
linje med de direktiv som givits av ägaren i samband med beslut om investeringar i parken. Dels handlar det 
om att förstärka allmänbelysningen, som i vissa avseende varit eftersatt, och dels handlar det om att kunna 
erbjuda helt nya ljusupplevelser för besökarna (och då inte minst med fokus på barn och unga). I denna se-
nare del har ett projekt under våren 2022 inletts där verksamheten med hjälp av bland andra Hbg Works ut-
forskar möjligheterna att förse parken med interaktiv belysning. Idén vi testar är hur besökarna kan bli med-
skapare av parkupplevelser med den senaste belysningstekniken. Effekter vi vill uppnå med detta är att 
skapa besöksanledningar och en ökad relevans året om, att förstärka besöksupplevelsen med interaktivitet 
(inte minst för barn och unga) och även att med hjälp av en avsevärt moderniserad belysningsinfrastruktur 
på sikt uppnå en kostnadseffektivitet vid till exempel ljusevenemang. 

Monument 
Helsingborgs stadsteater sjösätter i dagarna det helt nya, digitala och interaktiva scenkonstverket Monu-
ment; ett innovativt delaktighetsprojekt där alla stadens invånare bjudits in till en tävling som går ut på att 
rösta fram de bästa förslagen på nya minnesmärken i Helsingborg. Invånarna har fått ge förslag på vem de 
tycker borde förevigas i form av en staty eller ett monument, var detta minnesmärke ska vara placerat och 
motivering varför. Det har kommit in över 400 förslag i tävlingen. Sex utvalda bidrag kommer nu att visas 
under stadsmässan H22 City Expo med hjälp av den digitala tekniken Augmented Reality. Publiken går en 
promenad i city; en promenad som också är en scenkonstupplevelse, och längs sträckan kan man via en 
app i mobilen ta del av de olika förslagen tack vare den senaste digitala tekniken. Publiken får rösta på sin 
favorit och därefter koras vinnaren. Statyer, monument och minnesmärken är berättelser om den tid då de 
skapades och ett slags budskap till dem som kommer efter oss. Men vems historia berättar de? Och vilken 
historia tycker helsingborgarna borde bevaras för framtiden? Projektet syftar till att öka delaktigheten och 
engagemanget i kulturlivet och i en hållbar stadsutveckling med god livskvalitet. Projektet låter invånarna 
medskapa och med hjälp av modern teknik (AR) får de och en förväntat stor publik också se konkreta resul-
tat av skapandet. 
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NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 

Publikantal och produktioner 

Nyckeltal 2020 2021 T1 2021 T1 2022 

Publikantal, Helsingborg Symfoniorkester 12 220 1) 8 370 1) 0 8 079 

Publikantal, Helsingborgs Stadsteater 20 400 17 700 80 19 201 

Antal produktioner, Helsingborg Symfoniorkester 64 1) 54 1) 16 1) 26 

Antal egna produktioner Helsingborgs Stadsteater 11 11 5 6 
1) Antal produktioner inkluderarar livestreamade konserter. Publikantal innehåller dock enbart personer på plats. 
 
Besöksantal och beläggning 

Nyckeltal 2020 2021 T1 2021 T1 2022 

Besöksantal, Sofiero helår (uppskattad siffra) 2) 226 000 201 100 30 000 30 400 

Besöksantal, Sofiero högsäsong april - september 
(inklusive konserter och Höstljus) 2) 161 000 158 000 8 000 8 131 

Antal besök på Helsingborg Arena, besöksräknare 121 200 52 800 7 000 58 885 

Besöksantal, Konserthuset kategori barn/unga 3 800 3 630 0 2 035 

Besöksantal, Sofiero, kategori barn/unga (högsäsong 
april - september samt Höstljus) 21 300 25 100 1 100 1 865 

Beläggningsgrad, Helsingborg Arena 3) 48 % 54 % 49 % 61 % 

Andel av bokade timmar som avser löpande för-
enings- och skolidrott (inklusive idrottsevenemang) 86 % 94 % 99 % 87 % 

Antal större kongresser/konferenser, Helsingborg 
Arena 4) 0 3 0 2 

Antal mässor, Helsingborg Arena 1 0 0 0 

Antal mässdagar, Helsingborg Arena 5) 0 0 0 0 
2) Helårssiffran för Sofiero baseras normalt på statistik från en besöksräknare. Under 2021 har besöksräknaren av tekniska or-
saker inte varit i drift under cirka 17 veckor under högsäsong. Volymtalet under denna period har därför fått beräknas alternativ 
sätt och som en konsekvens en högre grad av osäkerhet gällande jämförbarheten mellan åren.  
3) 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. 
4) Antal större kongresser/konferenser definieras som heldagsaktiviteter med mer än 200 deltagare.  
5) Antal mässdagar –avser publika öppetdagar, det vill säga exklusive bygg- och förberedelsetid. 
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Verksamhetsberättelse  

Nordvästra Skånes Renhållning AB 
Det kommunala ändamålet är att bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och 
ägarkommunerna utveckla en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala 
näringslivet och den lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad. 

