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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 identifierade utvecklingsområden i staden. Visionen ska engagera, utmana 
och inspirera till utveckling av Helsingborg. 

Vision Helsingborg 2035 och dess fem områden beskriver den övergripande inriktning-
en för koncernens styrning mot en hållbar framtid. Läs mer om visionen på bloggen 
helsingborg2035.se 

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, 
gemensamma, globala, balanserade staden för människor 
och företag. 

Den skapande staden  
Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och 
det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, 
bygga, förändra, uppleva och utvecklas. 

I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns 
ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten 
som får spännande saker att hända. 

Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg 
är staden för människor som vill något. 

Den pulserande staden 
Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och 
små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och 
roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. 

I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns pulserande 
stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här 
trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna. 

Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affä-
rer och turism. 

Den gemensamma staden 
Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla 
människor. Här finns vård och omsorg för alla. 

I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar 
för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boen-
demiljöer och uppmärksammad arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. 

Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg 
finns det goda livet. 
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Den globala staden  
Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra öresundsregion-
en som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära 
och närvarande. 

I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en 
förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en 
fast förbindelse till Helsingör. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflö-
den och en konkurrenskraftig hamn. 

Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett före-
döme för andra städer. 

Den balanserade staden 
Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur 
vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart 
ekologiskt fotavtryck – vi lever inte över jordens tillgångar. 

I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygden. 
Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns 
närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och 
energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. 

Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus – här 
är det enkelt att göra kloka val. 
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Så styrs Helsingborg 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelä-
genheter genom kommunal självstyrelse. Kommunernas högsta beslutande organ är 
kommunfullmäktige som kan liknas vid ”kommunens riksdag”. Vart fjärde år väljer 
helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunva-
let. Det finns också en kommunstyrelse, som brukar liknas vid ”kommunens regering”. 
Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunkoncernen. 

Koncernens ledningssystem 
Ledningssystemet är en process för att planera och följa upp verksamheten där vi 
kopplar samman mål och ekonomi. Syftet är att säkerställa att vi uppfyller de politiska 
målen, oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller extern regi. Ledningssystemet 
ger ett förtroendefullt samspel mellan politiker och verksamhet samt öppnar upp för 
dialog, dels inom kommunkoncernen, dels med dem som verksamheterna riktar sig till. 

Program som sammanfattar den politiska viljan 
I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden (fyra 
år) som innehåller den politiska viljeinriktningen. Utifrån det programmet fattar kom-
munfullmäktige beslut om stadens mål, som i sin tur blir utgångspunkten när nämnder, 
bolagsstyrelser och verksamheter skapar sina egna mål och planer. 

Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina re-
spektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reg-
lementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar. 

Helsingborg 2035 pekar ut riktningen 
Visionen Helsingborg 2035 pekar ut riktning för hur kommunkoncernens verksamheter 
ska utvecklas. Den ska också engagera och inspirera till utveckling av platsen Helsing-
borg. Invånare, företag, föreningar, organisationer och andra i omvärlden ska veta vilka 
ambitioner som finns i Helsingborg och kunna bidra till att vi uppnår visionen. Visionen 
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hjälper oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg för 
människor och företag. 

Omvärlden påverkar vad vi gör 
För att möta framtidens utmaningar med smarta långsiktiga lösningar behöver vi kun-
skap och insikt om vad som händer i vår omvärld. Staden tar varje år fram en trend- och 
omvärldsanalys där vi undersöker de trender som präglar samhällsutvecklingen. Trend- 
och omvärldsanalysen och stadens styrdokument är viktiga planeringsunderlag för att 
gå från insikt till handling. 

Styrdokument 
Helsingborgs stad och Sveriges alla kommuner sköter sina lokala angelägenheter ge-
nom kommunal självstyrelse, inom de kommunala befogenheterna i lag och praxis. Här 
har olika styrdokument en viktig funktion. En del styrdokument är lagstadgade medan 
staden själv väljer att ta fram egna styrdokument inom olika områden. Stadens styrdo-
kument förtydligar den politiska majoritetens viljeinriktningar och ambitioner eller ett 
förhållningssätt till något. 

Mål- och resultatstyrning i nämnder och verksamheter 

Fokus på ständiga förbättringar 
Vi fokuserar på mål och resultat. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat 
med andra kommuner ser vi vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Vi har en resul-
tatkultur som innebär att vi agerar på och kommunicerar våra resultat för att ständigt 
bli bättre. Syftet är att stödja arbetet mot målen och skapa goda serviceupplevelser och 
livskvalitet för dem som verksamheten riktar sig till. 

