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SID 2(55) 

Kommunkompassens huvudområden och övergripande frågeställningar 

1. Offentlighet och demokrati  

1.1 Finns en plan/strategi för demokratiutveckling och information? 
1.2 Hur informeras invånarna om aktuella frågor i politiken? 
1.3 Hur informeras invånarna om resultat? 
1.4 Hur främjas invånardialog och deltagande? 
1.5 Etik – Hur skapas tillit genom god etik? 

2. Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande 

2.1 Finns det en kommunövergripande strategi för brukarfokus? 
2.2 Hur arbetar kommunen med tillgänglighet och bemötande? 
2.3 Hur informerar kommunen om service och tjänster? 
2.4 Hur arbetar kommunen med brukarundersökningar? 
2.5 Hur arbetar kommunen med att förtydliga tjänsternas innehåll samt synpunkts- och kla-
gomålshantering för invånare/brukare? 

3. Politisk styrning och kontroll  

3.1 Genomsyras hela organisationen av ett helhetstänkande avseende styrning och uppföljning? 
3.2 Styrs kommunen av tydliga politiska mål? 
3.3 Hur rapporterar förvaltningen till den politiska nivån och vilka möjligheter har politikerna 
att utöva tillsyn över förvaltningen? 
3.4 Hur är delegation och ansvarsfördelning mellan politisk och tjänstemannanivå? 
3.5 Hur främjas den ömsesidiga förståelsen av uppgifter, roller och spelregler mellan politiker 
och tjänstemän? 

4. Ledarskap, ansvar och delegation  

4.1 Finns en kommunövergripande strategi för ledarskap, ansvar och delegation? 
4.2 Vilket ansvar har resultatenheterna för budget, personal och organisation? 
4.3 Beskrivs rutiner och ansvar för tvärsektoriellt samarbete? 
4.4 Tydliggörs det personliga uppdraget för alla chefer i organisationen? 
4.5 Sker central ledning för underställda avdelningar och enheter? 
4.6 Bedriver kommunen ledarutveckling? 
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5. Resultat och effektivitet  

5.1 Finns en strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling? 
5.2 Tydliggör kommunen sambandet mellan kostnader och resultat i budgetprocessen? 
5.3 Arbetar kommunen med utveckling av arbetsprocesser, uppföljning och kontroll? 
5.4 Kommuniceras och förs strategiska diskussioner kring resurser och resultat? 
5.5 Används jämförelser aktivt som ett led i serviceutveckling och effektivisering? 
5.6 Sker extern samverkan för att stärka serviceutbudet och öka effektiviteten? 

6. Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 

6.1 Finns en kommunövergripande personalstrategi? 
6.2 Tillvaratas befintliga och hur rekryteras nya medarbetare? 
       Kommunen som ”attraktiv arbetsgivare”. 
6.3 Läggs stor vikt vid kompetens- och medarbetarutveckling? 
6.4 Sker individuell lönesättning och belöning av goda prestationer? 
6.5 Arbetar kommunen med medarbetarundersökningar? 
6.6 Arbetar kommunen med mångfald (etnicitet, kulturellt och kön)? 

7. Ständiga förbättringar  

7.1 Finns en strategi för ständiga förbättringar? 
7.2 Hur arbetar verksamheterna med analys av avvikelser, brister och problem? 
7.3 Sker extern omvärldsspaning och samverkan för att förbättra kvaliteten på tjänsterna? 
7.4 Finns metoder för att förbättra kvaliteten på tjänsterna? 
7.5 Hur arbetar kommunen med kreativitet och förbättringar? 

8. Kommunen som samhällsbyggare  

8.1 Finns övergripande planer/strategier för samhällsbyggande? 
8.2 Samverkar kommunen med aktörer inom civilsamhället kring utveckling av lokalsamhället? 
8.3 Samverkar kommunen med kulturlivet? 
8.4 Vilken är kommunens roll i utveckling av näringslivet? 
8.5 Arbetar kommunen med internationella kontakter? 
8.6 Arbetar kommunen med miljöfrågor? 
8.7 Arbetar kommunen med att främja social hållbarhet? 
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1. Offentlighet och demokrati 

1.1 Finns en plan/strategi för demokratiutveckling och information? 

Så arbetar Helsingborg 

• Programmet för mandatperioden 2015-2018 är utgångspunkten i kommunkoncernens styr-
ning och beskriver den politiska viljeinriktningen för demokratiutveckling. Staden har en sär-
skild beredning för demokrati och service med det huvudsakliga uppdraget att fungera som 
kommunstyrelsens beredande organ för ärenden och frågor som rör demokratiutveckling och 
invånardialog i ett strategiskt koncernperspektiv. 

• Stadens strategi för demokratiutveckling utifrån programmet för mandatperioden och bered-
ning för demokrati och service kan sammanfattas i punkterna nedan. Dessa punkter har en 
stark koppling till ett av stadens åtta övergripande mål, Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att 
påverka sina liv och till viljeinriktningen Vi vill ha allas delaktighet i livskvalitetsprogrammet. 

- För att utveckla kvaliteten, demokratin och utbudet samt öka delaktigheten ska staden hitta 
former för bättre dialog med invånare 

- Staden ska på flera sätt arbeta för att öka deltagandet och initiativkraften bland invånarna 

- Staden ska hitta forum och former för att fånga upp förslag och synpunkter från allmänheten 

- Områdesutveckling där de boende är delaktiga är viktigt för att skapa engagemang och för-
ståelse för utvecklingen 

- Digital dialog ska fortsätta att utvecklas. Stadens deltagande i sociala medier för att sprida 
information och uppmuntra till dialog med stadens invånare samt andra individer, organi-
sationer och företag ska utvecklas 

- Staden ska i högre utsträckning jobba med invånardialoger där invånarna kan träffa politiker 
och tjänstepersoner för att lyfta sina förslag 

• Kommunikationspolicyn är stadens strategi för information. Kommunikationspolicyn visar 
inriktning samt ger direktiv för hur vi kommunicerar i Helsingborgs stad. Samtidigt syftar den 
till att generera värden och lyfta dialogens betydelse både internt och externt. Policyn lyfter 
bland annat: 

- Kommunikation är en process som kräver att man för en ständig dialog med målgruppen och 
är lyhörd inför dess behov och upplevelser av stadens tjänster 

- Kommunikation är ett strategiskt verktyg för att nå våra mål 

- Det kommunikativa arbetet ska ske i linje med stadens varumärke. I varumärkesplattformen 
står bland annat att organisationens uppgift är att vara lyhörd och fånga upp helsingborgar-
nas viljor, samt att göra allt den kan för att dessa viljor ska kunna bli verklighet. 

- Kommunikationen och informationen ska skapa möjligheter för medborgarna att delta i den 
demokratiska processen samt beskriva den service som staden erbjuder 

- Staden ska i alla lägen eftersträva lättillgänglighet, tydlighet och aktualitet i sin kommunikat-
ion. All kommunikation ska anpassas efter målgruppens förutsättningar, behov och önske-
mål 

- Stadens kontakter med massmedia ska genomsyras av respekt, förståelse, öppenhet och ser-
viceanda. I relationen med journalister bör staden vara korrekt, saklig och professionell  
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1. Offentlighet och demokrati 

1.2 Hur informeras invånarna om aktuella frågor i politiken? 

Så arbetar Helsingborg 

• Alla stadens diarier är tillgängliga på webben. Diarierna är sökbara och handlingar kan laddas 
ner. Samtliga ärenden kan även länkas till på till exempel Facebook och Twitter.  

• Samtliga kommunfullmäktigemöten annonseras med en nyhet på stadens webbplats, helsing-
borg.se. Här lyfts även för invånarna speciellt viktiga ämnen fram. Vi annonserar även kom-
munfullmäktiges sammanträden i Helsingborgs dagblad (HD). 

• Samtliga kommunfullmäktigesammanträden sänds live via helsingborg.se. Det går även att se 
sammanträdena i efterhand. Kortversioner av kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 
läggs kontinuerligt upp på helsingborg.se.  

• Staden har livesändningar av samråd, events, pressträffar etcetera för att bjuda in till dialog. 

• Helsingborgs stad har inlett ett unikt samarbete med Helsingborgs dagblad (HD). Staden skri-
ver artiklar och gör videoinslag på aktuella frågor och ämnen. Dessa publiceras som så kallat 
native-innehåll, alltså på samma plats som tidningens eget innehåll, dels på tidningens webb-
version hd.se och dels i HD:s gratistidning Hallå, som når samtliga hushåll en gång i veckan. På 
så vis kan Helsingborgs stad med mycket hög regelbundenhet och räckvidd kommunicera med 
kommunens invånare kring aktuella frågor.  

• På webbplatsen helsingborg2035.se presenteras aktuella projekt och insatser som görs av 
såväl kommunen som av invånare, företag och föreningsliv i riktning mot stadens vision 
Helsingborg 2035.  

• Sociala medier används för att såväl sprida information som för att uppmuntra till dialog. I 
Helsingborgs stad finns fem stadsgemensamma konton på Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube och Bambuser. Dessa konton hanteras centralt. Därutöver finns ett hundratal offici-
ella konton i de olika verksamheterna för information och dialog för specifika målgrupper. 

• Kontaktcenter är en väg in till staden och underlättar för kommunens invånare att få svar på 
sina frågor och hjälp i sina ärenden. På plats finns kommunvägledare som hjälper till att han-
tera ärenden och besvara frågor samt hjälpa till att vid behov lotsa vidare till andra personer 
och verksamheter inom Helsingborgs stad. 
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1. Offentlighet och demokrati 

1.3 Hur informeras invånarna om resultat? 

Så arbetar Helsingborg 

• Vi informerar om resultat på helsingborg.se i form av: 

- Jämför resultat - en resultatpresentation med resultat och nyckeltal fördelat på olika områ-
den. Resultaten från Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) kommenteras. Våra resultat går 
att jämföra med andra kommuner 

- Jämförelsetjänster - gör det möjligt för invånare att hitta och jämföra service (förskolor, 
grundskolor, gymnasieskolor, SFI-utbildning, LSS-boenden, hemservice, vårdboenden och 
omsorg i hemmet) 

- Tjänstegarantier - ett löfte till invånarna om vad de kan förvänta sig av stadens service 

- Helsingborgspanelen - en panel av Helsingborgare har fått möjlighet att svara på frågor i 
syfte att ge en bild av vad helsingborgarna tycker kring en rad olika frågor som handlar om 
stadens utveckling 

- Medarbetarenkäten på stadsnivå med bland annat Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

- Skolans attitydundersökning inom förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, grund-
särskola och gymnasieskola 

• Vi informerar om resultat i publikationer: 

- Delårsrapport april med styrkortsresultat, ekonomiskt resultat och nyckeltal 

- Delårsbokslut augusti med styrkortsresultat, ekonomiskt resultat och nyckeltal samt jämfö-
relser med andra kommuner 

- Stadens måluppfyllelse med styrkortsresultat, ekonomiskt resultat och nyckeltal (försvinner 
som egen publikation from 2016 då den ingår i den digitala årsredovisningen) 

- Årsredovisning med styrkortsresultat, ekonomiskt resultat, nyckeltal, resultat från Kommu-
nens kvalitet i korthet (KKIK) med jämförelse med andra kommuner, medborgarundersök-
ningen och medarbetarenkäten 

• Vi informerar om resultat i pressmeddelande i samband med delårs- och årsbokslut. 
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1. Offentlighet och demokrati 

1.4 Hur främjas invånardialog och deltagande? 

Så arbetar Helsingborg 

• Helsingborgs stad har initierat konceptet, systemet och samarbetsformen Aktiv Dialog i Sociala 
Medier som syftar dels till att kommunen ska bli bättre på att lyssna och reagera på det som 
sägs om kommunen i sociala medier, dels bli mer relevant för målgrupperna på stadens olika 
sociala medier-konton. Konceptet kan sägas flytta dialogen dit där den redan finns, alltså på 
bland annat Facebook, Twitter och Instagram.  Samtliga förvaltningar och helägda kommunala 
bolag ingår i samarbetet och konceptet är i uppstartsfasen och kommer att utvärderas fortlö-
pande. 

• Dialog 3.0 är ett exempel på aktiv invånardialog; när miljonprogramsområdet Drottninghög ska 
utvecklas och förändras får de boende möjlighet att påverka, komma med idéer och att göra sin 
röst hörd. För att samla upp och lyssna på dessa tankar finns en genomtänkt dialogprocess kal-
lad ”Dialog 3.0”. Syftet med dialogen är att göra människor, särskilt barn och unga, medvetna 
om de kvaliteter och den potential som finns i området. Det är även ett sätt att ta tillvara på de 
boendes engagemang och kunskap. 

• I olika stads- och samhällsutvecklingsprojekt bjuds berörda in i öppna dialogmöten. Bland an-
nat bjuds byalagen kontinuerligt in till en öppen dialog om hur vi bäst kan levandegöra och be-
vara landsbygden och byarnas värden. Ett annat exempel är Öppna kulturen som bjuder in in-
vånarna till dialog om det kulturella utbudet i Helsingborg. 

• Visionsfonden är en satsning för att öka deltagandet och initiativkraften bland invånarna i 
Helsingborg. Visionsfonden syftar till att Helsingborgs stad ska bli bättre på att möjliggöra kre-
ativa idéer från enskilda personer och organisationer. Fonden har en summa pengar där indi-
vider eller organisationer kan söka ekonomiskt stöd för idéer eller projekt som kan realiseras 
och som vi bedömer bidrar till förverkligandet av stadens vision Helsingborg 2035.  

• Med appar och e-tjänster via stadens webbplats kan invånare anmäla fel, lämna synpunkter 
och tycka till om kommunen och kommunens arbete. 

• Fritt wifi i stadsrummet bidrar till att invånarna har möjlighet att följa samhällsutvecklingen 
och även bidra i den digitala dialogen på nätet. 

• Öppna Helsingborg är ett långsiktigt projekt av Helsingborgs stad för att göra data från staden 
fritt tillgänglig genom att publicera den som öppna data.  

• Sedan våren 2014 har Helsingborgs stad bedrivit Sveriges största klarspråksatsning hittills. 
Syftet är att stadens anställda ska bli bättre på att skriva texter som är tydliga, begripliga och 
anpassade för mottagarna.  

• Inom ramen för beredningen för demokrati och service har en Helsingborgspanel bestående av 
drygt 1600 helsingborgare tagits fram. Panelen har under två år fått möjlighet att svara på frå-
gor i syfte att ge en bild av vad helsingborgarna tycker kring en rad olika frågor som handlar 
om stadens utveckling. 
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• Helsingborgs stad deltar årligen i SCB:s medborgarundersökning för att öka kunskapen om vad 
invånarna tycker om stadens verksamheter och platsen Helsingborg. Kunskapen använder vi i 
stads- och verksamhetsutveckling.  

• Helsingborg stad har sedan 2013 ett kontaktcenter som samordnar stadens servicefunktioner. 
Kontaktcenter är en väg in till staden och underlättar för kommunens invånare att få svar på 
sina frågor och hjälp i sina ärenden. På plats finns kommunvägledare som hjälper till att han-
tera ärenden och besvara frågor samt hjälpa till att vid behov lotsa vidare till andra personer 
och verksamheter inom Helsingborgs stad. 

• Staden har uppdaterat stadens handbok för invånardialog. Det nya dokumentet publiceras i 
december 2016. Dokumentet ger en gemensam syn på vad Helsingborg stad som organisation 
lägger i begreppet invånardialog, varför dialoger genomförs och vad stadens representanter 
måste tänka på innan, under och efter genomförandet. 

• Sedan 2015 arbetar staden strategiskt med öppen källkod. Detta gör att invånarna kan dra 
nytta inte bara av den information staden producerar utan även av plattformen som den pro-
duceras på. Det i och med att all källkod publiceras öppet på plattformen GitHub bjuds även in-
vånarna in till att aktivt och gemensamt utveckla stadens tjänster. 
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1. Offentlighet och demokrati 

1.5 Etik – Hur skapas tillit genom god etik? 

Så arbetar Helsingborg 

• Genom öppenhet, transparens och tydliga och tillgängliga styrdokument, samt återkommande 
utbildningsinsatser skapas tillit i organisationen och i förhållande till kommuninvånarna.  