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
NSR har antagit en ny affärsplan som gäller fram till 2025. Planen innehåller fem målsatta fokusområden; 
restavfall, matavfall, plast, trädgårdsavfall och massor. Målen för dessa områden har harmoniserats med 
regionens mål i avfallsplanerna. Dessa mål samt verksamhetens övriga krav och behov ligger till grund för 
pågående verksamhetsplanering.   

Värdet på biogas till industri och värmekunder på den svenska gasmarknaden har utvecklats mycket 
positivt det senaste året. Intresset för lokalt producerad förnybar energi, såsom biogas, är idag mycket 
stort. Det är svårt att veta hur länge detta håller i sig eftersom det delvis beror på världsmarknadsläget på 
naturgas i Europa. Situationen gällande biogasen såg betydligt mörkare ut för ett år sedan till följd av stads- 
och regionbussarnas planerade och pågående konvertering till eldrift. Situationen är positiv i dagsläget men 
vi följer noggrant utvecklingen eftersom det kan vara övergående. Dialoger förs med många olika 
intressenter angående alternativen för användningen av biogasen i framtiden.  

Den 2 juni kommer den nya produktionsanläggningen för biokol att invigas. Hela anläggningen beräknas att 
vara klar och installerad tills dess. Dock kommer det ta ytterligare ett antal månader innan produktionen av 
biokol tas i drift. Bolaget har även påbörjat uppförande av ett så kallat biokolscenter (forsknings- och 
utvecklingscenter för biokol) som också kommer att invigas den 2 juni. Centret är, tillsammans med bland 
annat Recolab, en del av en satsning på innovationssamverkan mellan NSR och bolag och förvaltningar 
inom vatten, energi och avfall i Helsingborg.  

Förberedelserna inför H22 City Expo i Helsingborg är nu i slutskedet. Det handlar om såväl utställningar på 
NSR:s områden som i staden (exempelvis Resursen hus) samt en omfattande och mer flexibel 
avfallsinsamling under själva expot. 

BOLAGETS MÅL 

Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton 2019. Bolaget ska reducera dessa utsläpp med 
46 procent till och med 2025 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 

NSR genomför ett klimatbokslut som omfattar bolagets alla utsläpp av CO2-ekvivalenter. Störst enskild 
påverkan kommer från de processer som ger upphov till utsläpp av metan och lustgas vilket i stort är så 
kallat diffusa utsläpp från Filbornadeponin, utsläpp från biogasanläggningen och emissioner från 
kompostering av trädgårdsavfall. Bolaget utförde sitt första klimatbokslut 2019 enligt den globala 
standarden GHG (Greenhouse gas protocol). Under 2019 uppdagades och åtgärdades läckage från 
biogasanläggningen som till stor del förklarar den minskning som har skett under året. Bolaget genomför 
ett investeringsprojekt i syfte att förbättra gasuttagssystemet från Filbornadeponin som står för cirka 
hälften av utsläppen. 19 nya brunnar har installerats. För att fullt ut dra nytta av kapacitetsökningen behöver 
en ny kompressor med nytt reglersystem installeras. Avtal har tecknats 2022 och investeringarna förväntas 
vara driftsatta under sista tertialet. En annan viktig fråga är mätmetodik. Att mäta diffusa utsläpp är svårt 
och en enskild mätning påverkas av många parametrar som till exempel lufttryck, vindförhållanden samt 
mängden vatten i deponin och det krävs i regel en längre mätserie med kontinuerligt utförda mätningar för 
att kunna uppnå säkerhet. NSR arbetar med att utveckla mätmetoderna i samverkan med akademin och 
driver därtill frågan om standardisering av mätmetoder i Avfall Sverige.   
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Klimatbokslutet för 2021 färdigställs under andra tertialet.  Målet är att minska de diffusa utsläppen av 
deponigas med 50 procent mellan 2020 och 2025. De mätningar som utförts visar dock på en ökning under 
2021, men kan härledas till andra processer på anläggningen. Ett kartläggningsarbete över alla 
utsläppskällor till metan och hur dessa kan elimineras eller reduceras pågår. Det finns en färdplan med 
analys och investeringar fram till 2025 och bedömningen är fortfarande att målet ska kunna uppnås med ett 
större genomslag från utförda investeringar år 2023.   

Utsläppen från kompostering ska minska med 20 procent mellan år 2020–2025. Under tertialet har även en 
ny affärsplan arbetats fram med trä- och trädgårdsavfall som fokusområde. Under 2022–2023 kommer 
fokus att läggas på att utveckla kompostering i syfte att minska utsläpp och höja värdet på produkten. 

Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer som är till nytta för bolaget och 
utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 

Under 2021 har on-demand projektet avslutats. Innovationen som sådan kommer inte användas på det vi-
set som testet utfördes men viktiga lärdomar har dragits som redan idag är till nytta för bolaget och senso-
rer inom avfallshantering har kommit för att stanna. NSR har sedan några år tillbaks framgångsrikt bedrivit 
utvecklingsarbete för att rena det miljöskadliga ämnet PFAS ur lakvatten. Under året har en ny teknologi tes-
tats med goda resultat. Bolaget är också i färd med att uppföra en produktionsanläggning för biokol, den 
första storskaliga produktionsanläggningen i Sverige som kommer använda trädgårdsavfall som råvara. 
Biokolet i sig ger förutsättningar för många ytterligare innovationer. Bolaget har erhållit medel från Bloom-
berg Philantropies för att bygga upp ett kompetenscenter kring biokol och produkter med biokol i. I kompe-
tenscentret ingår också en mindre pyrolysanläggning vilket kommer göra NSR till en mycket attraktiv sam-
arbetspart för innovationer inom biokolsområdet.     

I Ängelholm fortgår arbetet med att etablera plaståtervinning där bolaget Omnipolymer kommer att stå som 
huvudman. Produktionen ska ta hand om vårt plastavfall där granulat tillverkas som råvara för lite mer låg-
värdiga plastprodukter och anläggningen bedöms kunna vara på plats under andra tertialet 2022. Genom 
detta kan materialåtervinningsgraden höjas väsentligt. Innovationen är inte NSRs egen, utan görs i samver-
kan med TMR som hanterar producentansvarsmaterial på våra anläggningar och äger delar av Omnipoly-
mer.   

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för NSR avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 20 miljoner kronor. 
Trots världsläget med ökade kostnader upplever NSR att intäktsflöden som var höga förra året, består även 
i år. Under första tertialet har inflödet av förorenade massor varit fortsatt högt och även om det trappas ner 
under hösten så kommer påverkan på resultatet att vara positiv.  

Skrotpriserna har hittills i år varit rekordhöga vilket också påverkat resultatet positivt. Under inledningen av 
maj så sjönk skrotpriserna drastiskt, men är fortfarande över det budgeterade priset. Även om priserna 
sjunker ytterligare mot slutet av året så kan vi anta att det ackumulerade överskottet i resultatet täcker upp 
för det. 

NSR har indexregleringar på de flesta större avtal. Indexhöjningarna har varit högre än vanligt, men vi har 
hittills inte ändrat på frekvensen av indexregleringar eller ändrat avtalsvillkor på grund av ökade kostnader. 
Bränslepriserna har ökat med cirka 50 procent, vilket ger en kostnadsökning på mellan 1,5 och 2 miljoner 
kronor på helåret. Priserna på kärl och påsar till villor har också ökat. Detta kommer till viss del att påverka 
kostnaderna i år, men den största ökningen kommer att synas nästa år.  

Överlag kan vi se att prisökningarna är genomgående, men att årets resultat troligtvis ändå kommer att vara 
långt över budget på grund av de stora intäktsflödena. På lång sikt behöver vi dock se över detta så att inte 
kostnadsökningar enbart täcks av intäkter från massor och tillfälligt höga priser. 
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Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till 30 miljoner kronor och i sämsta fall till 
10 miljoner kronor. I bästa fall så fortsätter aktiviteten i samhället som bidrar till de stora volymer förore-
nade massor som kommer in på anläggningen. Scenariot innebär även att skrotpriserna håller sig på nuva-
rande nivå eller ökar igen. 

I sämsta fall händer det motsatta och arbetet stannar av samtidigt som skrotpriserna fortsätter att sjunka. 
Många av NSRs kostnader är reglerade i avtal, och det är ovan faktorer som är svårast att förutse och sam-
tidigt har stor påverkan på NSRs ekonomi. 

INVESTERINGAR 
Den största investeringen under 2022 är slutförandet av biokolsprojektet. Den totala investeringen är 47 mil-
joner kronor, varav 25 miljonerna ingår i investeringsprognosen för 2022. Vi kommer även att investera i en 
deponigasmotor som skulle ha tillkommit förra året, men som skjutits fram. På grund av leveransproblem 
finns en risk att detta skjuts upp ytterligare.  

Det är även leveransproblem när det gäller renhållningsfordon. Den budgeterade investeringen för fordon 
var 17 miljoner kronor, men dessa kommer troligtvis inte att kunna levereras i år utan först under 2023. To-
talt uppgår investeringsprognosen till 40 miljoner kronor mot budgeterade 60 miljoner. 

BOLAGETS INNOVATIONSPORTFÖLJ 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 4 5 1 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 2 0 1 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Biochar Production 
Helsingborgs stad och NSR har arbetat med biokol sedan 2016. Produktion och användning av biokol besk-
rivs bland andra av IPCC som en kolsänka med potential att hejda klimatförändringar. NSR är en föregång-
are och den produktionsanläggning som nu byggs är den hittills största där det görs biokol från avfall vilket 
ger en extra stor klimatnytta. Projektet är också en viktig del i Helsingborg stads mål om att arbeta med ne-
gativa utsläpp. Systemet bildar ett komplext ekosystem mellan olika processer på Filbornaanläggningen där 
elkraft genereras från deponigas för att försörja processen samtidigt som värme genereras till fjärrvärme-
nätet med möjlighet till klimatpositiv fjärrvärme åt cirka 700 villor. Biokolet i sig kan förutom då det används 
i stadens odling även förbättra NSRs interna processer vid till exempel kompostering eller biogasprodukt-
ion. Dessutom kan NSRs interna processer användas för att förbättra biokolet till exempel genom att ladda 
kolet med näring från biogödsel.   