Mål- och resultatstyrning mot stadens mål 
I kommunkoncernens ledningssystem arbetar nämnderna och förvaltningarna med 
mål- och resultatstyrning. Det innebär att vi formulerar prioriterade och mätbara mål 
inom fyra perspektiv: invånare, omvärld, organisation och ekonomi. 

• Perspektiven invånare och omvärld har ett yttre fokus. Det handlar om dem vi finns
till för samt förändringar och förutsättningar i vår omvärld.

• Perspektiven organisation och ekonomi har ett inre fokus. Här handlar det om pro-
duktivitet och hur vi använder våra resurser.

Verksamheternas förbättringsarbete genom mål- och resultatstyrning är integrerat med 
det systematiska kvalitetsarbetet. Vi arbetar med att skapa ständiga förbättringar för 
de vi finns till för utifrån mål, lagar, förordningar och föreskrifter. 

Styrkort och målkedjan 
I vår mål- och resultatstyrning har vi en målkedja mellan de politiska målen, verksam-
hetens mål och varje medarbetares mål. Arbetet med mål och resultat visar vi i styrkort 
för staden, nämnder och verksamheter. 

6     Plan för mål och ekonomi 2018 - Helsingborgs stad



Styrkort är måldokument som visar prioriterade mål och resultat. Staden har tre nivåer 
av styrkort; stadens styrkort, nämndstyrkort och verksamhetsstyrkort.  De tre nivåerna 
hålls samman genom målkedjan. Stadens mål är utgångspunkten när nämnden tar 
fram sina mål. Verksamheten tar sedan fram mål utifrån nämndens mål. 

Verksamhetsidé: Verksamhetsidén är en övergripande beskrivning av vad verksamhet-
en syftar till och hur organisationen vill uppfattas av de som den riktar sig till. 

Mål: Målen i styrkortet pekar ut vad den politiska ledningen (stadens styrkort och 
nämndstyrkort) eller chefen (verksamhetsstyrkort) vill att verksamheten ska uppnå. 
Målen är utformade så att det utifrån den samlade bilden ska vara möjligt att bilda sig 
en uppfattning om vad som är det viktigaste för organisationen, det vill säga tydliggör 
prioriteringarna. 

Strategi: Stadens styrkort och nämndstyrkorten innehåller en strategi för varje mål. 
Strategin är ett vägval som går att omsätta till handling och visar vad nämnden kom-
mer att fokusera på.  

Mätetal och målvärde: Mätetal är olika former av mätningar som visar våra resultat och 
hur väl ett mål är uppfyllt. Till varje mätetal finns målvärden som visar vilket resultat vi 
ska uppnå under perioden.  

Tjänstegaranti: Tjänstegarantier utgör en deklaration av vilken service och kvalitet invå-
nare kan förvänta sig inom vissa områden av stadens verksamhet. 

Mer information 
På webbplatsen styrning.helsingborg.se kan du läsa mer om programmet för mandat-
perioden, stadens mål, kommunens regelverk och stadens styrdokument. Vill du läsa 
mer om kommunens organisation finns information på helsingborg.se under Kommun 
och politik. Där hittar du även en resultatpresentation och publikationer som årsredo-
visning och delårsrapporter samt stadens trend- och omvärldsanalys. 
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Kommunfullmäktiges beslut om mål och 
ekonomi 2018 i sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 13-14 juni 2017 

STADENS MÅL 

att godkänna styrkortet för Helsingborgs stad enligt i ärendet redovisat förslag 

EKONOMISK BALANS OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

att fastställa skattesatsen till 20,21 kronor 

att för åren 2018, 2019 och 2020 fastställa resultatmålet till att utgöra minst 2 procent 
av skatteintäkterna 

att nämnder kan ianspråkta ackumulerat överskott 2018 enligt i ärendet redovisat för-
slag 

att godkänna flerårsplan för driftbudgeten 2019-2020 

STADSÖVERGRIPANDE 

att godkänna ekonomisk ersättning till kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst enligt i ärendet redovisat förslag 

att godkänna fördelningen av tillförda medel från regeringen enligt i ärendet redovisat 
förslag 