• Dokumentet Policy och riktlinjer mot mutor för Helsingborgs stad. Riktlinjerna avser att kon-
kretisera policyn och innehåller konkreta exempel på hur förtroendevalda och anställda ska 
agera i olika situationer. Reglerna tar i första hand sikte på de situationer när förtroendevalda 
och anställda har rollen som mottagare av en förmån eller gåva, men ska även tillämpas inom 
staden när det gäller givande av förmån eller gåva till utomstående. Reglerna innehåller rutin 
vid misstanke om eller upptäckt av mutbrott. Varje nämnd och dess förvaltning ansvarar för att 
reglerna följs och implementeras i verksamheten. 

• Samtliga helägda dotterbolag i HSFAB-koncernen har antagit stadens policy och riktlinjer mot 
mutor eller en egen policy mot mutor. 

• Stadens jurister har återkommande grundutbildningar som bland annat tar upp policyn och 
riktlinjerna mot mutor, jäv och de krav som gäller för tjänstepersoner när det gäller objektivi-
tet, saklighet och opartiskhet. 

• Genom introduktionsprogrammet för nya chefer utbildas cheferna bland annat i tjänsteperson-
rollen och vad det innebär det att vara chef i en offentligt styrd verksamhet. 

• Inköp- och upphandlingsenheten håller årligen ett arrangemang kring mutor för stadens upp-
handlare. En stadsjurist är alltid med på arrangemanget och diskuterar stadens policy. 

• Samtliga anställda och förtroendevalda har via intranätet tillgång till webbsidan Juridik och 
administration, JoA, och kan där hitta svar på vanligt förekommande frågor inom området. På 
sidan finns information om bland annat tjänstepersonrollen inklusive information om medde-
larskydd, kommunallagens regler om jäv och arbetet mot mutor.  

• Webbsidan JoA innehåller information om begreppet ”visselblåsare”. Informationen ger an-
ställda och förtroendevalda vägledning för hur de ska agera vid upptäckt av oegentligheter i 
verksamheten. Likaså finns information om andra bestämmelser för att uppmärksamma och 
anmäla missförhållanden, såsom Lex Sarah inom omsorgsområdet.  

• I början av varje ny mandatperiod anordnar staden en utbildningsdag för stadens nyvalda och 
omvalda förtroendemän. På utbildningen informeras de förtroendevalda om policyn och de 
riktlinjer om mutor som finns antagna i staden. Förtroendemannarollen kontra tjänsteperson-
rollen behandlas också på utbildningen, likaså de olika jävsgrunderna.  

• Kommunfullmäktige antog under våren 2016 reviderade Etiska regler som gäller samtliga för-
troendevalda i staden. 

• Vi har en stadsgemensam modell för intern kontroll för att till exempel öka effektiviten, skapa 
förtroende, säkerställa en god ekonomisk hushållning, sprida goda rutiner och skapa ett lä-
rande i organisationen.  
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2. Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande 

2.1 Finns det en kommunövergripande strategi för brukarfokus? 

Så arbetar Helsingborg 

• Servicepolicyn lägger grunden för Helsingborgs stads service, oavsett vilken verksamhet det 
handlar om. Servicepolicyn beskriver det förhållningssätt som medarbetare och ledare ska ha 
för att skapa goda serviceupplevelser i Helsingborgs stad.  

• Servicepolicyn har tillkommit i syfte att ta ett helhetsgrepp i servicefrågan och konkretisera 
hur verksamheteter och anställda i staden ska förhålla sig till service och hur vi ska agera för 
att staden ska uppfattas som en god servicegivare.  

• Servicepolicyn innehåller sex principer för bland annat bemötande, tillgänglighet, lösningsfo-
kusering och klagomålshantering. 

• Som en del av implementeringen av servicepolicyn finns ett stödmaterial framtaget som alla 
verksamheter kan använda för en dialog om service, tillgänglighet och bemötande. 

• I ett pågående pilotprojekt testar fyra olika verksamheter inom staden att arbeta med kundre-
sor som en metod för brukarorientering och utveckling av service, tillgänglighet och bemö-
tande.  

• Webbplatsen Servicekultur i Helsingborgs stad kommunicerar stadens arbete med service 
utifrån servicepolicyn. 

• Det finns även andra styrdokument i staden som betonar vikten av brukarfokus, bemötande 
och tillgänglighet. Som exempel kan nämnas medarbetar- och ledarpolicyn, kommunikations-
policyn, näringslivsprogrammet och livskvalitetsprogrammet. 

• I stadens ledningssystem arbetar vi med mål- och resultatstyrning. Inom perspektivet Invånare 
har vi våra prioriterade mål och resultat riktade mot våra brukare. Resultaten använder vi i vår 
verksamhetsutveckling. Riktlinjerna för mål- och resultatstyrning beskriver hur vi arbetar med 
mål- och resultatstyrning. 
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2. Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande 

2.2 Hur arbetar kommunen med tillgänglighet och bemötande? 

Så arbetar Helsingborg 

• Vi har samordnat stora delar av stadens invånarservice i vårt kontaktcenter för att det ska bli 
enklare, tydligare och bättre för alla som behöver kontakta kommunen i olika frågor. På kon-
taktcenter har vi även samlat stadens olika rådgivningsfunktioner som har i uppdrag att ge för-
djupade råd och stöd till stadens invånare. Det finns möjlighet för den som har haft ett ärende 
hos kontaktcenter att lämna synpunkter på den upplevda servicen och få personlig återkopp-
ling. Kontaktcenter har inrättat en kundombudsman vars uppdrag är att ta in och återge feed-
back från kunder till stadens olika verksamheter. 

• Kontaktcenter flyttar kontinuerligt ut sin verksamhet i olika delar av staden för att komma i 
kontakt med de invånare som staden sällan har kontakt med. Detta för att sprida kunskap om 
hur invånaren kan påverka sin stad, stärka dialogen och öka förståelsen för den demokratiska 
processen. 

• Vi deltar i Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) där vi mäter invånarnas uppfattning av vår 
tillgänglighet och vårt bemötande via telefon och e-post. I KKIK mäter vi även väntetider till be-
slut inom förskola, äldreomsorg och försörjningsstöd. Utöver detta finns kundundersökningar 
inom alla verksamheter. I vårt arbete med mål- och resultatstyrning och i vårt systematiska 
kvalitetsarbete planerar och följer vi våra resultat för tillgänglighet och bemötande. 

• Tillgänglighet, service och bemötande är viktiga parametrar vid rekrytering och i medarbetar-
samtal och lönesamtal.  

• Helsingborgs stad har olika typer av kvalitetspriser, till exempel priset för hälsofrämjande ar-
betsplats, priset för kvalitet i vård och omsorg och årets mångfaldsinitiativ inom Familjen 
Helsingborg. I januari 2017 kommer kommunstyrelsen att ta ställning till att staden inför ytter-
ligare ett antal kvalitetspriser, ett av förslagen handlar om ett pris för årets serviceupplevelse. 

• Genom att utbilda samtliga anställda i hur vi ska skriva så att alla kommuninvånare kan ta till 
sig informationen stärker vi allas demokratiska rätt att förstå den information som staden för-
medlar (klarspråkssatsningen). 

• Helsingborg samarbetar med institutionen för service management vid Campus Helsingborg, 
Lunds universitet för forsknings- och evidensbaserat beslutsfattande när det gäller servicefrå-
gor. Genom att flera av stadens studentmedarbetare går programmet servicemanagement 
strömmas viktig ny kunskap om service ner i verksamheterna. 

• Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att staden ska ta fram ett koncept för service- och 
bemötandeutbildningar för stadens anställda. Detta uppdrag ska vara redovisat till kommun-
styrelsen senast den 31 december 2016.  

• Staden genomför ett strategiskt och långsiktigt arbete med att flytta in alla stadens webbplat-
ser till en webbplattform där den tekniska tillgängligheten är hög för människor med olika ty-
per av funktionsnedsättningar.  
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2. Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande 

2.3 Hur informerar kommunen om service och tjänster? 

Så arbetar Helsingborg 

• Helsingborgs stads webbplats är informativ samt invånar- och kundorienterad. Innehållet är 
skrivet i klarspråk och erbjuder möjlighet att lyssna på innehållet, ta del av det genom tecken-
språksfilmer och som en lättläst version. Vi mäter och utvärderar regelbundet informationsin-
nehållet på helsingborg.se utifrån ett invånar- och brukarperspektiv. 

• Sociala medier används för att såväl sprida information som för att uppmuntra till dialog. I 
Helsingborgs stad finns fem stadsgemensamma konton på Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube och Bambuser. Dessa konton hanteras centralt. Därutöver finns ett hundratal 
officiella konton i de olika verksamheterna för information och dialog för specifika målgrupper. 
 

• Helsingborg stad har sedan 2013 ett kontaktcenter som samordnar stadens servicefunktioner. 
Kontaktcenter är en väg in till staden och underlättar för kommunens kunder att få svar på sina 
frågor och hjälp i sina ärenden. På plats finns kommunvägledare som hjälper till att hantera 
ärenden och besvara frågor samt hjälpa till att vid behov lotsa vidare till andra personer och 
verksamheter inom Helsingborgs stad. 

• Stadens informerar även genom tryckta informationsbroschyrer där olika tjänster presenteras. 

• Vi informerar även genom speciella arrangemang som till exempel gymnasiedagar och gymna-
siemässa. 

• I samarbete med Helsingborgs dagblad (HD) presenterar vi olika erbjudanden och tjänster, 
dels på tidningens webbversion hd.se och dels i HD:s gratistidning Hallå. 

• Via helsingborg.se erbjuds också en självservice med närmare 150 e-tjänster.  

• Alla nämnder lämnar tjänstegarantier. Varje tjänstegaranti innebär ett löfte till invånarna om 
vad de kan förvänta sig av stadens service. Tjänstegarantierna återfinns på helsingborg.se och 
varje år kan invånarna i årsredovisningen och på webben ta del av hur tjänstegarantierna har 
uppfyllts. 

• På Helsingborgs stads webbplats finns ett stort antal jämförelsetjänster som gör det möjligt för 
invånare att jämföra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, SFI-utbildning, LSS-boenden, 
hemservice, vårdboenden och omsorg i hemmet inom Helsingborg utifrån lista eller karta. 

• På stadens webbplats, under ”Resultat och jämförelser”, hittar invånare och kunder resultat 
från olika verksamhetsområden. Resultaten går att jämföra med andra kommuner i Sverige. 
Presentationen inkluderar SKL:s undersökning Kommunens kvalitet i korthet där Helsingborg 
deltar tillsammans med ca 250 andra kommuner. 

• Via webbplatsen Så styrs Helsingborg kan invånarna ta del av stadens styrdokument. 
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2. Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande 

2.4 Hur arbetar kommunen med brukarundersökningar? 

Så arbetar Helsingborg 

• Helsingborg arbetar med brukarundersökningar genom att delta i nationella undersökningar 
och genomföra egna. Syftet är att få kunskap om brukarnas uppfattning av stadens service och 
tjänster samt att identifiera framgångsrika arbetssätt. Jämförelser med andra är ett viktigt in-
slag i vår verksamhetsutveckling och i vårt arbete med att förbättra service och tjänster för de 
vi finns till för. Vi jämför med andra kommuner, mellan enheter inom samma förvaltning, med 
externa utförare samt tvärsektoriellt inom staden (där det är möjligt). 

• Arbetet med att förbättra modellerna för brukarundersökningar pågår hela tiden. Dels i våra 
egna undersökningar men även genom att påverka andra mätningar som vi använder oss av. 

• Brukarundersökningarna ingår i vårt arbete med mål- och resultatstyrning och i vårt systema-
tiska kvalitetsarbete. 

• Exempel på brukarundersökningar: 

- Attitydundersökning inom förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola och 
gymnasieskola 

- Socialstyrelsens undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldrebo-
enden 

- SKL:s servicemätning av företagsklimatet, Insikt 

- Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning 

- Telefon- och e-postmätning genom Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 

- Elevenkät inom vuxenutbildning 

- Klientundersökning inom socialtjänsten 

- Brukarundersökning inom den öppna fritidsverksamheten 

- Besökarundersökningar på bibliotek 

- Enkätundersökning hos gode män och förvaltare 

- SCB:s Medborgarundersökning 

- Helsingborgspanelen 

- Polisens trygghetsmätning 

- Enkätundersökningar och fokusgrupper för mätning av helsingborg.se. 
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2. Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande 

2.5 Hur arbetar kommunen med att förtydliga tjänsternas innehåll samt syn-
punkts- och klagomålshantering för medborgare/brukare? 

Så arbetar Helsingborg 

• Alla nämnder lämnar tjänstegarantier. Varje tjänstegaranti innebär ett löfte till invånarna om 
vad de kan förvänta sig av stadens service. Om en tjänstegaranti inte kan uppfyllas ska vi om-
gående göra vad vi kan för att rätta till felet och därefter leva upp till det givna löftet igen. Invå-
narna har i dessa fall också rätt att få en förklaring till varför det inte blev som garantin lovade. 
Invånare kan lämna synpunkter på tjänstegarantier t ex genom en e-tjänst via Helsingborgs 
hemsida. Vi redovisar hur tjänstegarantierna har infriats under året i årsredovisningen och på 
helsingborg.se. 

• Synpunkts- och klagomålshantering kan ske via flera kanaler: e-tjänster via helsingborg.se, 
appar, sociala medier, brev, telefon, e-post, chatt och besök på kontaktcenter. Eftersom kon-
taktcenter är vägen in till stadens samtliga förvaltningar så görs sorteringen av inkomna syn-
punkter och klagomål av utbildade medarbetare som ser till att rätt person på rätt förvaltning 
hanterar frågan och att kunden får återkoppling om så önskas. 

• Invånare kan via app och e-tjänst göra felanmälan eller skicka in klagomål om något behöver 
åtgärdas i stadsmiljön. Alla pågående ärenden går att följa via helsingborg.se och där kan även 
den som vill begära återkoppling i ett ärende som någon annan anmält till staden. Det som 
skickas in går direkt till Helsingborg kontaktcenter som sedan hanterar detta ärende inom två 
arbetsdagar. Kommer ärendet in under kontaktcenters öppettider så hanteras ärendet i regel 
samma dag som det kommer in. Invånaren kan begära återkoppling via e-post eller sms och på 
så sätt följa sitt ärende fram tills att det blir löst. 

• Kontaktcenter har systematisk återkoppling och feedback till förvaltningarna som en del i sta-
dens arbete med ständiga förbättringar. 

• Fastighetsförvaltningen har en e-tjänst för felanmälan som kan användas av kunder som hyr 
lokal eller bostad av fastighetsförvaltningen. 
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3. Politisk styrning och kontroll  

3.1 Genomsyras hela organisationen av ett helhetstänkande avseende styrning 
och uppföljning? 

Så arbetar Helsingborg 

• I stadens ledningssystem arbetar vi med mål- och resultatstyrning för att säkerställa att vi upp-
fyller de politiska målen, både i egen regi, extern regi och i bolagen. Vi arbetar med en målkedja 
för att få en tydlig koppling mellan de politiska målen och målen inom våra olika verksamheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vision Helsingborg 2035 och programmet för mandatperioden är utgångspunkten i kommun-
koncernens styrning och ligger tillsammans med stadens styrdokument och en analys av tren-
der och omvärlden till grund för stadens mål. Dessa är sedan utgångspunkten för nämnders, 
bolagsstyrelsers och verksamheters mål och planer. 

• Staden och nämnder har en stadsgemensam process för att planera, följa upp och rapportera 
mål och ekonomi (styrkort och budget). Bolagen ingår i den gemensamma processen (fast-
ställa, följa upp och rapportera ägardirektiv). 