Deponigasprojektet 
Deponigasprojektet går in i en ny fas med installation av kompressor, motor och fackla. Denna infrastruktur 
möjliggör förutom minskade utsläpp från deponin även lokalt producerad miljövänlig el som NSR kommer 
använda för sina interna processer istället för att använda el från elnätet. NSR bedriver även ett aktivt ar-
bete inom ramen för Avfall Sverige för att frågan ska adresseras i hela Sverige vilket kan ge en mycket stor 
klimatnytta. 

Resursens hus 
Exploateringskontoret har för Resursens hus knutit ett avtal med företaget Hub Park som skapar och driver 
mobilitetshus. Lärdomar från projektet kan implementeras i konceptet. Byggnaden kommer inte stå klar till 
H22 City Expo men det kommer att finnas en utställning kopplat till projektet.   
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NYCKELTAL 

Kunder och partners 

Nyckeltal 2020 2021 T1 2021 T1 2022 

Nöjd-kund-index i Helsingborg, 1-5 4,4 4,4 Mäts årsvis Mäts årsvis 

Genomsnittlig avfallskostnad per invånare i Helsingborg i 
kronor 1) 448 (530) 463 (564) Mäts årsvis Mäts årsvis 

1 ) Inom parentes anges motsvarande nyckeltal för samtliga kommuner som ingår i NSR. 
 

Volymer 

Nyckeltal 2020 2021 T1 2021 T1 2022 

Reducering av koldioxidekvivalenta utsläpp jämfört med 
2019 i procent (utsläppen var cirka 28 000 ton2) 2019) -15 % 

Mätning ej 
redovisad 

ännu 
Mäts årsvis Mäts årsvis 

Antal implementerade innovationer till nytta för bolaget 
och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle - 3 3 3 

Avfallsmängd från hushåll i Helsingborg (exklusive träd-
gårdsavfall), kilo per invånare 3) 362 (368) 354 (366) 353 (365) 352 (365) 

Mängd farligt avfall i restavfallet från hushåll, kilo per hus-
håll 3) 2,2 (1,6) 0,7 (0,9) Mäts årsvis Mäts årsvis 