att ge Helsingborg Arena och Scen AB i uppdrag att genomföra Drömljus 2018 

att tillföra staden 6,4 mnkr genom en aktieutdelning från Helsingborg Stads Förvaltning 
AB under 2018 

att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att finansiera och förvalta anskaffningen av 
permanenta ljusinstallationer inom Drömljus 

att Helsingborg Arena och Scen AB fakturerar kommunstyrelsen 5,0 mnkr som ett bi-
drag för genomförandet av SM-veckan1 

att ge Helsingborg Arena och Scen AB i uppdrag att i samverkan med miljönämnden, 
stadsbyggnadsnämnden samt eventuellt externa aktörer utveckla metoder för att mil-
jöcertifiera större evenemang som staden själv genomför eller medarrangerar 

att genomföra Landborgskopplingen i ett dotterbolag inom koncernen för Helsingborgs 
Stads Förvaltning AB 

  

                                                           
1 Kommunfullmäktige har efter juni 2017 tagit nya beslut om finansiering av SM-veckan. Dessa 
finns tillgängliga i Helsingborgs stads diarier som finns på helsingborg.se. 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

att godkänna ekonomisk tilldelning för barn- och utbildningsnämnden enligt i ärendet 
redovisat förslag 

att fastställa föreslagen fördelning av Migrationsverkets ersättning för integrering mel-
lan barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden 

att godkänna barn- och utbildningsnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i 
ärendet redovisat förslag 

att ge barn- och utbildningsnämnden följande uppdrag: 
• Utveckla en plattform för stadens lärare i syfte att utveckla och sprida goda idéer, 

samt att möjliggöra för varje lärare att utvecklas och utbildas inom digital didaktik 
• I samverkan med idrotts- och fritidsnämnden vidareutveckla ”Ditt bästa jag” på 

skolorna i Helsingborg 
• I samverkan med idrotts- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda 

möjligheten att gemensamt skapa utomhusmiljöer som uppmuntrar till aktivitet 
och rörelse under såväl skoltid som på ledig tid 

• Utreda möjligheten att bredda och kommunicera utbudet av barnomsorgsverk-
samhet 

• Utreda och utveckla det aktiva skolvalet 
• I samverkan med socialnämnden och PART utveckla det förbyggande arbetet och 

ge tidiga insatser för att främja psykisk hälsa hos unga 
• I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen arbeta med 

målsättningen att Helsingborg ska vara ledande i Sverige när det gäller arbetssätt 
och koppling mellan skola och näringsliv år 2021 

• Vidareutveckla och sprida projektet ”från jord till bord” till ytterligare skolor och 
förskolor i Helsingborg 

• Vidareutveckla strategier för fler kompetenser inom skolan 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

att godkänna ekonomisk tilldelning för vård- och omsorgsnämnden enligt i ärendet 
redovisat förslag 

att godkänna vård- och omsorgsnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet 
redovisat förslag 

att ge vård- och omsorgsnämnden följande uppdrag: 
• Införa en kvalitetsbonus 
• Ta fram index för kvaliteten på varje boende utifrån de kvalitetsmätningar som 

Socialstyrelsen genomför 
• I samarbete med barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden 

skapa fler praktikplatser inom äldreomsorgen och stärka de specifika kompetenser 
som de som utbildar sig behöver för att utföra äldreomsorgsuppgifter 

• Utveckla den palliativa kompetensen för en värdig vård i livets slutskede 
• Vidareutveckla strategier för fler kompetenser inom vården 
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STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

att godkänna ekonomisk tilldelning för stadsbyggnadsnämnden enligt i ärendet redovi-
sat förslag 

att godkänna stadsbyggnadsnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet 
redovisat förslag 

att ge stadsbyggnadsnämnden följande uppdrag: 
• Möjliggöra en succesiv utbyggnad av laddstolpar i stadens egna parkeringshus 
• Komplettera traditionell gatuskyltning med korta historiska fakta av platsen och 

området, där det är möjligt 
• Medverka i vidareutvecklingen av Guide Helsingborg med geografiska och histo-

riska fakta av platser och områden 
• Ta fram underlag för fler upplevelser av vatten 

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

att godkänna ekonomisk tilldelning för arbetsmarknadsnämnden enligt i ärendet redo-
visat förslag 

att godkänna arbetsmarknadsnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet 
redovisat förslag 

att ge arbetsmarknadsnämnden följande uppdrag: 
• Öka antalet utbildningsplatser för vuxna riktade mot vård- och omsorgsyrken, samt 

ge möjlighet till specialisering inom de områden som vård- och omsorgsverksam-
heten har extra behov av 