• Processerna för att planera, följa upp och rapportera mål och ekonomi presenteras i årshjul 
och i en agenda. 

• Riktlinjerna för mål- och resultatstyrning beskriver ledningssystemet och hur vi arbetar med 
mål- och resultatstyrning. 

• Broschyren Så styrs Helsingborg presenterar hur kommunkoncernen styrs och tydliggör vilka 
skillnader men också vilka likheter som finns i styrningen av nämnderna och bolagen. 
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3. Politisk styrning och kontroll  

3.2 Styrs kommunen av tydliga politiska mål? 

Så arbetar Helsingborg 

• För den nuvarande mandatperioden har staden åtta övergripande mål. Dessa är framtagna 
utifrån vision Helsingborg 2035, programmet för mandatperioden, stadens styrdokument och 
en analys av trender och omvärlden. Vi har en målkedja som kvalitetssäkrar att den politiska 
viljeinriktningen når hela vägen ut i verksamheten. 

• Nämnderna tar fram politiska mål som är kopplade till stadens mål. Dessa mål redovisar 
nämnden i nämndstyrkort. 

• Kommunfullmäktige fastställer stadens och nämndernas mål. Dessa presenteras i dokumentet 
Plan för mål och ekonomi för respektive år. 

• Verksamheterna på förvaltningarna konkretiserar nämndens mål i egna mål som visas i verk-
samhetsstyrkort. 

• Till alla mål finns mätetal som visar våra resultat och hur väl ett mål är uppfyllt. 

• Chef och medarbetare formulerar medarbetarens uppdrag och mål utifrån verksamhetens mål. 
Detta visas i en medarbetarplan. 

• Alla styrkort planeras och följs upp i systemstödet Stratsys. Alla anställda har läsbehörighet 
och kan se stadens, nämndernas och verksamheternas mål och resultat. 

• Kommunfullmäktige utövar ägarstyrning över kommunens bolag och beslutar om bolagsord-
ning och ägardirektiv. Utifrån stadens mål fastställer kommunfullmäktige bolagens mål vilka 
ingår i ägardirektiven. 
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3. Politisk styrning och kontroll  

3.3 Rapporterar förvaltningen till den politiska nivån och har politikerna möjlig-
het att utöva tillsyn över förvaltningen? 

Så arbetar Helsingborg 

• Vi har en koncerngemensam rapporteringsprocess för mål och ekonomi (tidplan, rapportmal-
lar och systemstöd). Gäller både nämnder och helägda bolag samt det delägda bolaget NSR. 

• Förvaltningarna rapporterar mål och ekonomi till nämnden varje tertial. Bolagen rapporterar 
till HSFAB. Förvaltningarnas och bolagens tertialrapporter sammanförs i en gemensam rapport 
till kommunfullmäktige (delårsrapport, delårsbokslut och årsredovisning). 

• Delårsbokslut och årsredovisning omfattar även resultatjämförelser med andra kommuner. 

• Utöver den koncerngemensamma rapporteringsprocessen för mål och ekonomi har förvalt-
ningarna olika kvalitetsredovisningar till nämnden. 

• Resultaten i Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) presenteras för majoritetsberedningen och 
kommunalrådsberedningen. Resultaten tillsammans med andra viktiga nyckeltal finns tillgäng-
liga för ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder i applikationen Beslutsstöd staden. 

• Sedan 2016 har vi efter delårsbokslutet resultatdialoger där nämnden och förvaltningen har en 
dialog med majoritetsberedningen om nämndens resultat och prognos. 

• Varje år i början på mars genomför staden ett uppföljningsseminarium (nämnddag from 2017) 
där respektive nämnd presenterar året som har gått utifrån mål och resultat. Deltagare är le-
damöter i kommunfullmäktige och nämndernas presidier tillsammans med berörda tjänste-
personer. 

• I april/maj varje år genomför staden dialogmöten där kommunstyrelsens ordförande tillsam-
mans med majoritetsberedningen, nämndernas ordförande från majoriteten och berörda tjäns-
tepersoner har en dialog om omvärld, mål och ekonomi inför kommande år. 

• Koncernens moderbolag HSFAB har ägardialoger med dotterbolagen (AB Helsingborgshem, 
Helsingborgs Hamn AB, Öresundskraft AB och Helsingborg Arena och Scen AB). 

• Staden har en gemensam årsstämmodag för koncernen med de fyra helägda dotterbolagen; 
Helsingborg Arena och Scen AB, AB Helsingborgshem, Öresundskraft AB och Helsingborgs 
Hamn AB. Temat för dagen 2016 var värdeskapande och stolthet. Syftet med en gemensam dag 
är att bidra till känslan av att tillhöra samma koncern, samt att få en större förståelse för de 
utmaningar som vart och ett av dotterbolagen står inför. 

• Uppdrag och projekt rapporteras enligt tidplan till nämnden alternativt till kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige. 

• Stadsrevisorerna granskar årligen stadens och nämndernas mål och ekonomi. 

• Kommunstyrelsen har uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Styrelsen har också 
uppsikt över kommunalförbund som kommunen är medlem i.  
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3. Politisk styrning och kontroll  

3.4 Hur är delegation och ansvarsfördelning mellan politisk och tjänstemanna-
nivå? 

Så arbetar Helsingborg 

• Ansvarsfördelning mellan fullmäktige, nämnder och tjänstemannanivån är definierade i regle-
menten, delegeringsordningar och arbetsinstruktioner. Dokumentet Så styrs Helsingborg be-
skriver översiktligt kommunkoncernen Helsingborgs politiska styrning utifrån nämndstyrning 
och bolagsstyrning. 

• Det viktigaste styrdokumentet för nämndernas arbete är nämndens reglemente. Det finns en 
tradition i staden att delegera beslutanderätten långt ut i linjen, så att beslut fattas så nära 
verksamheten som möjligt. Det innebär att endast de ärenden som är av sådan principiell be-
skaffenhet att de enligt kommunallagen måste behandlas i fullmäktige beslutats där. Övriga 
ärenden beslutas på nämndnivå.  

• Varje nämnd beslutar om sin delegeringsordning. Delegeringsordningar har en gemensam 
grundstruktur som tydligt anger beslutspunkt och delegat. De flesta nämnder har också en be-
slutad arbetsinstruktion. Arbetsinstruktionen utgör ett komplement till delegeringsordningen 
som beskriver respektive befattningshavares (tjänsteperson) ansvarsområde och befogenheter 
som följer med tjänsten. Arbetsinstruktionen är inte uttömmande. 

• Stadens jurister genomför vid sex tillfällen per år en grundutbildning i juridik för berörda 
tjänstepersoner. Utbildningen syftar bland annat till att ge kunskap om den kommunala orga-
nisationen och de roller som förtroendevalda respektive anställda har.  Ett av arbetspassen i 
grundutbildningen rör den kommunala organisationen, delegation och arbetsfördelning. 

• Staden har ett arbetssätt avseende uppskrivning av ärenden till nämnd som innebär att ären-
dena skrivs fram med en tjänsteskrivelse som kompletteras med ett ordförandemissiv alterna-
tivt som ett rent ordförandeförslag. Arbetssättet visar tydligt eventuella skillnader mellan för-
valtningens och nämndordförandens förslag till beslut. Information om att skriva upp ärenden 
till nämnd finns i stadens ärendehandbok. Ett enhetligt arbetssätt blir mer tydligt för kommu-
ninvånaren och företagaren som tar del av ett ärende. 

• Kommunfullmäktige utövar ägarstyrning över kommunens bolag och beslutar om bolagsord-
ning och ägardirektiv. Moderbolaget Helsingborgs stads Förvaltnings AB (HSFAB) ansvarar för 
att styra, leda och samordna de helägda dotterbolagens verksamheter mot vision Helsingborg 
2035, programmet för mandatperioden och stadens mål genom formell styrning (bolagsord-
ning och ägardirektiv) och informell styrning (ägardialog). Ägardialoger sker mellan moderbo-
laget HSFAB och dotterbolagen (AB Helsingborgshem, Helsingborgs Hamn AB, Öresundskraft 
AB och Helsingborg Arena och Scen AB). Bolagsordningen anger kommunens syfte med verk-
samheten och bolagens förutsättningar. Ägardirektiven beskriver uppdrag, mål och inriktning 
för varje bolag. 
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3. Politisk styrning och kontroll  

3.5 Hur främjas den ömsesidiga förståelsen av uppgifter, roller och spelregler 
mellan politiker och tjänstemän? 

Så arbetar Helsingborg 

• Den ömsesidiga förståelsen av uppgifter, roller och spelregler mellan politiker och tjänste-
personer främjas genom formella politiskt beslutade dokument, såsom reglementen, delege-
ringsordningar, arbetsinstruktioner etcetera. 

• Med början våren 2016 går den politiska ledningen (kommunalråden i majoritet och ordföran-
dena i majoriteten av stadens nämnder) en gemensam ledarskapsutbildning.  Delar av utbild-
ningen sker tillsammans med stadsdirektörens ledningsgrupp. Syftet med de gemensamma ut-
bildningstillfällena är att öka öppenheten och tilliten inom/mellan tjänstepersoner och politi-
ker för att uppnå ett än mer effektivt samarbete. Ett av målen är att utforska den kultur och de 
normer som finns inom/mellan tjänstepersoner och politiker samt att förädla det feedback-
klimat som råder. Ett annat mål är att fortsätta integrera de verktyg och metoder som Ledar-
skap Helsingborg har genererat. 

• Samtliga chefer i stadens organisation genomgår ledarskapsutbildningen Ledarskap Helsing-
borg. Ledarskapsutbildningen syftar till att utveckla anställda chefer så att de agerar och kän-
ner sig som en del i helheten samt till att öka mål- och resultatorientering. 

• I början av varje ny mandatperiod anordnas en presidiekonferens där samtliga av stadens 
nämnds-/styrelseordföranden, förvaltningschefer och direktörer inom stadsledningsförvalt-
ningen deltar. På presidiekonferensen får de förtroendevalda information om stadens vision, 
styrsystem och riktning kommande mandatperiod. Samspelet mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner diskuteras också under konferensen för att alla parter ska ha samma syn och 
förhållningssätt under mandatperioden. Ledarskap och samspel i praktiken diskuteras också. 

• En förtroendemannautbildning genomförs i början av varje mandatperiod. Utbildningen omfat-
tar bland annat förtroendevaldas roll och arbetsgivaransvaret. 

• Stadens jurister genomför vid sex tillfällen per år en grundutbildning i juridik för berörda 
tjänstepersoner. Utbildningen syftar bland annat till att ge kunskap om den kommunala orga-
nisationen och de roller som förtroendevalda respektive anställda har.  

• I introduktionsutbildningen för nya chefer håller stadens jurister ett pass om tjänsteperson-
rollen och vad innebär det att vara chef i en offentligt styrd verksamhet. 

• Arbetssättet för uppskrivning av ärenden till nämnd främjar en tydlig rollfördelning mellan 
stadens förtroendevalda och tjänstepersoner. Till varje ärende (som inte är ett rent ordföran-
deförslag) finns ett förslag till beslut från förvaltningen och ett från nämndens ordförande.  

• Bolag: Genom en aktiv ägarstyrning med beslutade bolagsstyrningsprinciper och styrdokument 
såsom bolagsordning och ägardirektiv. Det sker praktiskt genom styrelseutbildning, styrelse-
seminarium, årsstämmodag och årliga bolagspresidiemöten. 
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4. Ledarskap, ansvar och delegation 

4.1 Finns kommunövergripande strategi för ledarskap, ansvar och delegation? 

Så arbetar Helsingborg 

• I Arbetsgivarpolicyn beskrivs stadens förhållningssätt inom fem olika områden: Kompetensför-
sörjning och ständig utveckling, Ansvar och samspel, Uppmärksamma och premiera, Lika och 
olika samt Delaktighet och hälsa. Sammantaget möjliggör dessa områden för Helsingborgs stad 
att vara en attraktiv, intressant och hållbar arbetsgivare och driva en framtidsorienterad ar-
betsgivarpolitik. 

• Medarbetar- och ledarpolicy beskriver stadens förväntningar på medarbetare och chefer. 

• Satsningen Ledarskap Helsingborg och Ledarskap Helsingborg 2.0 som syftar till att utveckla 
ledarskapet i staden. Utvecklingsprogram med fokus på förändring, struktur och relationer. 

• Medarbetarskapet och ledarskapet integreras i ordinarie verksamhetsplanering och uppfölj-
ning med hjälp av bland annat samtalsunderlag för medarbetarsamtal och utvärderande löne-
samtal – särskilt upplägg för chefssamtalen, medarbetarplan för chef. I medarbetarsamtalet 
tydliggörs uppdraget och beskrivs i chefens individuella medarbetarplan. Chefens uppdrag, 
prestation under året och ledarskap följs sedan upp i det utvärderande lönesamtalet som hålls 
årligen. 

• I de årliga förvaltningsövergripande nulägesanalyserna analyseras medarbetarskapet och le-
darskapet i syfte att synliggöra förutsättningarna för cheferna (och medarbetarna) att lyckas i 
uppdraget. Med utgångspunkt från de förvaltningsövergripande nulägesanalyserna planerar 
förvaltningarna därefter för hur de skapar förutsättningar för ett samspelt medarbetarskap och 
ledarskap. 

• Stadsgemensamt utvecklingsprojekt - Sveriges bästa stödfunktion – med huvudmål att 
- identifiera gemensamma strukturer och visa sammanhang som underlättar och möjliggör 

chefens vardag och bidrar till en ökad effektivitet och kvalitet 
- jobba med kultur, arbetssätt och förhållningssätt – både i relation till chefen och stödfunkt-

ionerna emellan 

• Medarbetarenkäten ställer frågor som handlar om ledarskap. Svaren på dessa genererar ett 
Ledarskapsindex (HME). Ledarskapsindex ingår genom Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) i stadens styrkort samt i nämndstyrkort och i verksamhetsstyrkort. 

• Årliga chefsdagar för stadens samtliga chefer med syfte att inspirera och skapa gemensam rikt-
ning för ledarskapet. 

• En stadsgemensam introduktionsutbildning för nya chefer hålls två – fyra gånger per år.  Ge-
nom introduktionsprogrammet vill staden ge cheferna de förutsättningar som behövs för att de 
ska kunna hantera sin vardag på bästa sätt.  

• Tydlig uppgiftsfördelning gällande chefers arbetsmiljöansvar. 
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4. Ledarskap, ansvar och delegation 

4.2 Vilket ansvar har resultatenheterna för budget, personal och organisation? 

Så arbetar Helsingborg 

• För att kodas som chef ska du ha fullt ledningsansvar; verksamhets-, ekonomi och personalan-
svar. Helsingborgs stads chefer är indelade enligt SKLs upplägg för chefsnivåer (A, B, C och L-
chefer).  

• Hur långtgående decentralisering och delegering för chefer vi har i Helsingborg varierar något 
mellan förvaltningarna. 

• Nämnder får i regel ta med sig eventuellt ekonomiskt överskott och underskott till nästa år. 
Kommunfullmäktige beslutar om detta i samband med årsredovisningen. 

• I regel är det nämnden som beslutar om hur ett ekonomiskt överskott ska användas i verksam-
heten. Inom vissa förvaltningar får enskilda verksamheter själva besluta om användandet av 
det överskott som de själva genererat. 

• Varje nämnd beslutar om sin delegeringsordning. Delegeringsordningar har en gemensam 
grundstruktur som tydligt anger beslutspunkt och delegat. 

• De flesta nämnder har också en beslutad arbetsinstruktion. Arbetsinstruktionen utgör ett 
komplement till delegeringsordningen som beskriver respektive befattningshavares (tjänste-
persons) ansvarsområde och befogenheter som följer med tjänsten. Arbetsinstruktionen är inte 
uttömmande. 
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4. Ledarskap, ansvar och delegation 

4.3 Beskrivs rutiner och ansvar för tvärsektoriellt samarbete? 

Så arbetar Helsingborg 

• Programmet för mandatperioden lyfter vikten av tvärsektoriellt samarbete mellan stadens 
förvaltningar. 