Andel felsorterat avfall i restavfallet från villor, procent 3) 58% (59%) 56% (63%) Mäts årsvis Mäts årsvis 
2) Uppgiften är hämtad från NSR:s klimatbokslut för 2019, exklusive läckage från  biogasproduktionen som inträffade 2019. 
3) Nyckeltalen avser Helsingborgs kommun. Inom parentes anges motsvarande nyckeltal för samtliga kommuner som ingår i 
NSR. 
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	Bedömningen är att målet kommer uppnås.
	Andelen ansökningar under första tertialet är 13,2 procent. Detta är en ökning jämfört med de senaste tre åren, då andelen ansökningar på årsbasis var ca 12,6 procent. Kommande tertial kan ge ett sämre resultat, då perioden innan sommarlovet inte säll...
	I arbetet med att gå från socialtjänst till sociala tjänster är en viktig del att öka andelen ansökningar och även de biståndslösa serviceinsatserna. Den ökade samverkan som sker mellan verksamhetsområdena i förvaltningen har ett tydligt fokus på att ...
	I samband med detta mål bör belysas att antalet biståndslösa serviceinsatser har ökat jämfört med tidigare år. Dessa följs via socialnämndens nyckeltal och visar en del av nämndens utvecklingen mot sociala tjänster som är tidigt tillgängliga för invån...
	EKONOMISK HELÅRSPROGNOS
	NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	Uppdrag serviceinsatser avser biståndslösa insatser som inte föregåtts av myndighetsutövning.
	Verksamhetsberättelse
	Idrotts- och fritidsnämnden
	Idrotts- och fritidsnämndens uppdrag är att möjliggöra fritidsaktiviteter som främjar ett fysiskt aktivt liv och en socialt hållbar livsstil.
	Barn och unga är vår prioriterade målgrupp. Verksamheten ska vara nytänkande och öppen för nya idéer och sätt att arbeta. Lika möjligheter för pojkar och flickor är en viktig grundförutsättning för nämndens arbete. Stadens befintliga anläggningar ska ...
	ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	NÄMNDENS MÅL
	Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2022
	Bedömningen är att målet kommer uppnås.
	Fritid Helsingborg ska till 2022 utveckla nya verksamhetsformer för att skapa ett bredare utbud
	Bedömningen är att målet kommer uppnås.
	EKONOMISK HELÅRSPROGNOS
	NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	Verksamhetsberättelse
	Kulturnämnden
	Kulturnämndens uppdrag är att utveckla och främja kulturupplevelser, kunskap och bildning som bidrar till nya insikter, reflektion och god livskvalitet.
	I samverkan med andra aktörer utveckla kulturen i hela Helsingborg, i staden såväl som på landsbygden, så att den möter invånarnas behov av kulturupplevelser, kunskap och bildning där de vistas och bor samt ökar delaktigheten i kulturlivet. Detta med ...
	ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	NÄMNDENS MÅL
	Helsingborgarnas möjligheter att ta del av och delta i verksamhetens kulturutbud ska öka
	Bedömningen är att målet kommer uppnås.
	Fler formella samarbeten ska etableras inom kulturområdet i syfte att öka verksamhetens regionala relevans
	Bedömningen är att målet kommer uppnås.
	Helsingborgs museer har kulturnämndens uppdrag att fortsätta sin etablering som kunskapscentrum för kulturmiljö och byggnadsvård på en nivå som stärker museets regionala position. Museet genomförde under hösten 2021 rekrytering av en utvecklare för ku...
	Nu kan arbetet med etableringen av centrumbildningen påbörjas mer konkret. Museet söker kontakter med akademi, forskning och näringsliv. Bland annat förs dialog med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp kring etablering av mer formaliserad samv...
	Museet kan nu med rekrytering på plats börja realisera verksamheten inom kunskapscentret och centrumutbildningen. Bedömningen är att detta kommer att inkludera ett flertal samarbetsavtal.
	Utanför museets uppdrag har förvaltningen arbetat för att upprätta mera etablerade och långsiktiga strukturer för stadens gemensamma arbete med gestaltad livsmiljö. Som pilot används projekt Östra Ramlösa och stadens modell för planering samverkan i d...
	I verksamheterna innebär återstarten av kulturlivet efter pandemin mycken ökad aktivitet, vilket också genererar intresse och möjlighet till samarbetsavtal.
	Sammantaget bedömer kulturnämnden att årets utpekade förflyttning och därmed måluppfyllelse kommer att uppnås.
	Förutsättningarna för konstnärligt skapande och professionell produktion inom kulturområdet ska förbättras
	Bedömningen är att målet kommer uppnås.
	Dunkers kulturhus har fått nämnden uppdrag att etablera en återkommande residensverksamhet och de första två gästkonstnärerna Cristian Quinteros Soto och Sahar Al Khateeb kom i januari och har redan genomfört sin vistelse.
	Kulturhuset kan konstatera att residensverksamheten gav verksamheten möjlighet att nå ut till människor och platser där vi vanligtvis inte verkar. Konstnärerna upplevde dessa veckor som oerhört givande och en fin möjlighet för dem att utvecklas i sitt...
	Kulturförvaltningen har också nämndens uppdrag att arbeta med att utveckla infrastrukturen för konstnärlig produktion och distribution, som är av betydelse för realiserandet av Kulturprogrammet 2021–2024. I de samråd med fristående och privata aktörer...
	Infrastruktur för konstnärlig produktion och distribution är ett brett spektrum av faktorer som kulturförvaltningen inte på egen hand har full rådighet över. Att söka en ökad samverkan med (framförallt) andra förvaltningar har därför varit av stor vik...
	Kulturförvaltningen har deltagit i framtagandet av stadens nya system för föreningsadministration (del i handlingsplanen för den lokala överenskommelsen). Förvaltningen deltar även i utvecklingsprocessen för Gåsebäcksområdet tillsammans med stadsledni...