• Skapa förutsättningar för att minst 200 långtidsarbetslösa ska komma i arbete 
under 2018 

• Utreda hur man i högre grad kan bryta långvarigt försörjningsstödsberoende i sam-
arbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer. En fördjupad uppföljning och 
revidering av invånarens planering ska genomföras efter att denne erhållit ekono-
miskt bistånd i två år 

• Ta fram riktlinjer/regelverk som villkorar kompletterande försörjningsstöd för för-
äldralediga med deltagande i svenska för föräldralediga 

• Betala ut det försörjningsstöd som går till personer som fått uppehållstillstånd och 
väntar på etableringsersättning som lån 

• Utreda hur staden kan inleda ett samarbete med Arbetsförmedlingen vad gäller 
kartläggning av nyanländas kompetens, i syfte att korta vägen till arbete eller ut-
bildning 

SOCIALNÄMNDEN 

att godkänna ekonomisk tilldelning för socialnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 

att godkänna socialnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet redovisat 
förslag 

att ge socialnämnden följande uppdrag: 
• I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och Region Skåne ta fram förutsätt-

ningar och förslag på arbetsformer och hållbara metoder för att öka sysselsättning 
och meningsfullhet för invånare med missbruks-, beroende-, och psykiatrisk pro-
blematik 
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

att godkänna ekonomisk tilldelning för idrotts- och fritidsnämnden enligt i ärendet re-
dovisat förslag 

att godkänna idrotts- och fritidsnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet 
redovisat förslag 

att ge idrotts- och fritidsnämnden följande uppdrag: 
• Utöka verksamheten Zonen 
• Utreda behovet av framtida bassängkapacitet i Helsingborg samt återkomma med 

förslag på hur frågan ska hanteras 
• Permanenta mötesplatsen Ung HBTQ/HBG 

KULTURNÄMNDEN 

att godkänna ekonomisk tilldelning för kulturnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 

att godkänna kulturnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet redovisat 
förslag 

FASTIGHETSNÄMNDEN 

att godkänna ekonomisk tilldelning och utdelningskrav för fastighetsnämnden enligt i 
ärendet redovisat förslag 

att godkänna fastighetsnämndens styrkort enligt i ärendet redovisat förslag  

att ge fastighetsnämnden följande uppdrag: 
• Ta fram en rutin för att vid projektering av nya fastigheter pröva om det är möjligt 

och lämpligt att förse fastigheten med laddstolpar samt möjliggöra en succesiv ut-
byggnad i befintligt bestånd för exempelvis arbetsplatsladdning 

• Utreda hur staden kan bygga mer klimatsmart samt ta fram pilotprojekt för genom-
förande av detta 

• Kartlägga hur förutsättningarna för att bland annat klä om, duscha och förvara 
egna cyklar ser ut på stadens arbetsplatser, samt återkomma med förslag på hur 
detta kan förbättras och finansieras 

MILJÖNÄMNDEN 

att godkänna ekonomisk tilldelning för miljönämnden enligt i ärendet redovisat förslag 

att godkänna miljönämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet redovisat 
förslag 

att ge miljönämnden följande uppdrag: 
• Inleda samarbete inom staden och med näringsidkare i restaurangbranschen om 

frivillig ursprungsmärkning av kött 
• I samverkan med idrotts- och fritidsnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnads-

nämnden, kommunstyrelsen och NSVA ta fram riktlinjer för både nya och befintliga 
konstgräsplaner med syfte att minska miljöpåverkan 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

att godkänna ekonomisk tilldelning för överförmyndarnämnden enligt i ärendet redovi-
sat förslag 

att hantera kostnaden för ensamkommande barn i samband med resultatöverföring för 
bokslutsåren 2017 och 2018 

att godkänna överförmyndarnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet 
redovisat förslag 

VALNÄMNDEN 

att godkänna ekonomisk tilldelning för valnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 

KOMMUNSTYRELSEN INKLUSIVE STADSGEMENSAMT 

att godkänna ekonomisk tilldelning för kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt 
enligt i ärendet redovisat förslag 

att godkänna kommunstyrelsens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet redovisat 
förslag 

att ge kommunstyrelsen följande uppdrag: 
• Samverka med stadsbyggnadsnämnden och fastighetsnämnden och arbeta in 

arbetsfrämjande insatser i entreprenadupphandlingar där det är möjligt och lämp-
ligt 