• Stadens åtta mål har en tvärsektoriell utformning som gör att alla stadens nämnder och bolag 
kan arbeta mot dem. Kommunfullmäktige förutsätter i sin plan för mål och ekonomi att nämn-
der och bolag samverkar för att uppnå målen, förbättra kvaliteten på service och tjänster och 
utveckla platsen Helsingborg.  

• Kommunfullmäktige ger nämnderna olika uppdrag där det framgår hur de samverka. Detta 
sker dels i kommunfullmäktiges årliga beslut om mål och ekonomi (budget) men även vid 
andra tillfällen under året. 

• Staden har flera styrdokument som bygger på ett tvärsektoriellt samarbete. Dessa är exempel-
vis livskvalitetsprogrammet och näringslivsprogrammet. Inom Helsingborgs stad har vi även 
utskott och beredningar som förutsätter ett tvärsektoriellt samarbete, till exempel beredningen 
för ett tryggare Helsingborg. 

• Staden har en gemensam projektmodell med tillhörande mallar som finns beskriven på stadens 
intranät. Några exempel på pågående stadsövergripande projekt är Stadens hus, Nytt intranät 
och Sveriges bästa stödfunktion. 

• Vi har vi ett antal stadsövergripande processer som går på tvärs över våra förvaltningar. Pro-
cessägarna har på uppdrag av stadsdirektören mandat och ansvar att utveckla, leda och sam-
ordna processerna strategisk samhällsutveckling, näringslivs- och destinationsutveckling, 
kommunikation, juridik och administration, ekonomi och styrning, HR, service samt digitali-
sering så att stadens övergripande mål uppnås. Dessa stadsövergripande processer ska säker-
ställa att vi arbetar utifrån samma principer och tillämpar samma stödsystem i de områden 
som processerna omfattar. Processägaren har även ansvar för stödjande funktioner kopplade 
till ovan nämnda processer. 

• Stadens ledarutvecklingsprogram, Ledarskap Helsingborg, är med fokus på förändring, struk-
tur och relationer är en del i stadens tvärsektoriella arbete. 

• I staden har vi interna nätverk som främjar det tvärsektoriella arbetet. Som exempel kan näm-
nas nätverk för jurister, intern kontroll, HR-chefer, ekonomichefer, styrkortsamordnare, inkö-
pare och kommunikatörer. 

• Några exempel på tvärsektoriella samarbeten: 

- Kultur för skolan (skol– och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen) 

- Vi gör det tillsammans (skol– och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen) 

- Tillsammans ökar vi trygghet och inflytande - för barn, unga och vuxna i Helsingborg! 
(vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen) 

- Fokus skola (ett flertal förvaltningar)  
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4. Ledarskap, ansvar och delegation 

4.4 Tydliggörs det personliga uppdraget för alla chefer i organisationen? 

Så arbetar Helsingborg 

• Inom Helsingborgs stad har varje chef en medarbetarplan för chef. Medarbetarplanen för chef 
fokuserar på att tydliggöra den överordnade chefens resultatförväntningar på chefen, exem-
pelvis genom att förtydliga vilka målbilder och förväntade effekter det finns i relation till che-
fens förmåga att utveckla sin verksamhet samt personliga utveckling.  

• Verksamhetens prioriterade mål och resultat dokumenteras i verksamhetens styrkort. Chefens 
uppdrag, prestation och måluppfyllelse under året och ledarskap följs sedan upp i det utvärde-
rande lönesamtalet som hålls årligen. 

• Resultatuppföljning av chefer sker utifrån flera perspektiv. Genom Farax 360°-kartläggning av 
chefer får cheferna ökad självinsikt och självkännedom kring sitt ledarskap och skapar tydlig-
het kring ledarrollen samt ett konkret underlag för att utveckla chefens medarbetarplan. 

• Med utgångspunkt från Farax 360°-kartläggningens resultat har chefen, tillsammans med 
överordnad chef och konsult, ett trepartssamtal där utvecklingsbehov diskuteras och utveckl-
ingsmål definieras som därefter kopplas till chefens medarbetarplan. 

• HME Ledarskap i medarbetarenkäten – samtliga chefer med mer än fem underställda medarbe-
tare får ett resultat. Detta kan sedan användas som underlag för dialog mellan chefen och med-
arbetarna eller mellan chefen och överordnad chef. 

• En stadsgemensam obligatorisk introduktionsutbildning för nya chefer. Introduktionen ger en 
bild av vad det innebär att vara ledare i Helsingborgs stad och verktyg för att lyckas med upp-
draget.  

• Tydlig uppgiftsfördelning gällande chefers arbetsmiljöansvar. 

• Cheferna erbjuds att ta del av olika kompetensmoduler för att kunna utvecklas i rollen som 
chef. 

• Årliga chefsdagar för stadens samtliga chefer med syfte att inspirera och skapa gemensam rikt-
ning för ledarskapet. 

• Medarbetar- och ledarpolicy beskriver stadens förväntningar på medarbetare och chefer 

• Satsningen Ledarskap Helsingborg och Ledarskap Helsingborg 2.0 som syftar till att utveckla 
ledarskapet i staden. Det är utvecklingsprogram med fokus på förändring, struktur och relat-
ioner. 
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4. Ledarskap, ansvar och delegation 

4.5 Sker central ledning för underställda avdelningar och enheter? 

Så arbetar Helsingborg 

• Stadsdirektörens ledningsgrupp (SLG) leds av stadsdirektören och består av samtliga förvalt-
ningschefer, HR-direktör, ekonomidirektör och kommunikationsdirektör. Gruppen utvecklar 
och arbetar med dynamiska tvärsektoriella processer och temaövergripande frågeställningar 
som ger värde för staden som helhet. Ledningsgruppen har en viktig funktion i att kommuni-
cera stadens vision, mål och kultur. 

• Koncernledningsgruppen (KLG) leds av stadsdirektören och består av bolagscheferna i stadens 
helägda bolag, ekonomidirektören, den administrativa direktören och utvecklingsdirektören. 
Gruppen utvecklar och arbetar med dynamiska tvärsektoriella processer och temaövergri-
pande frågeställningar som ger värde för koncernen som helhet. Ledningsgruppen har en viktig 
funktion i att kommunicera stadens vision, mål och kultur. 

• Exempel på andra ledningsforum är förvaltningarnas och bolagens ledningsgrupper. Chefer i 
Helsingborg har ansvar att ha kunskap om, bära och förmedla stadens vision och medarbetar- 
och ledarpolicy. 

• Koncernen har en årligen återkommande chefsdag med olika teman där koncernens chefer får 
möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. 

• Varje förvaltning tar årligen fram en förvaltningsövergripande verksamhetsplan utifrån nämn-
dens beslutade mål och ekonomiska förutsättningar. Förvaltningens övergripande verksam-
hetsplan ligger till grund för verksamheternas planering. 
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4. Ledarskap, ansvar och delegation 

4.6 Bedriver kommunen ledarutveckling? 

Så arbetar Helsingborg 

• Ledarskap Helsingborg är stadens ledarutvecklingsprogram med fokus på förändring, struktur 
och relationer. Ledarskap Helsingborg är obligatorisk för alla chefer att gå. Minst två program 
(16 platser per program) startar varje år. 

• I programmet Ledarskap Helsingborg ingår en Farax-kartläggning genom vilken varje chef får 
en bild av sina styrkor och förbättringsområden. Kartläggningen följs upp genom trepartssam-
tal och varje chef gör en egen handlingsplan som kopplas till chefens medarbetarplan. Det görs 
en rapport för varje förvaltning och även en för hela staden som ger möjlighet att analysera le-
darskapet i staden och även utveckla ledarskapsutbildningarna så att dessa matchar stadens 
behov.  

• Ledarskap Helsingborg 2.0 ger cheferna möjlighet till ytterligare kompetensutveckling genom 
kompetensmoduler eller erfarenhetsgrupper. Sex olika kompetensmoduler erbjuds två gånger 
per år. Två till fyra erfarenhetsgrupper erbjuds varje år. Syftet är att ge cheferna ny kunskap, 
verktyg och inspiration i sitt ledarskap.  

• Medarbetarsamtalet är en viktig arena för att arbeta med ledarutveckling. Det finns samtalsun-
derlag för medarbetarsamtal mellan chef – chef. Till detta kopplas en medarbetarplan för chefer. 
I medarbetarplanen för chefer beskrivs mål och utvecklingsområden för både verksamhet (ut-
veckling av verksamheten) och individ (chefens personliga utveckling).  

• En stadsgemensam obligatorisk introduktionsutbildning för nya chefer hålls två till fyra gånger 
per år. Introduktionen ger en bild av vad det innebär att vara ledare i Helsingborgs stad och 
verktyg för att lyckas med uppdraget.  

• Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Utbildningen, som sker två gånger per år, 
behandlar regelverket inom arbetsmiljö samt hur vi inom Helsingborgs stad praktiskt arbetar 
med arbetsmiljöfrågor. 

• Traineeprogrammet (Familjen Helsingborg). Traineerna är nyutexaminerade akademiker som 
valts ut för att de anses ha särskilt goda förutsättningar att i framtiden inta ledande eller stra-
tegiska specialistfunktioner inom kommunal verksamhet. 

• Framtidens chefer (Familjen Helsingborg) – ett kommunövergripande internrekryteringspro-
gram för potentiella chefer. Syftet med programmet är att säkra ledarförsörjningen och att er-
bjuda karriärvägar för medarbetare inom Familjen Helsingborg.  Programmet startar två 
gånger per år och Helsingborgs stad har tre platser i varje program. 

• Mentorsprogrammet är ett samarbete mellan de elva kommunerna i Familjen Helsingborg. 
Här får ledare eller specialister möjlighet att utveckla och reflektera kring sitt eget och andras 
ledarskap, antingen som mentor eller som adept. Mentorsprogrammet startar en gång per år. 

• De elva kommunerna i Familjen Helsingborg har tecknat gemensamma ramavtal om kompe-
tensutveckling. Avtalen avser chefs- och ledarskapsutveckling. Det finns fyra olika utbildnings-
program inom Familjen Helsingborg. Ny som chef och Chef med operativt verksamhetsansvar 
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riktar sig till de som är chefer idag. Ledarorientering och Projektledning riktar sig till medarbe-
tare med ett intresse av ledarskap eller projektledning.  

• I staden genomförs olika förvaltningsspecifika utbildnings-/utvecklingsinsatser. Förvaltning-
arna arbetar även med olika forum/arenor för chefer att träffas för dialog, erfarenhetsutbyte 
och kunskapsinhämtning. 

• Årliga obligatoriska chefsdagar anordnas för stadens samtliga chefer med syfte att inspirera 
och skapa gemensam riktning för ledarskapet. 

• Helsingborgs stad genomför medarbetarenkäter varje år. Undersökningen innehåller bland 
annat frågor om ledarskap. Undersökningen ger möjlighet att jämföra värden gällande ledar-
skap inom staden och med andra organisationer.   
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5. Resultat och effektivitet 

5.1 Finns en strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling? 

Så arbetar Helsingborg 

• Riktlinjer för mål- och resultatstyrning beskriver hur vi arbetar med mål- och resultatstyrning i 
Helsingborgs stad. 

• Vi driver ett effektivitets- och förbättringsarbete genom mål- och resultatstyrning och systema-
tiskt kvalitetsarbete. Mål- och resultatstyrning sker enligt en stadsgemensam modell medan vi 
har olika kvalitetssystem för vårt systematiska kvalitetsarbete på våra förvaltningar. 

• Helsingborgs stad styrs mot visionen med mål och regelbunden resultatuppföljning. 

• Stadens nämnder och bolag ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag 
utifrån lagstiftning, politiska mål (nationella och lokala), bolagsordningar, ägardirektiv, regle-
menten, styrdokument (program, planer, policys och riktlinjer) och ekonomisk tilldelning 
(budget). 

• Staden och nämnder har en stadsgemensam process för att planera, följa upp och rapportera 
mål och ekonomi (styrkort och budget). Bolagen ingår i den gemensamma processen (fast-
ställa, följa upp och rapportera ägardirektiv). 

• Politiken styr genom att ange prioriterade mål och resultat och en ekonomisk tilldelning. 
(Kommunstyrelsens planeringsanvisningar, nämndernas förslag till mål och ekonomi och 
kommunfullmäktiges slutliga beslut om mål och ekonomi i juni varje år.) 

• Vi har en målkedja som kvalitetssäkrar att de politiska målen når hela vägen ut i verksamheten. 
Arbetet dokumenteras i styrkort genom mål, strategier, mätetal och aktiviteter. 

• Vi arbetar med nulägesanalyser, omvärldsanalyser och verksamhetsplanering för att komma 
fram till prioriterade mål och resultat. Arbetet innebär att vi analyserar hur vi ska agera för att 
nå målen, att vi följer upp målen genom mätbara resultat och att vi utifrån resultaten drar slut-
satser och genomför förbättringsaktiviteter. 

• Extern verksamhet hanteras genom avtal, tillsyn och samarbetsforum. 
1) följa upp att externa utförare lever upp till sina åtaganden och skyldigheter enligt avtal 
2) utöva tillsyn över att externa utförare lever upp till sina åtaganden och skyldigheter inom 

sitt uppdrag  
3) använda samarbetsforum eller liknande som metod inom verksamheter med alternativa hu-

vudmän (exempelvis friskolor) 
 
• En del i vår effektivitetsutveckling är att vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjlig-

heter. 
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5. Resultat och effektivitet 

5.2 Tydliggör kommunen sambandet mellan kostnader och resultat i budgetpro-
cessen? 

Så arbetar Helsingborg 

• Vi har en stadsgemensam planeringprocess – Mål och ekonomi – styrkort och budget. 

• Kommunstyrelsen (den styrande majoriteten) lägger varje år ett förslag till mål och ekonomi 
som omfattar stadens och nämndernas mål samt nämndernas ekonomiska tilldelning och de 
ekonomiska förutsättningarna för staden som helhet. 

• På nämndnivå diskuteras resurser och resultat systematiskt vid nämndernas arbete med pla-
nering och uppföljning av nämndstyrkort och internbudget men även i samband med vårens 
dialogmöten med majoritetsberedningen. 

• Stadens resursfördelningsmodell är baserad på statistik över den förväntade befolkningsut-
vecklingen i Helsingborg. När det inte är möjligt eller lämpligt att använda befolkningsstatisti-
ken som grund för fördelningen använder staden istället en form av anslagsfinansiering. 

• Kommunfullmäktige fastställer det finansiella utrymmet för staden och nämndernas ekono-
miska tilldelning. Nämnderna beslutar därefter själva över den interna fördelningen av resur-
ser i internbudgetprocessen. Respektive nämnd använder olika ersättnings- och fördelnings-
modeller i internbudgetprocessen för att fördela nämndens finansiella utrymme till egenregin 
och den externa regin. 

• Verksamhetsplaneringens fem steg: 1. Ta sikte mot visionen, 2. Gör en nulägesanalys, 3. Sätt 
upp mål, 4. Skapa aktiviteter, 5. Avsätt resurser 

• Förvaltningarnas arbete med ”kostnad per brukare” och ”kostnad per tjänst” för att göra jämfö-
relser över tid, jämföra sig med andra kommuner och göra kostnadsjämförelser på enhetsnivå 
internt. Syftet är att följa upp vilka insatser som ges till olika målgrupper och till vilken kost-
nad. 

• Inom stadens arbetar vi med nyckeltal för olika kostnader, t ex kr/invånare, kr/boende, 
kr/kund, kr/ärende etc. 
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5. Resultat och effektivitet 

5.3 Arbetar kommunen med utveckling av arbetsprocesser, uppföljning och kon-
troll? 

Så arbetar Helsingborg 

• Alla förvaltningar har ett systematsikt kvalitetsarbete där förvaltningen systematiskt och kon-
tinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultat och avvikelser och utifrån det planerar 
och utvecklar verksamheten. Uppföljningen sker utifrån mål, lagar och förordningar. 