	En ökad samverkan har också varit syftet med att arbetet med offentlig konst har organiserats in i förvaltningens stab, för att ta en mer central position och förstärka det strategiska arbetet tillsammans med andra berörda förvaltningar. Offentlig kon...
	Förvaltningen har under våren inlett dialog med stadsledningsförvaltningens enhet för näringsliv och destinationsutveckling kring den handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som ska utarbetas under hösten. Under perioden har också ett proje...
	Kulturnämnden kan också använda kulturstöd som ett aktivt verktyg att förverkliga intentionerna i Kulturprogrammet. Till exempel har Helsingborgs konstproduktion, en förening med professionella helsingborgskonstnärer, kunnat etablera sig i Gåsebäck me...
	Under våren har två större konstutställningar genomförts i konsthallen på "Spritan” i Ödåkra, med stöd av kulturnämnden. Söktrycket på kulturstöd är högt. Under årets första fyra månader inkom 28 ansökningar om projektstöd, varav 16 beviljats. Antalet...
	Kulturnämnden ger även stöd till studieförbund verksamma i Helsingborg och dessa kan i sin tur genomföra arrangemang som erbjuder arenor för såväl amatörer som professionell kultur.
	Ett annat område för utveckling i Helsingborg är avsaknaden av en litterär plattform. Nämndens kulturstöd har möjliggjort för litteratursällskapet Förord att bildas i Helsingborg. Föreningen etablerar sig nu som en mötesplats för skrivande Helsingborg...
	2021 har mycket kunnat sättas på plats i form av samarbetsformer, ramverk och justerade regelverk för kulturstöd. Mycket av förarbetet har skett i dialog med berörda aktörer. Förvaltningen har också verkat för en stärkt samverkan inom staden vad gälle...
	Sammantaget bedömer kulturnämnden att årets utpekade förflyttning och därmed måluppfyllelse kommer att uppnås. Ett viktigt kommande moment under året är den nya nationella strategin för kulturella och kreativa näringar (KKN) som väntas presenteras i a...
	EKONOMISK HELÅRSPROGNOS
	NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	Antal besök på Helsingborgs biblioteksbuss redovisas först efter att ny buss med besöksräknare är levererad.
	I nyckeltalen ingår ansökningar för kulturstöd via avdelningen Kulturutveckling samt Boost HBG.
	Verksamhetsberättelse
	Fastighetsnämnden
	Fastighetsnämndens uppdrag är att tillhandahålla relevanta lokaler och bostäder för stadens verksamheter.
	Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.
	ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	NÄMNDENS MÅL
	Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter ska vid årsskiftet 2022/2023 vara högst 65 och därefter minska med 10 stycken varje år
	Målet är uppnått.
	Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning per kvm ska 2022 vara högst 127,2 kWh/kvm/år
	Bedömningen är att målet kommer uppnås.
	Klimatpåverkan i nya projekt som projekteras under 2022 ska i genomsnitt vara max 270 kg CO2/ kvm
	Bedömningen är att målet kommer uppnås.
	EKONOMISK HELÅRSPROGNOS
	NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	Verksamhetsberättelse
	Miljönämnden
	Miljönämndens uppdrag är att möjliggöra god hälsa och en miljömässigt hållbar utveckling i Helsingborg.
	Vi arbetar för ett hållbart Helsingborg med fokus på klimat, vatten och energi. Vi bidrar till trygghet genom tillsyn och samverkan. Vi arbetar smart med innovation och digitalisering för våra invånare och företagare.
	ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	NÄMNDENS MÅL
	Minst 10 växthusföretag ska under 2022 ha inkommit med en åtgärdsplan för att minska läckage av växtskyddsmedel
	Bedömningen är att målet kommer uppnås. Planeringen är genomförd, tillsyn kommer att genomföras veckorna 35-36.
	Minst 50 företag eller organisationer ska 2022 vara knutna till Helsingborgs klimatavtal
	Bedömningen är att målet kommer uppnås. Hittills har 21 företag skrivit på klimatavtal, ytterligare 12 företag förväntas skriva på avtal inom kort.
	EKONOMISK HELÅRSPROGNOS
	NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	Verksamhetsberättelse
	Överförmyndarnämnden
	Överförmyndarnämndens uppdrag är att hjälpa invånare i behov av god man eller förvaltare.
	Digitalisera gode mäns och förvaltares ekonomiska redovisningar för att skapa en mer effektiv och rättssäker hantering.
	ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	EKONOMISK HELÅRSPROGNOS
	NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	Verksamhetsberättelse
	Kommunstyrelsen
	Kommunstyrelsens uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna stadens verksamheter, utveckling och ekonomi.
	Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor. Helsingborg ska attrahera fler kunskapsintensiva företag och talanger med eftertraktad kompetens. Vi ska förenkla för invånare, företag och organisationer att vara involverade i stadens...
	ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	NÄMNDENS MÅL
	Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet anställda inom kunskapsintensiva företag ska öka med 4,5 procent mellan 2021 och 2022
	Måluppfyllelsen är svårbedömd i nuläget utifrån pandemin och Ukrainakrisens påverkan på näringslivets möjligheter och beslutsfattande.
	Det är för tidigt att veta hur utfallet kommer bli på helårsbasis. Sett till preliminära siffror för första tertialen syns tecken på att antalet anställda har ökat något medan antalet arbetsställen står stilla. Pandemin och dess effekter påverkar fort...