• Ta fram ett upplåningsprospekt och med detta som grund tillsammans med för-
medlande bank eller banker emittera gröna obligationer samt obligationer för inve-
steringar i livskvalitet 

• Se över stadens modell för mål- och resultatstyrning och identifiera de förbättring-
ar som utvecklar vår styrmodell 

• Ta fram utvecklingsplaner för stationsorterna i kommunen 
• Undersöka kompetensbehov inom besöksnäringen, de gröna näringarna och andra 

näringar samt kommunicera resultatet av dessa undersökningar till yrkeshögskole-
anordnare såväl brett som specifikt. I uppdraget ingår att utveckla ett arbetssätt för 
att fånga upp och kommunicera kompetensbehov som kan mötas med hjälp av yr-
keshögskoleutbildningar 

• Ta fram en enhetlig ingång till staden för vårt föreningsliv enligt i ärendet redovisat 
förslag 

• Utreda och tydliggöra rollfördelningen avseende stadens krisberedskap samt uti-
från uppdraget snarast inom respektive ansvarsområde identifiera och vidta möj-
liga åtgärder som höjer stadens samlade förmåga att agera och bibehålla viktiga 
samhällsfunktioner vid påfrestningar 

• Ta fram och redovisa ett beslutsunderlag för genomförandet av en mässa och 
mötesplats i form av H22 

• Fortsätta att tillgängliggöra och öppna upp stadens data med fokus på verksam-
hetsdata i beslutssystem 
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INVESTERINGSBUDGET 2018 SAMT PLAN FÖR 2019-2024 

att godkänna likvidflödet för de investeringsobjekt som finns upptagna i investerings-
budgeten för 2018 samt i investeringsplanen för åren 2019-2024, förutom det som 
anges beträffande Landborgskopplingen i investeringsbudgeten, enligt i ärendet redo-
visat förslag 

att uppföra Landborgskopplingen såsom det anges i investeringsbudgeten för 2018 

STADSREVISIONEN 

att godkänna förslag på ekonomisk tilldelning 2018 för stadsrevisionen 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 januari 2018 

att godkänna stadens och nämnders kompletta styrkort för 2018 enligt i ärendet redo-
visat förslag 
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Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk 
tilldelning till nämnder 

Tabellen nedan visar den ekonomiska tilldelningen till stadens nämnder. Tabellen byg-
ger på de beslut som kommunfullmäktige tog 13-14 juni och 2017. En mer detaljerad 
redovisning av den ekonomiska tilldelningen till varje nämnd finns längre fram i denna 
publikation i avsnittet Nämnder som börjar på sidan 30. 

 

Ekonomisk tilldelning 2018, mnkr 

Nämnd mnkr 

Barn- och utbildningsnämnden 3 245,411 

Vård- och omsorgsnämnden 1 773,437 

Stadsbyggnadsnämnden 544,208 

Arbetsmarknadsnämnden 511,298 

Socialnämnden 535,093 

Idrotts- och fritidsnämnden 244,670 

Kulturnämnden 185,862 

Fastighetsnämnden -224,927 

Miljönämnden 25,336 

Överförmyndarnämnden 11,446 

Valnämnden 5,321 

Kommunstyrelsen och stadsgemensamt 591,606 

Räddningstjänstförbundet 121,301 

Stadsrevisionen 6,393 
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Stadens mål 

Helsingborgs stads styrkort 

 Stadens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

In
vå

na
re

 Alla i Helsing-
borg ska ha 
möjlighet att 
påverka sina liv 

Undanröja hinder 
som begränsar 
människors möj-
ligheter samt 
stärka individers 
egen kraft och 
möjlighet till delak-
tighet och med-
skapande. 

Nöjd-Inflytande-Index Minst 
index 43 

Minst 
index 44 

Minst 
index 45 

Andel förvärvsarbetande 
invånare 20-64 år 

Minst 
74,4 % 

Minst 
74,9 % 

Minst 
75,4 % 

Antal arbetstillfällen i 
Helsingborg 

Minst 
72 200 

Minst 
73 600 

Minst 
75 100 

Andel arbetslösa ung-
domar 18-24 år 

Max 
10,8 % 

Max 
8,7 % 

Max 
6,5 % 

Helsingborg ska 
vara en öppen 
och inklude-
rande stad 

Fokusera på åtgär-
der som generar 
möten mellan 
människor, stimu-
lerar mångfald, 
förståelse och 
motverkar intole-
rans som begrän-
sar människors 
frihet. 