• Verksamheternas arbete med att effektivisera och förbättra sker genom att kartlägga, utvär-
dera och vidareutveckla arbetsprocesser. 

• Alla chefer har tillgång till beslutsstödet och Stratsys. Dessa system stödjer chefens arbete med 
att systematiskt följa upp och identifiera avvikelser. 

• Arbetet med att följa upp våra verksamheter genom den stadsgemensamma modellen för in-
tern kontroll. Detta för att till exempel öka effektiviten, skapa förtroende, säkerställa en god 
ekonomisk hushållning, sprida goda rutiner och skapa ett lärande i organisationen. 

• Prioriterade resultat som staden/nämnden/verksamheten styr mot följer vi genom mätetal i 
styrkort. Mätetalen kan kompletteras med utvalda nyckeltal som vi bedömer vara viktiga att 
följa. Mätetal och nyckeltal följs över tid och där det är möjligt jämförs utfallen inom verksam-
heten, tvärsektoriellt, med externa utförare och med andra kommuner.  

• Vi följer upp mål och ekonomi kontinuerligt. Vi rapporterar varje tertial enligt den stadsgemen-
samma processen (stadens skolor och förskolor har en tidplan utifrån läsår). Verksamheter 
rapporterar till överordnad chef och förvaltningen rapporterar till nämnden. Uppföljning av 
nämnders verksamhetsresultat och ekonomi sammanställs och rapporteras till kommunfull-
mäktige.  

• Stadsdirektören har uppföljning varje tertial med förvaltningscheferna. Inom förvaltningarnas 
verksamheter sker uppföljning mellan chef och överordnad chef. 
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5. Resultat och effektivitet 

5.4 Kommuniceras och förs strategiska diskussioner kring resurser och resul-
tat?  

Så arbetar Helsingborg 

• På politisk nivå diskuteras resurser och resultat systematiskt i nämndernas arbete med att 
planera och följa upp nämnden styrkort och internbudget. Samtal sker även mellan majoritets-
beredningen och nämnderna vid vårens dialogmöten och höstens resultatdialoger. 

• Stadens förvaltningar har årlig systematisk kvalitetsredovisning i form av olika kvalitetsrap-
porter som behandlar kvalitet, resultat och resurser. 

• Staden deltar i Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Resultaten kommuniceras och diskuteras 
bland annat i majoritetsberedningen, kommunalrådsberedningen och i stadsdirektörens led-
ningsgrupp. 

• Nyckeltal och resultat visas i stadens beslutsstöd som underlag i dialogen mellan förtroende-
valda, ledning och avdelningar och enheter. 

• I stadens affärssystem Agresso kan vi systematiskt konsolidera det ekonomiska resultatet.   

• Stadsdirektören har individuella träffar för verksamhetsuppföljning med förvaltningscheferna 
(ekonomi, verksamhetsresultat, ledarskap, medarbetarenkät). Inom förvaltningarnas verk-
samheter sker uppföljning mellan chef och överordnad chef. 

• I förvaltningarnas arbete med nulägesanlys och verksamhetsplanering för strategiska diskuss-
ioner om resurser och resultat. 

• Verksamhetsplaneringen har fem steg: 1. Ta sikte mot visionen, 2. Gör en nulägesanalys, 3. Sätt 
upp mål, 4. Skapa aktiviteter, 5. Avsätt resurser 

• Forum för verksamheternas arbete med mål, resultat och systematiskt kvalitetsarbete är ar-
betsplatsträffar eller verksamhetsmöten enligt samverkansavtalets struktur (information, sam-
tal, beslut). På arbetsplatsträffar eller verksamhetsmöten diskuterar medarbetare och chef re-
sultat och förbättringar. Vid uppföljningstillfällena får medarbetarna möjlighet att analysera 
och föra en dialog kring vilka framgångsfaktorerna har varit, vilka åtgärder som verksamheten 
kan göra för att nå målen och om verksamheten har prioriterat rätt aktiviteter. 

• Resultat kommuniceras externt i delårsrapporter och årsredovisning, på helsingborg.se och i 
pressmeddelanden. Resultat i styrkort är tillgängliga för alla anställda genom systemstödet 
Stratsys. 

• Lönebildning är en strategisk fråga och ett verktyg i verksamhetsstyrningen. I Helsingborgs 
stad jobbar respektive förvaltningsledning med lönebildningsfrågor. Som stöd finns bland an-
nat en lönebildningskarta med frågor om förvaltningens kompetens- och rekryteringsbehov, 
principer för lönestruktur och vad som är viktigt för förvaltningen att prioritera och premiera.  
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5. Resultat och effektivitet 

5.5 Används jämförelser aktivt som ett led i serviceutveckling och effektivise-
ring? 

Så arbetar Helsingborg 

• Vi arbetar med jämförelser med andra för att värdera våra resultat och kvaliteten på service 
och tjänster i syfte att förbättra verksamheten mot invånare och företag. Genom jämförelser 
kan vi ta lärdom av andras framgångrika arbetssätt för att på så vis utveckla vår egen verksam-
het. 

• Vi deltar sedan 2011 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Kommunens 
kvalitet i korthet, KKIK, som möjliggör jämförelser med andra kommuner. 

• Utöver KKIK använder vi andra nationella undersökningar och resultatsammanställningar när 
vi analyserar kvalitet, resultat och kostnader. Som exempel kan nämnas undersökningar från 
förvaltningsmyndigheter som Skolverket och Socialstyrelsen och SKL:s Öppna jämförelser.  

• Förutom jämförelser med andra kommuner arbetar vi med att jämföra våra verksamheter 
inom staden och med extern regi. 

• Stadens systemstöd för planering och uppföljning, Stratsys, är uppkopplat mot Kolada (Kom-
mun- och landstingsdatabasen) vilket underlättar vårt arbete med resultat och jämförelser. 

• Beslutsstödet ger stadens chefer tillgång till samlad information för att planera, följa upp och 
analysera verksamheten. Genom beslutsstödet kan chefer jämföra resultat mellan verksamhet-
er/avdelningar/enheter. Stadsövergripande resultat och viktiga nyckeltal finns tillgängliga för 
ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder i applikationen Beslutsstöd staden. 

• På stadens webbplats helsingborg.se presenterar vi våra resultat och nyckeltal jämfört med 
andra kommuner för invånare och andra intressenter. Där finns också våra jämförelsetjänster 
där invånare kan hitta och jämföra service i Helsingborg. 
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5. Resultat och effektivitet 

5.6 Samverkar kommunen externt för att stärka serviceutbudet och öka effektivi-
teten? 

Så arbetar Helsingborg 

Nedan följer ett antal exempel på samarbeten med andra: 

• Familjen Helsingborg, samarbete inom till exempel turism, näringsliv, arbetsmarknad, HR, 
living, infrastruktur och kollektivtrafik. Som exempel kan nämnas HR-servicecenter som erbju-
der tjänster inom lön, pension, systemförvaltning och support och utbildning. 

• Samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne. Till exempel Finsam 
och utvecklingen av området Planteringen (PlanteraPlantära). 

• Region Skåne och Trafikverket (t ex Den attraktiva regionen). Gemensamt arbete för att utreda 
effekterna av infrastruktursatsningar på samhällen längs Skånebanan. 

• Samarbetet med Lunds universitet och Campus Helsingborg. Till exempel med studentmedar-
betare, studentbostäder och kårhus. Studenter som en kraft för samhällsutveckling. 

• Räddningstjänstförbund Skåne Nordväst består av räddningstjänsten i Helsingborg, Ängelholm 
och Örkelljunga. 

• Kommunalförbundet Medelpunkten - tio kommuner i nordvästra Skåne som överlåtit till Me-
delpunkten att ansvara för sin hjälpmedelsförsörjning. 

• Samarbetet Helsingborg-Helsingör. Gemensamma satsningar för att utveckla våra kommuner. 

• Mångfaldsveckan är ett CoCreation event som genomförts två år i rad i samarbete med idrotts-
föreningar, det fria kulturlivet och ideella organisationer.  

• Part, Preventivt arbete tillsammans, är en samverkansform som är en del i det förebyggande 
arbetet med barn i Helsingborg, Landskrona och Region Skåne.  

• Vi samarbetar med privata fastighetsägare inom Bostad först.  

• Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet 
Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne. Tillsammans arbe-
tar vi för att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till myndigheternas 
tillsyn och kontroll inom miljöbalken och livsmedelslagen. 

• Svenska Kommun Försäkrings AB – samverkan för att långsiktigt och till så förmånliga villkor 
som möjligt få ett välanpassat försäkringsskydd.  

• Citysamverkan - Helsingborgs Cityförening, fastighetsägarna i city och Helsingborgs stad har 
det gemensamma bolaget Helsingborg Citysamverkan AB. Syftet bolaget är att parterna till-
sammans ska kunna medverka till att stärka attraktiviteten i stadskärnan. 

• Helsingborg deltar i Almedalen som huvudpartner i Öresundshuset. Verksamheten drivs som 
ett projekt tillsammans med partners från regionen.  
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6. Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 

6.1 Finns en kommunövergripande personalstrategi? 

Så arbetar Helsingborg 

• I Arbetsgivarpolicyn beskrivs stadens förhållningssätt inom fem olika områden: Kompetensför-
sörjning och ständig utveckling, Ansvar och samspel, Uppmärksamma och premiera, Lika och 
olika samt Delaktighet och hälsa. Sammantaget möjliggör dessa områden för Helsingborgs stad 
att vara en attraktiv, intressant och hållbar arbetsgivare och driva en framtidsorienterad ar-
betsgivarpolitik. 

• Medarbetar- och ledarpolicy, med koppling till vision Helsingborg 2035, beskriver stadens 
förväntningar på medarbetare och chefer. 

• Plan för attraktivarbetsgivare är ett styrdokument som ska skapa förutsättningar för att lyckas 
med en framtidsorienterad arbetsgivarpolitik. Planen innehåller stadsgemensamma fokusom-
råden och obligatoriska stadsgemensamma åtaganden. 

• Staden arbetar både med ledarskapsutveckling, (genom Ledarskap Helsingborg) som syftar till 
att utveckla våra chefer så de agerar och känner sig som en del i helheten samt till att öka mål- 
och resultatorienteringen, och medarbetarutveckling (genom Medarbetarskap Helsingborg) 
som, genom dialog och samtal om vad det innebär att vara en medarbetare inom Helsingborgs 
stad, syftar till att konkretisera vad förväntningarna i Medarbetar- och ledarpolicyn innebär i 
vardagen. 

• Stadens och förvaltningarnas kompetens- och rekryteringsbehov analyseras i samband med 
lönebildningsarbetet. 

• I planeringsprocessen mål och ekonomi ingår rubriken Kompetensförsörjning i kommunstyrel-
sens planeringsanvisningar för mål och ekonomi och i nämndernas förslag till detsamma. 

• Kompetensförsörjningen beskrivs och analyseras även i förvaltningarnas övergripande nulä-
gesanalyser och verksamhetsplaner.  
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6. Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 

6.2 Tillvaratas befintliga och hur rekryteras nya medarbetare? 
Kommunen som ”attraktiv arbetsgivare” 

Så arbetar Helsingborg 

• Helsingborgs stad uppmuntrar medarbetare till livslångt lärande, utveckling och att tänka nytt. 
Som attraktiv arbetsgivare ska staden rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare 
för att utveckla stadens verksamheter. Att Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare 
är ett av stadens övergripande mål. 

• I Helsingborgs stad använder vi oss av modellen Kompetensbaserad rekrytering som sker ge-
nom en strukturerad och gemensam process inom staden där analys av kompetensbehovet till-
sammans med en utarbetad kravprofil ligger till grund för samtliga beslut. 

• Staden bedriver ett aktivt employer branding-arbete – både internt och externt – som syftar till 
att marknadsföra oss som en attraktiv arbetsgivare. Detta görs via olika kanaler som sociala 
medier, filmer, personliga möten, mässor, events, publikationer och studentpriser/stipendier. 
Helsingborgs stad har till exempel initierat utmärkelsen Årets samhällsinnovatör i samarbete 
med Universum. 

• Traineeprogrammet inom Familjen Helsingborg är en ingång till en karriär i offentlig sektor. 
Programmet innehåller utbildning i projektledning, presentationsteknik, mental träning och 
ger ett nätverk inför framtiden. 

• Framtidens chefer (Familjen Helsingborg) – ett kommunövergripande internrekryteringspro-
gram för potentiella chefer. Syftet med programmet är att säkra ledarförsörjningen och att er-
bjuda karriärvägar för medarbetare inom Familjen Helsingborg.  

• Staden har upphandlade utvecklingsprogram – ledarorientering, nyblivna chefer, projektled-
ning. 

• Fördel Helsingborg är vår förmånsportal där medarbetare i Helsingborgs stad kan ta del av 
friskvårdsbidrag, andra förmåner och rabatter.  

• Inom stadens förvaltningar finns hundratals yrken och en stor variation av arbetsuppgifter. 
Förvaltningarna arbetar för att ge medarbetarna goda förutsättningar för kompetensutveckling 
och karriärutveckling inom staden. 

• Årlig medarbetarenkät med syftet är att ta del av hur medarbetare upplever sin arbetssituation 
och hur de uppfattar Helsingborgs stad som arbetsgivare. 

• Skol- och fritidsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat med projekt 
Hållbart arbetsliv för äldre med syftet att genom förändringar av arbetsmiljö, arbetsorganisat-
ion och anställningsvillkor skapa ett verktyg för att säkerställa en positiv generationsväxling 
med förbättrad kompetensöverföring. 

• Projekt främja psykisk hälsa är pågående inom staden. Syftet är att identifiera vardagsnära 
beteenden och aktiviteter som främjar psykisk hälsa. Målsättning är att chefer och medarbe-
tare på arbetsplatserna kan hantera upplevd psykisk ohälsa och stress i jobbet och därmed öka 
den upplevda psykiska hälsan.  
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6. Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 

6.3 Läggs stor vikt på kompetens- och medarbetarutveckling? 

Så arbetar Helsingborg 

• Staden arbetar både med ledarskap (genom Ledarskap Helsingborg) och medarbetarskap (ge-
nom Medarbetarskap Helsingborg). 

• Medarbetarskap Helsingborg är ett medarbetarutvecklingsprogram som handlar om att skapa 
dialog och samtal om vad det innebär att vara medarbetare i Helsingborgs stad. Syftet med 
Medarbetarskap Helsingborg är att konkretisera vad förväntningarna i medarbetar- och ledar-
policyn innebär i vardagen. 

• En gång om året har medarbetare och chef ett medarbetarsamtal. Ett samtal som utvecklar 
både medarbetaren och verksamheten. I samtalet pratar chefen och medarbetaren om verk-
samhetens mål och utmaningar, medarbetarens uppdrag, kompetens och utvecklingsområden. 
I detta ligger även diskussion om medarbetarens kompetenser används på ett bra sätt. Medar-
betarsamtalet resulterar i medarbetarens individuella medarbetarplan.  

• Staden har samtalsunderlag för medarbetarsamtal och utvärderande lönesamtal.  

• Framtidens chefer (Familjen Helsingborg) – ett kommunövergripande internrekryteringspro-
gram för potentiella chefer. Syftet med programmet är att säkra ledarförsörjningen och att er-
bjuda karriärvägar för medarbetare inom Familjen Helsingborg.   

• Staden har upphandlade utvecklingsprogram – ledarorientering, nyblivna chefer, projektled-
ning. 

• Årlig medarbetarenkät med syftet är att ta del av hur medarbetare upplever sin arbetssituation 
och hur de uppfattar Helsingborgs stad som arbetsgivare. 