	2021 fanns det i Helsingborg 4 313 arbetsställen med 11 645 anställda inom kunskapsintensiva tjänster. Dessa företag representerar kunskap och innovationskapacitet som kommer andra företag till del och bidrar således med ringar på vattnet till det lok...
	Under perioden 2016-2021 växte det totala antalet arbetsställen med 10,5 procent och antalet anställda däri med 17,1 procent. Antalet anställda inom dataprogrammering och datakonsultverksamhet ökade med 47,3 procent under samma period, över 600 tjänster.
	Aktiviteter kopplat till målet är att en etableringsstrategi har genomförts samt att en strategisk etableringsgrupp är uppstartad. Arbetet med talangattraktion pågår. Vi arbetar tillsammans med H22-organisationen avseende etableringar, både H22-partne...
	Under 2021 genomfördes en förstudie avseende etablering av en Science park med ett efterföljande beslutsunderlag i slutet av året. Vi arbetar vidare utifrån ambitionen att stärka stadens förmåga att bland annat attrahera näringsliv, talanger och olika...
	Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrågan och följer stadens näringslivsprofilering ska 2022-2024 i genomsnitt uppgå till minst 30 hektar för att därefter ligga kvar på denna nivå
	Bedömningen är att målet inte uppnås
	Vid ingången av året hade staden 26,9 hektar säljbar mark. Staden har ingått marköverlåtelseavtal för 1,1 hektar och har efter april cirka 25,8 hektar säljbar mark. Av de 25,8 hektar är 18,7 hektar reserverade med option så den tillgängliga ytan är ci...
	Utbyggnad av Välluv verksamhetsområde pågår och förväntas vara klart hösten 2022. Det har genomförts en markanvisningstävling av mark inom verksamhetsområdet. För närvarande är ytterligare tre större områden under planläggning, Väla södra industriområ...
	Tryggheten i Helsingborg enligt stadens trygghetsindex för allmän plats ska 2022 öka till minst 58
	Bedömningen är att målet kommer uppnås
	Politiskt beslutade trygghetspaket ger fortsatt möjlighet att driva och utveckla det förebyggande och åtgärdande arbetet. Det har resulterat i åtgärder för att öka den sociala kontrollen genom trygghetsskapande personal och invånarinitiativ, det har g...
	EST – lägesbild och nätverk, är ett etablerat nav för händelser med bäring på brott och trygghet i den offentliga miljön och är forum för dialog och åtgärd. Intensifierat arbete sker vid behov, kring geografiskt plats eller sakområde, exempelvis skade...
	Stadsdelsarbete sker med fokus på invånarinvolvering och ägandeskap. Platsens betydelse är central och genom att kroka arm med de som bor och verkar i området, jobba med platser som betyder något för de som nyttjar dem, finns förutsättningar till ökad...
	Med utgångspunkt i resultatet av FTU – Företagens trygghetsundersökning 2021, etableras samverkan med branschorganisationerna för att involvera näringslivet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
	Vi har ökat fokus på kommunikation, för att synliggöra lokalt operativt arbete och trygghetssatsningar i så väl text som rörlig media.
	Utfallet i stadens trygghetsindex har förbättrats från index 54 till index 56 mellan 2020 och 2021 och med hjälp av ovan beskrivna åtgärder och aktiviteter så bedömer vi att vi kommer att nå målet för 2022.
	Antalet startbesked för småhus ska under en mätperiod av fem år (2022-2026) uppgå till ett genomsnittsvärde om minst 250 småhus per år
	Bedömningen är att målet kommer uppnås
	Den nuvarande prognosen visar på att i genomsnitt ca 235 småhus per år kommer att byggstarta under perioden med det största årliga antalet under 2024/25. Prognosen visar på ett scenario där tidplaner för projekten hålls samt att det inte blir en vikan...
	Stadens ekonomiska resultat 2022 för skattefinansierad verksamhet ska upp gå till minst 180 mnkr
	Bedömningen är att målet uppnås
	Resultatet för skattefinansierad verksamhet förväntas uppgå till 853 mnkr. Det innebär ett resultat som överstiger två procent av prognostiserade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning och resultatmålet på 180 mnkr. Mer information om stadens ekono...
	EKONOMISK HELÅRSPROGNOS
	Verksamhetsberättelse
	Sammanfattning bolag
	Verksamhetsberättelse
	Helsingborgshem AB
	Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag och ska bidra till en fungerande bostadsmarknad inom kommunen genom att förvärva, bebygga, förvalta, avyttra och ombilda fastigheter samt utveckla attraktiva bostäder och stadsdelar.
	Helsingborgshems uppdrag är att medverka till att Helsingborg är en långsiktigt hållbar och attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Bolaget ska ta ett aktivt samhällsansvar med fokus på långsiktig utveckling av stadens attraktiv...
	Helsingborgshem ska bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Vi ska bidra till att Helsingborg har attraktiva stadsdelar genom att utveckla struktur, funktion och upplevelse utifrån förutsättningarna i olika stadsdelar och stationsnära orter. Sä...
	BOLAGETS MÅL
	Andelen hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upplevda tryggheten i bostadsområdena ska öka från 60 procent till minst 70 procent fram till 2022
	Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås.
	Verksamhetsberättelse
	Helsingborgs Hamn AB
	Helsingborgs Hamn har i uppdrag att vara ett konkurrenskraftigt nav för sjöfarts-, järnvägs- och lastbilstrafik i regionen som med hänsyn till säkerhet och miljö levererar kundnytta. Helsingborgs Hamn har även i uppdrag att göra Helsingborg till en at...
	Bolaget ska vara Nordens modernaste hamn. Vi ska vara en effektiv och lönsam hamn med nöjda kunder. Fokus ska vara på att optimera befintliga ytor och fortsätta investera i innovativ teknik som ökar kapaciteten och förbättrar hållbarheten.