Invånarnas uppfattning -
 rekommendera att flytta 
till Helsingborg 

Minst 
index 78 

Minst 
index 79 

Minst 
index 80 

Andel elever som upple-
ver att man i skolan 
respekterar varandras 
olikheter 

Minst 
90 % 

Minst 
91 % 

Minst 
92 % 

Andel kunder som är 
ganska eller mycket 
nöjda med sin hemtjänst 

Minst 
90 % 

Minst 
90 % 

Minst 
91 % 

Andel flickor i den öppna 
fritidsverksamheten 

Minst 
38 % 

Minst 
40 % 

Minst 
42 % 

Invånarnas uppfattning 
om kulturverksamheten 

Minst 
index 73 

Minst 
index 74 

Minst 
index 75 

Antal anmälda våldsbrott 
per 1000 invånare Max 10,2 Max 9,0 Max 8,0 

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

Samordna hela 
Helsingborgs kraft 
för att ge varje barn 
och ungdom det 
stöd den behöver. 

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

Minst 
80 % 

Minst 
81 % 

Minst 
82 % 

Andel elever i årskurs 9 
med behörighet till gym-
nasieskolans yrkespro-
gram (efter sommars-
kola) 

Minst 
90 % 

Minst 
91 % 

Minst 
92 % 

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

Minst 
80 % - Minst 

81 % 

Andel barn och unga 
som fullföljer sin insats 
hos socialtjänsten 

Minst 
89 % 

Minst 
90 % 

Minst 
91 % 
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 Stadens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

O
m

vä
rld

 Helsingborg ska 
ha det bästa 
klimatet för 
företagsamma 
människor 

Skapa utrymme 
och underlätta för 
människor och 
företag att förverk-
liga sina idéer. 

Nöjd kund-index Före-
tagsklimat (SKL:s ser-
vicemätning Insikt) 

Minst 
index 73 

Minst 
index 74 

Minst 
index 75 

Andel företagsamma 
(har F-skattsedel, är 
delägare i ett aktivt han-
delsbolag, är VD eller 
ordinarie styrelsemed-
lem i ett aktivt aktiebo-
lag) 

Minst 
11,4 % 

Minst 
11,6 % 

Minst 
11,8 % 

Helsingborg ska 
vara ledande i 
miljö- och kli-
matfrågor 

Fokusera på höjd 
livskvalitet och 
stimulera beteen-
deförändring som 
minskar Helsing-
borgs ekologiska 
fotavtryck. 

Rankning Sveriges Bästa 
Miljökommun 

Plats 10 
eller 

bättre 

Plats 10 
eller 

bättre 

Plats 10 
eller 

bättre 

Avfallsmängd per invå-
nare 

Max 
375 kg 

Max 
360 kg 

Max 
342 kg 

Energianvändning i sta-
dens lokaler 

Max 138 
kWh/kvm 

Max 137 
kWh/kvm 

Max 136 
kWh/kvm 

O
rg

an
is

at
io

n Helsingborgs 
stad ska vara en 
attraktiv arbets-
givare 

Fokusera på att 
utveckla medarbe-
tarnas förutsätt-
ningar att skapa 
goda serviceupple-
velser för de vi 
finns till för. 

Hållbart medarbetaren-
gagemang (motivation, 
ledarskap, styrning) 

Minst 82 Minst 83 Minst 83 

Helsingborgs 
stad ska vara 
ledande i att ta 
tillvara digitali-
seringens möj-
ligheter 

Stärk medarbetar-
nas digitala för-
mågor och foku-
sera på digitala 
lösningar som har 
ett värde för invå-
nare, företag och 
besökare. 

Andel hushåll med till-
gång till snabbt bred-
band 

Minst 
91 % 

Minst 
93 % 

Minst 
94 % 

Ranking utifrån eBlom-
lådan Plats 1 Plats 1 Plats 1 

Ek
on

om
i Helsingborgs 

stads ekonomi 
ska vara god 
och balanseras 
med hänsyn till 
social och mil-
jömässig håll-
barhet 

Använd ekonomin 
som ett medel för 
att öka livskvali-
teten för invånare, 
företag och besö-
kare. 