• Förvaltningarna arbetar med olika förvaltningsspecifika utbildnings-och utvecklingsinsatser. 
Medarbetarna har även möjlighet att utvecklas genom att delta i projekt eller ha andra tvärsek-
toriella uppdrag i organisationen. 
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6. Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 

6.4 Sker individuell lönesättning och belöning av goda prestationer? 

Så arbetar Helsingborg 

• All lönesättning ska ske utifrån de tre faktorer som är avgörande för att lönen ska vara sakligt 
grundad: arbetets krav - medarbetarens individuella prestation, det vill säga hur medarbetaren 
svarar mot dessa krav - marknaden och den lönestruktur som finns inom och mellan olika yr-
kesgrupper. (MIA – marknad, individ, arbete.) 

• Medarbetar- och ledarpolicyn med koppling till Helsingborg 2035 beskriver stadens förvänt-
ningar på medarbetare och chefer. I medarbetarsamtalet tydliggörs medarbetarens uppdrag 
och mål vilka beskrivs i den individuella medarbetarplanen. Detta följs sedan upp i det utvär-
derande lönesamtalet. 

• Det finns stadgemensamma bedömningsgrunder för lön som utgår ifrån graden av måluppfyl-
lelse samt områdena i medarbetar- och ledarpolicyn: Jag vill lyckas, Jag skapar värde, Jag sam-
spelar och Jag leder mig själv. 

• Vi premierar och belönar medarbetare – individer eller grupper – som genom ett verksam-
hetsnära förbättringsarbete bidragit till utveckling och positiv förflyttning samt förverkligande 
av medarbetar- och ledarpolicyns fyra områden. Belöningen kan i praktiken bestå av till exem-
pel en bok, en tårta eller ett lärande besök på en annan arbetsplats. 

• Helsingborgs stad har olika typer av kvalitetspriser för att belöna team och arbetsgruppers 
goda prestationer. Till exempel priset för hälsofrämjande arbetsplats, priset för kvalitet i vård 
och omsorg och årets mångfaldsinitiativ inom Familjen Helsingborg. I januari 2017 kommer 
kommunstyrelsen att ta ställning till att staden inför ytterligare ett antal kvalitetspriser. 
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6. Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 

6.5 Arbetar kommunen med medarbetarundersökningar? 

Så arbetar Helsingborg 

• Helsingborgs stad genomför varje höst en medarbetarenkät. Syftet med enkäten är att ta del av 
hur medarbetarna upplever sitt arbete och sin arbetsplats och hur de uppfattar Helsingborgs 
stad som arbetsgivare.  

• Medarbetarenkäten är en bra informationskälla för chefens och medarbetarens utvecklingsar-
bete på arbetsplatsen. Chefer och medarbetare går igenom resultatet och ta fram förbättrings-
aktiviteter som ska genomföras. Ofta använder vi resultaten och förbättringsaktiviteterna i vårt 
arbete med mål- och resultatstyrning. 

• SKL:s frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME) ingår i medarbetarundersökningen. 
Detta ökar våra möjligheter att jämföra oss med andra kommuner.  

• Resultatet av HME-frågorna genererar ett totalindex samt index inom områdena ”motivation”, 
”ledarskap” och ”styrning”. 

• HME-resultaten är tillgängliga i beslutsstödet för respektive chef. Resultatet av övriga frågor 
presenteras i rapportform som skickas ut via respektive förvaltning. 
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6. Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 

6.6 Arbetar kommunen med mångfald (etnicitet, kulturellt och kön)? 

Så arbetar Helsingborg 

• Helsingborgs stads arbetsgivarpolicy beskriver fem områden som staden ska arbeta med för att 
vara en attraktiv, intressant och hållbar arbetsgivare. Ett av dessa områden är Lika och Olika. 

• Likabehandlingsperspektivet är en integrerad del av Plan för attraktiv arbetsgivare. Under 
2016 har planen implementerats som en del i förvaltningarnas verksamhetsplanering, bland 
annat genom den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen. Plan för attraktiv arbetsgivare 
beskriver hur staden arbetar med dessa frågor internt, vem som ansvarar för vad och hur arbe-
tet följs upp. 

• Utifrån Plan för attraktiv arbetsgivare tar staden varje år fram en sammanställning av de aktiva 
åtgärder som ska genomföras under året. Dessa följs upp nästkommande år och redovisas för 
HR-utskottet. 

• Helsingborgs stad har antagit ett Livskvalitetprogram för miljö och folkhälsa. I detta är mång-
faldsperspektivet en viktig del.  

• Varje år gör samtliga förvaltningar nulägesanalyser och verksamhetsplaner. Dessa innefattar 
området Attraktiv arbetsgivare. Det är ett viktigt verktyg för förvaltningarna att kontinuerligt 
arbeta med mångfaldsfrågor.  

• Staden har undertecknat CEMR-deklarationen. Den europeiska deklarationen för jämställdhet 
mellan kvinnor och män är ett verktyg för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verk-
samheter.  

• I samarbetet inom Familjen Helsingborg är öppenhet och inkludering ett prioriterat område, 
vilket beskrivs i Verksamhetsplanen 2016-2019.  

• Inom Familjen Helsingborg genomförs ett mångfaldsprojekt där Helsingborgs stad är en av 
deltagarna i arbetsgruppen. Projektet tar varje år fram en mångfaldsrapport med tre mål för 
mångfaldsarbetet som samtliga kommuner arbetar mot. Till dessa mål finns nyckeltal kopplade 
som följs upp i rapporten.  

• Årets mångfaldsinitiativ syftar till att uppmuntra till initiativ för ökad mångfald och är en ut-
märkelse som kan delas ut till arbetsgrupp, chef eller enskilda medarbetare. 

• Som stöd till stadens chefer har dialogmaterialet LikaOlika tagits fram. Materialet är tänkt att 
användas i arbetsgrupper för att diskutera frågor som rör likabehandling, diskriminering och 
fördomar. Materialet kan exempelvis användas på arbetsplatsträffar. Det finns stöd och hand-
ledning att få för att arbeta med materialet. 

• Samtliga förvaltningar i staden arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkra en 
icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Till hjälp för detta används rekryteringsverktyget 
Visma Recruit. Stadens rekryteringsprocess ses också över för att ytterligare tydliggöra mång-
faldsperspektivet. 
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• Mångfaldsveckan har arrangerats i Helsingborg 2015 och 2016. Syftet med Mångfaldsveckan är 
att visa på mångfaldens betydelse för invånarna och Helsingborg. Detta görs i samarbete mel-
lan bland annat Antidiskrimineringsbyrån, RFSL och Sensus. Helsingborgs stad är en aktör i 
detta samarbete. Under mångfaldsveckan 2015 och 2016 har temat på Helsingborgs stads ar-
rangemang varit rekrytering. 

• I samband med Pride-paraden anordnar Helsingborgs stad ett kunskapshöjande event kallat 
pre-pride för stadens medarbetare.  

• I vårt ledarutvecklingsprogram – Ledarskap Helsingborg belyses mångfaldsfrågor utifrån ett 
ledarskapsperspektiv.  

• Vi har statistik inom mångfald- och jämställdhetsområdet som vi följer och publicerar kontinu-
erligt på HR-sidan. 

• Våren 2016 blev Dunkers kulturhus HBTQ certifierat som första arbetsplats inom staden. Kul-
turskolan är nästa arbetsplats att påbörja en certifiering. 

• Varje år förmedlar arbetsmarknadsförvaltningen, i nära samverkan med Arbetsförmedlingen,  
1 000- 1 500 årsplatser till stadens olika förvaltningar och bolag – allt från treveckorspraktik 
till tvåårsanställningar. 
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7. Ständiga förbättringar 

7.1 Finns en strategi för ständiga förbättringar? 

Så arbetar Helsingborg 

• Vi skapar förbättringar i våra tjänster och i vår service genom mål- och resultatstyrning och ett 
systematiskt kvalitetsarbete. Dessa två delar är integrerade med varandra i vårt förbättrings-
arbete. Mål- och resultatstyrning sker enligt en stadsgemensam modell medan vi har olika kva-
litetssystem för vårt systematiska kvalitetsarbete inom våra olika verksamheter. 

• I vårt systematiska kvalitetsarbete arbetar vi systematiskt med att förbättra och kvalitetssäkra 
verksamheten utifrån grunduppdraget.  Detta omfattar att arbeta mot mål och att följa lagar 
och förordningar. Det primära syftet med mål- och resultatstyrning är att styra och förbättra 
genom att prioritera och sätta fokus på ett begränsat antal mål. 

• Kvalitet uppstår för invånare och företag när de använder våra tjänster. Med kvalitet menar vi 
att verksamheten uppfyller sina mål och de krav som gäller för verksamheten. Med kvalitet 
menar vi också ständig utveckling och förbättring av service och tjänster utifrån behoven hos 
de vi finns till för. 

• Verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning är avgörande för att lyckas med att arbeta 
systematiskt med mål, resultat och kvalitet. Vi samverkar både internt och externt för att för-
bättra kvaliteten i våra tjänster och i vår service. Vi har fokus på att tänka nytt och göra nytt, vi 
tar tillvara digitaliseringens möjligheter och vi utvecklar våra tjänster tillsammans med använ-
darna. 

• En del i vår strategi för ständiga förbättringar är att vara ledande i att ta tillvara internets och 
digitaliseringens möjligheter samt att arbeta med bra IT-system. Två system som är gemen-
samma i staden är beslutsstödet och Stratsys. Utöver dessa arbetar förvaltningarna med olika 
systemstöd. 

• Läs mer om punkterna ovan i riktlinjer för mål- och resultatstyrning och på webbplatsen Mål 
och ekonomi. Även servicepolicyn och medarbetar- och ledarpolicyn är styrdokument som tyd-
liggör vårt fokus på att förbättra kvaliteten på våra tjänster. 
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7. Ständiga förbättringar 

7.2 Hur arbetar verksamheterna med analys av avvikelser, brister och problem? 

Så arbetar Helsingborg 

• I Helsingborg arbetar vi med mål- och resultatstyrning och ett systematiskt kvalitetsarbete. I 
detta arbete ingår att planera, utföra, följa upp och förbättra. Ett viktigt inslag i arbetet är att 
lära av jämförelser och goda exempel, samt att samverka med forskning. 

• Verksamhetsplanering utgår från tidigare resultat och erfarenheter. I planeringen tar vi sikte 
mot visionen, analyserar vi vårt nuläge, arbetar fram vilka mål vi ska uppnå, vilka förbättrings-
aktiviteter som vi ska genomföra och vad det får kosta. En väl fungerande process ger tydliga 
och uppföljningsbara mål, engagerade och delaktiga medarbetare samt en verksamhet som är 
överens om vad som är prioriterat kommande år eller läsår. 

• När vi följer upp vår verksamhet utgår vi från vår verksamhetsplanering. Genom att mäta och 
analysera utvärderar vi våra resultat, ser vilka arbetssätt som varit framgångsrika och mindre 
framgångsrika och agerar utifrån denna nya kunskap i vårt förbättringsarbete. Verksamhets-
uppföljning handlar om att skapa en god resultatkultur som stimulerar till ständigt lärande, 
kreativitet och nya idéer. 

• Stadens beslutsstöd består av olika QlikView applikationer som innehåller information om 
medarbetare, mål, ekonomi och olika verksamhetsresultat. Beslutsstödet ska ge enkel tillgång 
till samlad information för planering, uppföljning, analys, ledning, styrning och utveckling av 
verksamheten. Exempel på applikationer är Individ- och familjeomsorg, Skolanalys, Vuxenut-
bildning och Besöksstatistik. Applikationen Beslutsstöd staden innehåller stadsövergripande 
resultat och nyckeltal. 

• Stratsys är stadens systemstöd för att planera och följa upp. Systemet stödjer stadens mål- och 
resultatstyrning, systematiska kvalitetsarbete och intern kontroll-arbete. 

• Utöver beslutsstödet och Stratsys arbetar förvaltningarna med olika systemstöd som stödjer 
analys och förbättringsarbete. 

• FoU Helsingborg skapar relationer mellan forskning och stadens förvaltningar för att stärka 
den sociala hållbarheten i Helsingborgs stad. Detta sker genom konsultation, projektledning 
och spridning av forskningsresultat. 

• Vi samverkan inom interna nätverk inom Helsingborgs stad, till exempel nätverk för stadens 
kommunikatörer, ekonomer, HR-ansvariga och styrkortsamordnare. 
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7. Ständiga förbättringar 

7.3 Sker extern omvärldspaning och samverkan för att förbättra kvaliteten på 
tjänsterna? 

Så arbetar Helsingborg 

• Staden tar årligen fram en trend- och omvärldsanalys som är ett underlag i planeringen och 
uppstarten för planeringsprocessen. Analysen tas fram tillsammans med representanter från 
alla verksamheter inom koncernen. Syftet med analysen är att skapa en gemensam bild av de 
trender, dess konsekvenser och utvecklingsmönster som är angelägna för hela stadens utveckl-
ing. 

• Nämnderna arbetar med trend- och omvärldsanalys i sina förslag till mål och ekonomi. För-
valtningarna arbetar med trend- och omvärldsanalys i nulägesanalyser och verksamhetsplaner. 
På förvaltningsnivå handlar arbetet mycket om att få insikt om strategiskt viktiga områden som 
påverkar verksamheten. Utifrån insikt och förståelse om påverkansfaktorer fångar man upp 
idéer och agerar för att styra och utveckla verksamheten åt rätt håll. 

• På intranätet har förvaltningarna genom nobicon löpande egna omvärldsbevakningar. Ytterli-
gare en form av omvärldsspaning och extern samverkan sker genom studiebesök och inspirat-
ionsresor. 

• Staden samverkar externt förbättra kvaliteten på tjänsterna. Några exempel på extern samver-
kan är: 

- Samordningsförbundet Finsam finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser 
mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Helsingborgs stad och Region Skåne. 

- Skolan samverkar med KomTek inom NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla). NTA är ett 
skolutvecklingsprogram som bygger på att ge pedagoger material, utbildning, fortbildning 
och möjligheter till individuell utveckling. 

- Vård- och omsorgsförvaltningen har ett samarbete med lokala krögare i satsningen ”Smaka 
med alla sinnen”. 

- Part, Preventivt arbete tillsammans, är en samverkansform som är en del i det förebyggande 
arbetet med barn i Helsingborg, Landskrona och Region Skåne. 

• Vi samverkar även internt för att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Några exempel på intern 
samverkan är: 

- Skolfam, Skolsatsning inom familjehemsvården, syftar till att skapa bättre framtidsutsikter 
för familjehemsplacerade barn genom satsningar på goda utbildningsresultat.  

- Skol– och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen samverkar till exempel genom Kultur 
i skolan där elever i förskoleklass till gymnasiet erbjuds en gratis kulturupplevelse. Andra 
exempel är skolbio och Fredriksdal för skolan. 

- Vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen har tecknat en överenskommelse 
ökad samverkan mellan förvaltningarna (Tillsammans ökar vi trygghet och inflytande - för 
barn, unga och vuxna i Helsingborg). 

- Vård- och omsorgsförvaltningen har ett samarbete med Helsingborgs Scen och Arena 
(HASAB) vars syfte är att öka möjligheten och tillgänglighet till kultur för äldre och personer 
med funktionsnedsättning.  
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7. Ständiga förbättringar 

7.4 Finns metoder för att förbättra kvaliteten på tjänsterna? 

Så arbetar Helsingborg 

• Vi skapar förbättringar i våra tjänster och i vår service genom mål- och resultatstyrning och 
vårt systematiska kvalitetsarbete. Dessa två delar är integrerade med varandra i vårt förbätt-
ringsarbete. I vårt systematiska kvalitetsarbete arbetar vi systematiskt med att förbättra och 
kvalitetssäkra verksamheten utifrån grunduppdraget.  Detta omfattar att arbeta mot mål och 
att följa lagar och förordningar och att analysera avvikelser, brister och problem. 