	BOLAGETS MÅL
	Öka lönsamheten inom Port operations med 40 miljoner kronor fram till 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Sveriges mest hållbara hamn 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Verksamhetsberättelse
	Öresundskraft AB
	Öresundskraft har i uppdrag att främja och säkerställa energiförsörjningen och den elektroniska kommunikationen inom kommunen på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar utveckling.
	Öresundskraft har även i uppdrag att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv samt att utveckla och marknadsföra Helsingborg.
	Öresundskraft ska driva omställningen mot en miljömässigt, ekonomiskt, socialt hållbar energianvändning samt möjliggöra en datadriven utveckling av den smarta staden. Bolaget ska möjliggöra för kunderna att nyttja de nya energi- och kommunikationslösn...
	BOLAGETS MÅL
	Lokal produktion av solel ska motsvara minst 2 procent av Helsingborgs elanvändning 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Enligt Helsingborgs klimat- och energiplan ska 10 procent av den el som används år 2035 komma från lokala solceller. Vid utgången av 2021 kunde Öresundskraft notera ytterligare 300 privatkunder som solelsproducenter och ytterligare drygt 500 kW instal...
	I takt med stigande elpriser och ökande oro på energimarknaden har intresset för solceller vuxit mycket kraftigt. Brist på montörer och materialbrist på grund av bland annat covid-relaterade störningar i globala leverantörsled har lett till generella ...
	Intresset av större solcellsanläggningar till företag är stort och bedömningen är att fler anläggningar kan installeras under 2022 än tidigare år. Till exempel såldes i början av 2022 den största anläggningen hittills, 500kW, en anläggning som redan ä...
	Diskussion pågår med ett par kunder om kompletta anläggningar för solel, laddning och lagring med målet att gemensamt åstadkomma största möjliga elsystemsnytta samtidigt som risk och förtjänst fördelas enligt en långsiktigt hållbar modell.
	Noll procent fossila bränslen i fjärrvärmen 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Öresundskraft arbetar på flera fronter med frågan om fossilfrihet. Dels genom att helt eliminera den lilla andelen fossilt bränsle som faktiskt används, dels genom att minska och om möjligt eliminera förekomsten av fossil plast i restavfallet till Fil...
	Enligt uppvärmningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft, vilken bland andra Öresundskraft och Helsingborgs stad står bakom, ska uppvärmningsbranschen vara fossilbränslefri år 2030. År 2045 ska sektorn vara en kolsänka som hjälper till att...
	Antalet uppkopplade sensorer i Öresundskraft Stadshubb ska uppgå till minst 20 000 vid utgången av 2022
	Målet kommer inte att uppnås.
	Ha kundavtal om minst 2 MW reglerbar effektanvändning som kan ropas av vid lokala kapacitetsutmaningar vid utgången av 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Verksamhetsberättelse
	Helsingborg Arena och Scen AB
	Helsingborg Arena och Scen har i uppdrag att erbjuda stadens invånare, besökare och näringsliv möjligheter till kultur, scenkonst, evenemang och idrott.
	Helsingborg Arena och Scen har även i uppdrag att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv samt att utveckla och marknadsföra Helsingborg.
	Helsingborg Arena och Scen ska skapa ett finmaskigt nät av upplevelser inom kultur, scenkonst, evenemang och idrott i hela staden. Bolaget ska ha fokus på hög beläggning och nyttjande av arenorna.
	BOLAGETS MÅL
	Öka antalet besök på Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs Symfoniorkester respektive Helsingborg Arena med 15 procent fram till slutet av 2022
	Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås.
	Det ambitiösa målet om en 15-procentig ökning ter sig i skrivande stund som mycket svårt att uppnå. Till följd av att året inleddes med tunga publikrestriktioner och omfattande smittspridning har ett mycket stort antal sålda biljetter tvingas återköpa...
	Kort sagt, med ett så stort volymbortfall under framförallt första kvartalet för såväl totala volymer som antal skolelever, bedöms det vara en för stor uppförsbacke för att under återstående delen av året generera den ökning som målet anger.
	Öka antalet unika skolelever som besökare på Helsingborgs stadsteater och till Helsingborgs Symfoniorkester med 15 procent fram till slutet av 2022
	Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås.
	För målanalys, se beskrivningen under föregående mål.
	Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 40 procent 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Självfinansieringsgraden för första tertialet uppgår till cirka 32 procent. Mättillfället är starkt påverkat av de effekter som redogjorts för ovan vilket också innebär att bolagets totala budgetavvikelse per den 30 april är negativ. Bolaget kommer be...
	Verksamhetsberättelse
	Nordvästra Skånes Renhållning AB
	Det kommunala ändamålet är att bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och ägarkommunerna utveckla en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala näringslivet och den lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och...
	NSR har antagit en ny affärsplan som gäller fram till 2025. Planen innehåller fem målsatta fokusområden; restavfall, matavfall, plast, trädgårdsavfall och massor. Målen för dessa områden har harmoniserats med regionens mål i avfallsplanerna. Dessa mål...
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