Stadens soliditet Minst 
50 % 

Minst 
52 % 

Minst 
50 % 

Resultat skattefinansi-
erad verksamhet (2 
procent av skatteintäk-
terna) 

Minst 
154 mnkr 

Minst 
158 mnkr 

Minst 
163 mnkr 
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Stadens mål och strategier 
Programmet för mandatperioden 2015-2018 beskriver den politiska viljeinriktningen 
och är stadens övergripande måldokument. Blågröna Helsingborgs förslag till stadens 
styrkort innehåller åtta mål som är framtagna utifrån vision Helsingborg 2035, pro-
grammet för mandatperioden, stadens styrdokument och en analys av trender och 
omvärlden. Målen har en tvärsektoriell utformning som gör att alla stadens nämnder 
ska kunna arbeta mot dem. 

De åtta målen är utgångspunkten när nämnder och verksamheter skapar sina mål. Mål 
sätts på olika nivåer och hänger samman i en målkedja som ska garantera att den poli-
tiska viljeriktningen når hela vägen ut i verksamheten. Till varje mål finns en strategi 
som visar vad vi vill att stadens nämnder fokuserar på för att vi ska nå målen. 

Till de åtta målen i stadens styrkort finns 24 resultat som är prioriterade ur ett stads-
övergripande perspektiv. Helsingborg har överlag bra resultat och ligger bra till inom 
många områden jämfört med andra kommuner. En nulägesanalys visar att Helsing-
borgs största utmaningar inom de prioriterade resultaten ligger i att: 

• Förbättra människors möjligheter att försörja sig själva 
• Fortsätta den positiva utvecklingen av skolresultaten 
• Utveckla invånardialogen 
• Öka tryggheten i staden 
• Minska avfallsmängderna 

I det följande avsnittet redovisas stadens åtta mål med tillhörande strategier för 2018 
tillsammans med målbeskrivningar. Nämndernas mål finns längre fram i denna publi-
kation och börjar på sidan 30. 

Mål 1. Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv 

Strategi: Undanröja hinder som begränsar människors möjligheter samt stärka indivi-
ders egen kraft och möjlighet till delaktighet och medskapande. 

Helsingborgs stad ska arbeta för att skapa bostäder, jobb och utveckling i stadens alla 
delar. Om fler människor får ett jobb att gå till så minskar utanförskapet och segregat-
ionen. Att ha ett arbete att gå till innebär gemenskap, självkänsla och frihet men också 
att vara med och bidra till de gemensamma resurserna. Att ha en inkomst är en grund-
förutsättning för ett socialt hållbart liv. 

Att komma till rätta med stadens bostadsbrist och samtidigt kunna erbjuda olika typer 
av bostäder är avgörande för hållbar tillväxt. Helsingborg behöver både stärka och fort-
sätta att utveckla arbetet för att minska hemlösheten. Att främja hälsa är att styra 
samhället mot långsiktig hållbarhet. Det kräver en politik som ser samhällets ansvar 
och som ger människor möjlighet till livskvalitet och hälsa. En god och jämlik hälsa är 
ett övergripande mål. 

För att utveckla kvaliteten, demokratin och utbudet samt öka delaktigheten ska 
Helsingborgs stad hitta former för bättre dialog med invånare. Helsingborgs stad ska 
på flera sätt arbeta för att öka deltagandet och initiativkraften bland invånarna. Områ-
desutveckling där de boende är delaktiga är viktigt för att skapa engagemang och för-
ståelse för utvecklingen. 

Valfriheten inom äldreomsorg och skolan ska värnas. Det ska utredas vilka nya områ-
den där valfrihetsmodeller kan införas. Centralt ska vara att alltid erbjuda bra service 
och kvalitet inom välfärden. 
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Mål 2. Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad 

Strategi: Fokusera på åtgärder som generar möten mellan människor, stimulerar mång-
fald, förståelse och motverkar intolerans som begränsar människors frihet. 

Helsingborgs stad ska arbeta för att motverka segregation och stimulera människor till 
att utveckla omsorg om sig själva och sin omvärld. Arbetet mot intolerans och diskri-
minering behöver intensifieras, bland annat genom de nätverk som staden är en del av. 
Som exempel kan nämnas ECCAR, CEMR och stadens arbete med HBTQ-frågor. 