• Exempel på generella metoder i ett systematiskt kvalitetsarbete: 
- Klagomål- och synpunktshantering 
- Brukarundersökningar 
- Dialog och brukarmedverkan 
- SWOT-analys 
- Intern kontroll 
- Riskanalys 
- Processorientering/ledning/utveckling/kartläggning 
- Stadens projektmodell 
- Trend- och omvärldsanalys 
- Kompetensförsörjning och lönekartläggning 
- Medarbetarenkät och Medarbetarskap Helsingborg 
- Ständiga förbättringar i vardagen 
- Tjänstegarantier 

• Exempel på mer verksamhetsnära metoder i ett systematiskt kvalitetsarbete: 
- BRUK (verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer) 
- Qualis (mäter kvaliteten på arbetet i förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar) 
- Senior alert (nationellt kvalitetsregister, förebyggande vård och omsorg) 
- BPSD (nationellt kvalitetsregister, kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom) 

• Kommunen har i vissa tillämpliga delar börjat jobba med verksamhets- och IT-utveckling i agil 
projektform, vilken bygger på ständiga förbättringar och ökad verksamhetsnytta. Ett exempel 
på detta är stadens nya intranät som arbetar med en aktiv förvaltning där nya funktioner ska 
läggas till allt efter som de efterfrågas. 
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7. Ständiga förbättringar 

7.5 Hur arbetar kommunen med kreativitet och förbättringar? 

Så arbetar Helsingborg 

• Medarbetarnas kunskap, delaktighet och engagemang är avgörande för stadens förbättringsar-
bete. Stadens medarbetare har kunskap och idéer som ger kreativa och innovativa lösningar 
både i det vardagliga arbetet och på framtida utmaningar. 

• En ny verksamhet med fokus på idéutveckling och innovation finns inom stadsledningsförvalt-
ningen. Syftet är här att leda, utveckla och samordna idé- och innovationsfrämjande arbete i 
organisationen, i samarbete med alla förvaltningar och bolag. En central del är även att sprida 
kunskap och kommunicera goda exempel. Arbetet bygger på ett beslut i stadens kommunfull-
mäktige i juni 2016 om att Helsingborgs stad ska arbeta mer idé- och innovationsfrämjande 
och bli ännu bättre på att ta tillvara på alla medarbetares kreativitet och förslag på nya lösning-
ar. 

• Helsingborgs stad har olika typer av kvalitetspriser för att belöna team och arbetsgruppers 
goda prestationer. Till exempel priset för hälsofrämjande arbetsplats, priset för kvalitet i vård 
och omsorg och årets mångfaldsinitiativ inom Familjen Helsingborg. I januari 2017 kommer 
kommunstyrelsen att ta ställning till att staden inför ytterligare ett antal kvalitetspriser. 

• En viktig del i vårt förbättringsarbete är involvera brukarna och ta del av deras erfarenheter 
för att skapa bättre tjänster för de vi finns till för. 

• I ett pågående pilotprojekt testar fyra olika verksamheter inom staden att arbeta med kundre-
sor som en metod för brukarorientering och utveckling av service, tillgänglighet och bemö-
tande. Syftet med att testa metoden är att skaffa erfarenheter som kan ge svar på om och hur 
staden skulle kunna utforma stöd och koncept för verksamheter som vill arbeta med kundresor 
i bredare skala. 

• Vi arbetar med att skapa olika forum för att dela och sprida goda exempel inom staden. Detta 
sker till exempel genom olika nätverk där alla förvaltningar deltar (t ex intern kontroll, HR-
chefer, ekonomichefer, styrkortsamordnare) och i stadsdirektörens ledningsgrupp (SLG). 

• Årlig chefsdag för cheferna inom koncernen – Chef Helsingborg. Under chefsdagen 2014 var 
temat kreativitet och innovationer, där hundratals idéer om Helsingborgs utveckling samlades 
in för att sedan tas vidare. År 2016 var temat ”Våga, testa och gör nytt för dem vi finns till för”, 
där alla chefer besökte olika delar av stadens verksamheter för att ta del av nytänkande sats-
ningar och lära av varandra.  

• Kontaktcenter hanterar en stor del av de synpunkter som kommer in från invånare och företag. 
Kontaktcenter har systematisk återkoppling och feedback till förvaltningarna som en del i sta-
dens arbete med ständiga förbättringar. 
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8. Kommunen som samhällsbyggare 

8.1 Har kommunen övergripande planer/strategier för samhällsbyggande? 

Så arbetar Helsingborg 

Nedan finns exempel på stadens övergripande styrdokument för samhällsutveckling: 

• Vision Helsingborg 2035 
Vision Helsingborg 2035 ger en riktning för hur livet i Helsingborg ska se ut år 2035. Visionens 
innehåll och prioriterade områden har sin utgångspunkt i tidigare program, planer och identi-
fierade utvecklingsområden i staden. Visionen ska engagera, utmana och inspirera till utveckl-
ing av Helsingborg. 

• Livskvalitetsprogram 
Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att invånarna i Helsingborg ska kunna 
uppleva god livskvalitet. Det syftar till att skapa och förbättra synliga och osynliga strukturer i 
vårt samhälle som stärker individen och dennes möjligheter att leva ett gott liv. Arbetet med 
livskvalitet syftar också till att ställa om individuella beteenden till det långsiktigt bästa för vår 
gemensamma hållbara utveckling. 

• Näringslivsprogram 
Näringslivsprogrammet förtydligar riktning och prioriteringar i det stadsgemensamma nä-
ringslivs- och tillväxtfrämjande arbetet. Målgruppen för programmet är dels stadens verksam-
heter som har kontinuerliga företagskontakter, dels näringslivet och då både de befintliga före-
tag som finns här och de vi vill ska etablera sig eller investera i Helsingborg. 

• Kulturprogram 
Kulturprogrammet visar stadens viljeinriktning för konst- och kulturområdet och hur kulturen 
ska kunna bli en bärande del av ett hållbart samhälle. Helsingborgs stads kulturverksamheter 
ska bidra till en utveckling av samhället i vision Helsingborg 2035:s anda, med de mänskliga 
värdena i särskilt fokus. 

• Mark- och boendeprogram 
Programmet prioriterar stadens utbyggnad och slår fast viljeinriktningar för bostadsförsörj-
ning samt beskriver hur staden arbetar med markanvisning. Programmet syftar också till att 
vara stadsövergripande och vill inbegripa och inspirera kring Helsingborgs utveckling. 

• Översiktsplan med gällande fördjupningar 
Helsingborgs översiktsplan ÖP 2010 tar ett helhetsgrepp kring stadens utveckling och helsing-
borgarnas livsmiljö och vardag. ÖP 2010 lägger grunden till en rullande översiktsplaneprocess 
som innebär frågor av allmän och övergripande karaktär ska utredas vidare. Målsättningen är 
att med tydliga övergripande strategier kan översiktsplanen kompletteras med planeringsun-
derlag och styrdokument utifrån olika aspekter allteftersom behovet uppstår. 

• Grönstrukturprogram 
Grönstrukturprogrammet är ett kunskapsunderlag för att med helhetsperspektiv lättare kunna 
beakta och förbättra gröna värden i den fortsatta stadsutvecklingen i Helsingborgs stad. 

• Trafikprogram och trafikplan 
 Trafikprogrammet är ett planerings- och kunskapsunderlag för att skapa hållbar trafikutveckl-
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ing. Trafikplanen beskriver hur vi går vidare med olika åtgärder. Trafikplanen innehåller både 
konkreta förslag till utbyggnader och förslag till mjuka insatser. 

• Samrådshandling Stadsplan 2017 
Stadsplanen är en översiktsplan för centralorten Helsingborg som ska ge stöd kring var vi kan 
förtäta, samtidigt som vi gör vår stad mer attraktiv och hållbar. Samrådsförslaget presentera-
des under sommaren 2016 och under våren 2017 kommer utställning att ske. 

• En sammanbunden stad 2035 – Helsingör-Helsingborg 
Strategin beskriver samarbetet mellan Helsingborg och Helsingör med syfte att stärka visionen 
om en sammanhängande Öresundsregion. 

• Plan för bredbandsutbyggnad 
Plan för bredbandsutbyggnad tydliggör Helsingborgs stads åtgärder, ansvar, tidsramar och 
ambitioner för bredbandsutbyggnad. 

• Energistrategi 2035 samt energiplan 
Syftet med energistrategin är att skapa en samlad bild av energiförsörjning och energianvänd-
ning inom kommunen som geografiskt område. Den ska peka på förutsättningar för en energi-
omställning i mer hållbar riktning, ge handlingsberedskap och underlätta beslutsfattande i 
dessa frågor. 

 

  



 

 

SID 47(55) 

8. Kommunen som samhällsbyggare 

8.2 Samverkar kommunen med aktörer inom civilsamhället kring utveckling av 
lokalsamhället? 

 
Så arbetar Helsingborg 

• Programmet för mandatperioden beskriver den politiska viljeinriktningen för 2015-2018. I 
programmet fastställer politiken att det civila samhällets resurser ska tas tillvara och att staden 
ska uppmuntra och stötta frivilligverksamheter som ett viktigt och nödvändigt komplement till 
den skattefinansierade verksamheten. 

• Volontärcenter förmedlar kontakt mellan den som vill engagera sig ideellt och det frivilligar-
bete som finns inom Helsingborg stads verksamheter. Volontärcenter hjälper stadens verk-
samheter, invånare och föreningar att starta upp nya ideella initiativ samt sprida dem i nätver-
ket. Det finns en e-tjänst för att anmäla sig som volontär där man också kan anmäla intresse för 
aktuella uppdrag. Volontärcenter samarbetar med det civila samhället på flera olika sätt och 
finns på kontaktcenter. Staden samarbetar med en rad frivilligorganisationer och vid uppmunt-
ringsinsatser för stadens volontära insatser sprids inbjudan även till de föreningar som vi sam-
arbetar med. 

• Alla stadens volontärer har en väg in genom volontärcenter och i stadens volontärsbank har vi 
ca 400 volontärer. Jan-okt 2016 har ca 400 matchningar av volontärsuppdrag genomförts.  Sta-
dens volontärer gör allt möjligt från att besöka äldre i hemmet, besöka träffpunkter och vård-
boenden. Aktiviteter som promenader, fika, se en föreställning, låna böcker på biblioteket, läsa 
högt, bingo med mera. Fokus är på sällskap och guldkant på tillvaron. Vi arrangerar studieverk-
städer, språkcaféer och mentorsprogram för ensamkommande flyktingbarn.  Ett annat exempel 
är Kompisnätet som vänder sig till etablerade svenskar och invandrare. Syftet är att träffas och 
byta erfarenheter och kunskap om varandras kultur. Vi stöttar olika integrationsprojekt och 
genomför egna volontärprojekt utifrån önskemål och synpunkter som kommit in från invånare, 
exempelvis klädinsamlingen ”en tid av omtanke”, arbetsmarknadscafé etcetera.  

• Alla stadens verksamheter kan lämna in uppdrag till volontärcenter för att matchas mot volon-
tärer. 

• Inom ramen för Helsingborgs beredning för demokrati och service sker dialog och kontakt med 
Helsingborgs rådgivande organ som t.ex. handikapprådet, integrationsrådet, pensionärsrådet 
och ungdomsrådet och således skapas viktiga kontaktytor mellan invånare, politik och förvalt-
ning. 

• Andra exempel är samverkan med idrottsföreningar, kulturföreningar och Citysamverkan (till-
sammans med Helsingborgs Cityförening och fastighetsägarna i city). 

• Vi har ett pågående arbete med att ta fram ett samverkansavtal mellan staden och ideella före-
ningar i Helsingborg. En överenskommelse är tänkt som ett första steg i ett långsiktigt arbete 
med utvecklad samverkan mellan staden och föreningslivet. Med överenskommelsen som stöd 
kan staden och föreningslivet i samverkan arbeta med konkreta aktiviteter för att nå stadens 
mål och vision. 
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8. Kommunen som samhällsbyggare 

8.3 Samverkar kommunen med kulturlivet? 

 
Så arbetar Helsingborg 

• Stadens Kulturprogram 2017-2020 visar stadens viljeinriktning för konst- och kulturområdet 
och hur kulturen ska kunna bli en bärande del av ett hållbart samhälle. Programmets övergri-
pande ambitioner utgår från visionen Helsingborg 2035 och stadens övergripande mål för 
mandatperioden. Helsingborgs stads kulturverksamheter ska bidra till en utveckling av sam-
hället i vision 2035:s anda, med de mänskliga värdena i särskilt fokus.  

• I programmet för mandatperioden och i kulturprogrammet framgår att det fria kulturlivet, 
både det professionella och det som bedrivs på amatörbasis, ska utvecklas och stärkas och vara 
en viktig del i stadens kulturella infrastruktur. 

• I kulturnämndens ansvar ingår kulturstöd till fristående kulturverksamhet och samverkan med 
föreningar och samarbetsorganisationer inom nämndens verksamhetsområde. Stödet regleras 
i dokumentet Regelverk för kulturnämndens stöd till den fristående kultursektorn och till stu-
dieförbund. 

• Arrangemangs- och lokalstöd kan sökas av föreningar, organisationer eller aktörer som arran-
gerar aktiviteter som publika arrangemang, exempelvis föreställningar och konserter. 

• En snabb slant (tidigare Ungas kulturinitiativ) syftar till att ge unga sökande en möjlighet att 
pröva egna kulturinitiativ. Bidraget kan sökas för ett projekt, ett arrangemang, en utställning, 
en konsert eller något annat som har med kultur att göra. 

• Kulturföreningar som driver verksamhet som riktar sig till stadens invånare och som arrange-
rar ett flertal offentliga kulturprogram per år kan söka verksamhetsstöd. Det går också bra att 
söka pengar till hyresstöd. 

• Helsingborgs stads stöd till studieförbunden syftar till att ge studieförbund verksamma i 
Helsingborgs stad möjlighet att under demokratiska former bedriva och främja folkbildning 
och kulturverksamhet av god kvalitet i Helsingborg. 

• Helsingborgs stad delar ut kulturstipendium för insatser på kulturens områden. Kulturstipen-
diet är en hjälp och uppmuntran till fortsatt konstnärligt skapande för unga personer. 

• Familjen Helsingborg har tagit fram en delregional kulturplan för 2015-2019 som fokuserar på 
stärkt samverkan. Särskilt lyfter planen fram synliggörande av kulturen i de deltagande kom-
munerna, brukardialog, initierande av kulturprojekt med både bredd och spets, stimulans av 
kulturella och kreativa näringar samt profilering av kulturella fyrtorn. 

• Staden arbetar även utifrån Kultur Skånes kulturplan för 2016-2019. Kulturplanen fungerar 
som ett regionalt prioriteringsverktyg och som underlag i dialogen med staten och kommuner-
na om det statliga kulturanslaget enligt kultursamverkansmodellen. 
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8. Kommunen som samhällsbyggare 

8.4 Vilken är kommunens roll i utveckling av näringslivet? 

Så arbetar Helsingborg 

• Näringslivsprogrammet beskriver hur vårt näringslivsarbete ska drivas och hur Helsingborg 
och regionen ska utvecklas som etablerings-, tillväxt- och besöksort. Programmet är stadsge-
mensamt. Näringslivsutveckling, destinationsutveckling och arbetet med utbildning och kom-
petens är stadsövergripande processer vilket är nödvändigt för framgång. Ett av stadens åtta 
övergripande mål är att Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagssamma människor. 

• En plan för utveckling av destinationen har tagits fram och startat ett koncerngemensamt ar-
bete – som ska följas av samarbetet med branschen. Destinationsarbetet ger möjlighet till in-
stegsjobb, jobb för unga och nya företag. 

• Helsingborg är aktiv och engagerad part i det regionala samarbetet inom Familjen Helsingborg. 

• Vi jobbar systematiskt och stadsövergripande med ökad kundnytta i företagsärenden och vi 
deltar i SKL:s servicemätning av företagsklimatet, Löpande Insikt, för att utvärdera kundnyttan. 

• Vi har en lotsfunktion för enklare och effektivare processer i företags- och etableringsärenden. 
Vi har nyligen etablerat en ny lotsgrupp för företag i destinationsbranschen. 

• Nära och löpande dialog med Helsingborgs näringsliv. Drygt 200 enskilda företagsbesök (Lime 
Pro), frukostmöten, regelbundet Simple Signup, väl etablerade relationer med Helsingborgs Fö-
retagargrupper. Även löpande kontakter med Svenskt Näringsliv, Företagarna, Handelskam-
maren, Connect, Almi, Nyföretagarcentrum med flera.  

• Vi har ett väl utvecklat stöd och information om upphandling riktat till företag. 

• Initiativet Nyföretagande-3/+3 har en särskild satsning på nyföretagande bland unga. 

• Genomför årligen en dag för näringslivet i Helsingborg, Hbg Talks, där vi sätter fokus aktuella 
och angelägna frågor för det lokala och regionala näringslivet. 

• Driver företagsacceleratorn ThinkAccelerate i samarbete med Familjen Helsingborg och det 
regionala näringslivet. THINK Open Space är en kreativ mötesplats som är delvis samlokali-
serad med ThinkAccelerate.  

• Är grundare och samarbetspartner i Campus Vänner vars mål är att Helsingborgs ska vara bäst 
i landet på kunskapsöverföring och samarbete mellan universitet, näringsliv och stad. 

• Jobbar systematiskt i nära samarbete med Lunds Universitet, Campus Helsingborg och närings-
livet för att staden ska vara en plats för utbildning och forskning med regional lyskraft och vara 
bäst i landet på att koppla forskningsresultat och högre utbildning till stadens och näringslivets 
behov. 

• Webbplatsen Business Helsingborg syftar till att marknadsföra Helsingborg till etablerare och 
investerare. Vi satsar på att etablera staden i sociala medier; instagram och Facebook och har 
ett ökande antal följare. Vi stödjer utveckling av näringslivet och besöksnäringen, genom att 
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kommunicera och marknadsföra staden på ett enhetligt sätt, bland annat genom webbplatsen 
Visit Helsingborg. 

• Under 2015 besökte 6 kryssningsfartyg, varav 2 spontanbesök, och 5 000 passagerare Helsing-
borg vilket är ett resultat av gediget säljarbete och samarbete med Helsingborgs Hamn. För 
2016 är planerades 12 anlöp med ca 25 000 passagerare, tre ställdes in på kort varsel på grund 
av väderomständigheter som hindrade ilandstigning. 

• Vi uppmärksammar och lyfter Helsingborgs företagare som bidrar till att Helsingborg blir bästa 
platsen för företagsamma människor genom utmärkelsen Företagsstjärnor. 
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8. Kommunen som samhällsbyggare 

8.5 Arbetar kommunen med internationella kontakter? 

 
Så arbetar Helsingborg 

• Styrdokumentet Strategi för internationellt arbete behandlar stadens internationella arbete 
utifrån syfte, styrning, ansvar och organisation. Det internationella arbetet ska vara en integre-
rad del av verksamheten och ingå i etablerade processer när det gäller planering, budgetering 
och utvärdering.  

• Idag arbetar Helsingborgs stad i flera internationella nätverk, till exempel Greater Copenhagen, 
Öresundsinstitutet, Den skandinaviska arenan, Europakorridoren, Europeiska healthy cities.  

• Tillsammans med Helsingör driver staden ett arbete för att nå visionen om en sammanbunden 
stad. Vi har fem fokusområden som vi vill bli ännu starkare inom: destinationssamarbete, ar-
betsmarknad, stadsbyggnad, högre utbildning och infrastruktur. Arbetet sker utifrån En sam-
manbunden stad 2035 – Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017–2020 
och En gränslös region – Gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör. 

• Helsingborg arbetar på olika arenor för att driva på arbetet att minska gränshinder mellan 
Sverige och Danmark, bland annat i samarbetet Greater Copenhagen. Samarbetet i Greater Co-
penhagen ska öka hållbar tillväxt och sysselsättning i regionen och vi arbetar med bland annat 
marknadsföring, infrastruktur, arbetsmarknad och näringsliv. 

• Staden arrangerar även en årlig internationell infrastrukturkonferens. 

• Vi är en av parterna i den OECD analys som kommer tas fram för området Oslo-Skåne. 

• Helsingborg har fyra vänorter Alexandria i USA, Dubrovnik i Kroatien, Helsingör i Danmark och 
Pärnu i Estland. Staden har även ett letter of intent med Liepaja i Lettland. Vi är nu nominerade 
till bli part i EU:s Urban Agenda under fokusområdet Digital Transition, ett fokusområde som 
leds av Estland. Stadens vänortskommitté sköter kontakterna med vänorterna. Vänortskom-
mittén leds av kommunfullmäktiges ordförande.  

• Vi har nätverk inom kommunen som sprider information om EU-program och utbyter erfaren-
heter. Det finns en sammanställning över samtliga EU-finansierade projekt på Helsingborgs 
stads webb. Erfarenhetsutbyte sker bland annat i det internationella nätverket i staden. 
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8.6 Arbetar kommunen med miljöfrågor? 

 
Så arbetar Helsingborg 

• Helsingborgs stads livskvalitetsprogram 2016-2024 är ett styrdokument för folkhälsa och 
miljö. Viljeinriktningar och ambitioner i stadens styrdokument och en resultatanalys av nuläget 
utgör ett underlag för stadens prioriterade mål och resultat. Dessa prioriteringar kommunice-
rar den styrande majoriteten genom planeringsanvisningar för mål och ekonomi till stadens 
nämnder. 

• Syftet med livskvalitetsprogrammet är att skapa förutsättningar för att invånarna i Helsingborg 
ska kunna uppleva god livskvalitet. Det syftar till att skapa och förbättra synliga och osynliga 
strukturer i vårt samhälle som stärker individen och dennes möjligheter att leva ett gott liv. 
Arbetet med livskvalitet syftar också till att ställa om individuella beteenden till det långsiktigt 
bästa för vår gemensamma hållbara utveckling. 

• Livskvalitetsprogrammet ersätter miljöprogrammet som gällde 2011-2015 och som slutrap-
porterades i början av 2016. 

• En stor del av stadens miljöarbete är integrerat i den ordinarie verksamheten. Det betyder att 
miljöarbetet är en del av verksamhetsplanering, budget och uppföljning. 

Nedan följer några exempel från stadens miljöarbete: 

• Avfallshantering. Tillsammans med NSR arbetar vi med återvinning och förebyggande av avfall. 

• Energieffektivisering. Vi minskar användningen av energi i våra lokaler och ökar mängden 
förnybar energi. 

• Hållbara investeringar. Vid större investeringar gör vi hållbarhetsbedömningar som visar vil-
ken påverkan investeringen får utifrån social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

• Trafikplanering. Vi arbetar för minskad genomfartstrafik inne i staden så att fotgängare, cyklis-
ter och kollektivtrafik ska få ökat utrymme och prioritet. 

• Energi- och klimatrådgivning. Staden erbjuder invånarna kostnadsfri energi- och klimatrådgiv-
ning som underlättar för helsingborgarna att göra klimatsmarta val i vardagen.  

• Miljöverkstaden är Helsingborgs satsning på att stödja skolornas miljöundervisning. 

• Upphandling. Vi ställer miljökrav i upphandlingar. 

• Rent vatten. Vi genomför olika åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen och förore-
ningar till sjöar och vattendrag. 

• Hållbara resor för anställda. Staden erbjuder anställda som idag pendlar med bil att få testa att 
pendla med kollektivtrafiken istället. 

• Miljöpris. Helsingborgs stad delar varje år ut miljöpris till personer, organisationer eller företag 
som gjort goda insatser för miljön.  
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8.7 Arbetar kommunen med att främja social hållbarhet? 

 
Så arbetar Helsingborg 

• Helsingborgs stads livskvalitetsprogram 2016-2024 är ett styrdokument för folkhälsa och 
miljö. Viljeinriktningar och ambitioner i stadens styrdokument och en resultatanalys av nuläget 
utgör ett underlag för stadens prioriterade mål och resultat. Dessa prioriteringar kommunice-
rar den styrande majoriteten genom planeringsanvisningar för mål och ekonomi till stadens 
nämnder. 

• Syftet med livskvalitetsprogrammet är att skapa förutsättningar för att invånarna i Helsingborg 
ska kunna uppleva god livskvalitet. Det syftar till att skapa och förbättra synliga och osynliga 
strukturer i vårt samhälle som stärker individen och dennes möjligheter att leva ett gott liv. 
Arbetet med livskvalitet syftar också till att ställa om individuella beteenden till det långsiktigt 
bästa för vår gemensamma hållbara utveckling. 

• Arbetet med social hållbarhet är till stora delar integrerat i den ordinarie verksamheten. Det 
betyder att arbetet är en del av verksamhetsplanering, budget och uppföljning. 

Nedan följer några exempel från stadens arbete med social hållbarhet: 

• Projekt DrottningH är Helsingborgs stads projekt för att utveckling och förändra stadsdelen 
Drottninghög. Stadens förvaltningar arbetar tillsammans med Helsingborgshem. Projektet 
präglas av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Syftet med projekt DrottningH är att 
Drottninghög ska vara en integrerad del av staden – fysiskt, mentalt och socialt. 

• Projektet PlantEra PlantÄra arbetar för att stadsdelen Planteringen ska utvecklas på ett positivt 
sätt. Tillsammans med de som bor, arbetar, driver företag eller är aktiva i en förening i området 
samt Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arbetar vi för att minska ar-
betslösheten, höja utbildningsnivån, minska ohälsotalet och öka integrationen. 

• Under 2016 gjorde vi trygghetsdialoger på tio platser i Helsingborg för att få invånarnas syn på 
tryggheten i Helsingborg. En handlingsplan kommer att tas fram i syfte att staden arbetar mer 
proaktivt med trygghetsskapande åtgärder och aktivt hämtar in information och kunskap för 
att hantera problem innan de dyker upp eller dämpa effekten av dem.  

• Smart väg erbjuder ungdomar mellan 16 och 24 år coacher, studie- och yrkesvägledare och 
arbetsförmedlare som stödjer ungdomarna utifrån deras drömmar, tankar och behov. 

• Part, Preventivt arbete tillsammans, är en samverkansform som är en del i det förebyggande 
arbetet med barn i Helsingborg, Landskrona och Region Skåne.  

• Bostad först går i korthet ut på att direkt erbjuda hemlösa personer en permanent bostad med 
ett eget förstahandskontrakt. 

• Staden gör olika insatser för ungdomar andra personer som står utanför arbetsmarknaden. Till 
exempel Jobbtorget 2.0 ska ge arbetslösa ungdomar fler möjligheter att etablera sig på arbets-
marknaden, starta eget företag eller börja studera. 

• Hållbara investeringar. Vid större investeringar gör vi hållbarhetsbedömningar som visar vil-
ken påverkan investeringen får utifrån social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.  
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Länkar 

Stadens webbplats 

Jämför resultat 

Hitta och jämför service 

Publikationer mål och ekonomi 

Visionsfonden 

Kontakt och påverkan 

Stadens diarier på nätet 

Statistik och Helsingborgs stads statistikdatabas 

Internationellt arbete 

Volontärcenter 

 

Så styrs Helsingborg (kommunens regelverk och styrande dokument) 

Helsingborg 2035 

Guide till Helsingborg 2035 

Stadens trend- och omvärldsanalys 

Staden i sociala medier 

 

Stadens intranät 

Mål och ekonomi-sidan 

HR-sidan 

Juridik och administration-sidan 

Stadens varumärkesplattform 

 

Öppna kulturen 

Öppna socialförvaltningen 

Helsingborgs stads skolor 

Voffra – vård och omsorg i framtidens Helsingborg 

Omsorg i Helsingborg 

Invånarprocessen - blogg om arbetsmarknadsförvaltningens utvecklingsarbete 

Hela Helsingborg (staden och föreningslivet) 

Mångfaldsveckan 

 

 

http://www.helsingborg.se/
http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/resultat-och-jamforelser/jamfor-resultat/
http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/resultat-och-jamforelser/hitta-och-jamfor-service/26354-2/#/
http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/publikationer/
http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/helsingborg-2035/visionsfonden/
http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/kontakt-och-paverkan/
http://diariet.helsingborg.se/
http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/om-helsingborg/statistik/
http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/samarbete/internationellt/
http://www.helsingborg.se/volontarcenter
https://styrning.helsingborg.se/
https://helsingborg2035.se/
http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/12/guide_till_hbg2035_sv_dec2015.pdf
https://trendomvarld.helsingborg.se/
http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/kontakt-och-paverkan/kontakta-kommunen/sociala-medier/
https://intranat.helsingborg.se/
https://intranat.helsingborg.se/malekonomi/
https://intranat.helsingborg.se/hr
https://intranat.helsingborg.se/joa/
https://vm.helsingborg.se/
https://oppnakulturen.helsingborg.se/
https://oppnasoc.helsingborg.se/
http://www.helsingborg.se/startsida/forskola-och-utbildning/helsingborgs-stads-skolor/
https://voffra.helsingborg.se/
https://omsorghelsingborg.se/
https://invanarprocessen.blogg.helsingborg.se/
https://hela.helsingborg.se/
https://mangfald.helsingborg.se/
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Livskvalitetsprogrammet (webbplatsen) 

Lika möjligheter (webbplatsen) 

Servicekultur i Helsingborgs stad 

Öppna Helsingborg 

 

PlantEra PlantÄra 

DrottningH 

Dialog 3.0 

Drottabladet 

Jobbtorget 2.0 

Part Preventivt arbete tillsammans 

Skolfam 

Samordningsförbundet Finsam 

 

Familjen Helsingborg 

Visit Helsingborg 

Business Helsingborg 

Framtidens chefer – Familjen Helsingborg 

Ledarprogram – Familjen Helsingborg 

HR service center för Familjen Helsingborg 

Framtidens chefer inom Familjen Helsingborg 

Traineeprogram Familjen Helsingborg 

Familjen Helsingborgs mångfaldsarbete 

Energi och klimatrådgivning Familjen Helsingborg 

Konsumentrådgivare, Familjen Helsingborg 

 

Samarbetet med HD 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Region Skåne – Strukturbild för Skåne 

Miljösamverkan Skåne 

Helsingborg Citysamverkan AB 

Greater Copenhagen 

 

https://livskvalitet.helsingborg.se/
https://likamojligheter.helsingborg.se/
https://service.helsingborg.se/
https://oppna.helsingborg.se/
https://planteraplantara.helsingborg.se/
http://www.helsingborg.se/drottningh
https://dialog30.blogg.helsingborg.se/
https://drottabladet.se/
https://jobbtorget.blogg.helsingborg.se/
http://www.partinfo.se/
http://www.skolfam.se/
http://www.finsamhelsingborg.se/index.php?id=31
http://www.familjenhelsingborg.se/
http://www.visithelsingborg.com/
https://businesshelsingborg.com/
http://www.familjenhelsingborg.se/sv/Familjen/Samarbeten/HR-/Framtidens-chefer/
http://www.familjenhelsingborg.se/sv/Familjen/Samarbeten/HR-/Ledarprogram/
http://www.familjenhelsingborg.se/sv/Familjen/Samarbeten/HR-/HR-servicecenter/
http://www.familjenhelsingborg.se/sv/Familjen/Samarbeten/HR-/Framtidens-chefer/
http://www.familjenhelsingborg.se/sv/Familjen/Samarbeten/HR-/Traineeprogrammet/
http://www.familjenhelsingborg.se/sv/Familjen/oppenhet/Om-Familjen-Helsingborgs-mangfaldsarbete/
http://www.familjenhelsingborg.se/sv/Familjen/Samarbeten/Energi--och-klimatradgivning/
http://www.familjenhelsingborg.se/sv/Familjen/Samarbeten/Konsumentfragor/
http://www.hd.se/native/helsingborgs-stad
http://www.rsnv.se/
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/strukturbild-for-skane1/
http://www.miljosamverkanskane.se/sv/pages/default.aspx
http://citysamverkan.helsingborgcity.se/
http://www.greatercph.com/
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