Helsingborgs stad behöver bli bättre på att öppna vägar för människor in i sysselsätt-
ning och deltagande i stadens kultur- och aktivitetsutbud samt andra samhällsområ-
den. Stadsdelarna ska ha goda förutsättningar för folkliv, flöden och mötesplatser där 
det ska finnas utrymme för en mångfald av människor avseende livssituation, ekonomi 
och intressen. Alla Helsingborgs stadsdelar ska ha en tydlig identitet med stolta och 
trygga invånare. 

Helsingborgs kulturliv har ett egenvärde. Ett rikt kulturliv som alla kan ta del av skapar 
värde i form av välstånd, gemenskap och sammanhållning. Kulturen skapar forum där 
människor från olika delar av staden med olika bakgrund kan mötas. Det krävs ett 
målmedvetet arbete för en mångfald av kulturella inslag i stadsbilden. Ett kulturliv där 
alla kan delta och mötas skapar tolerans och förståelse för olikheter. 

En välmående stadskärna skapar mervärden för stadens invånare och näringsliv samt 
attraherar nya besökare och investeringar. Det är viktigt att bejaka en mångfald av of-
fentlig konstnärlig utsmyckning i stadsbilden för att skapa ett mer spännande city. Att 
låta Helsingborgs invånare delta i utsmyckningen av stadskärnan och stadsdelsområ-
den skapar delaktighet, sammanhållning och kreativitet. 

Skolorna i Helsingborg ska stärka elevernas genusperspektiv, ge goda kunskaper i 
HBTQ-frågor och erbjuda en modern undervisning i sex och samlevnad. Alla elever 
oavsett bakgrund, kön eller läggning ska behandlas lika och alla elever ska kunna få 
hjälp och stöd. Skolan ska få mer inslag av demokrati och politik. Det är viktigt att tidigt 
arbeta med mångfaldsfrågor och tolerans i skolan. 

 
Mål 3. I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn och unga 

Strategi: Samordna hela Helsingborgs kraft för att ge varje barn och ungdom det stöd 
den behöver. 

Barn och unga i Helsingborg ska ges kunskap och likvärdiga förutsättningar att ut-
veckla alla förmågor. Skolan ska utjämna livschanser och ge verktyg och förutsättning-
ar för alla elever att förverkliga sina drömmar.  Alla barn och unga ska få det stöd som 
de behöver. Skolan ska vara en trygg miljö där ingen ska behöva vara orolig för att bli 
mobbad. 

Sociala insatsgrupper i samverkan med polisen är en viktig del för tidiga och tydliga 
insatser mot unga som riskerar att hamna i kriminella kretsar. Skolrelaterade insatser, 
där socialtjänst och skolor samverkar för tidiga insatser till barn som riskerar att ut-
veckla ohälsa, är ytterligare en viktig del. 

Ett rikt föreningsliv är en viktig del av den skapande staden. Staden ska arbeta riktat 
mot skola och familjer för att fånga upp de ungdomar som inte är aktiva i föreningsli-
vet. Staden ska också arbeta för att ungdomar ska stanna kvar i föreningslivet högre 
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upp i åldrarna. Likaså är det viktigt att erbjuda idrotts- och föreningsliv till unga med 
funktionsnedsättning. 

Helsingborg ska vara en stad där våra barn och unga i så låg omfattning som möjligt 
utsätts för giftiga kemikalier. Staden har påbörjat ett bra miljöarbete med barnens gift-
fria vardag och detta arbete ska fördjupas. 

 
Mål 4. Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor 

Strategi: Skapa utrymme och underlätta för människor och företag att förverkliga sina 
idéer. 

Ett bra klimat för företagsamma och kreativa människor är värdeskapande. Det skapar 
jobb, utveckling och välstånd. Helsingborgs stad ska ha hög servicenivå, vara tillåtande 
och tillmötesgående gentemot människor som vill starta företag, kulturprojekt eller 
liknande. Företagen har en viktig roll i Helsingborgs framtida utveckling och staden ska 
bli bäst i Sverige på att möta företagens behov. Det bästa klimatet för företagsamma 
människor kräver att Helsingborg ligger i framkant vad gäller utbildning, forskning och 
kreativa mötesplatser. Idéburna organisationer som inte har som främsta syfte att gå 
med vinst ska stödjas så att det sociala företagandet kan växa. 

I den skapande staden är skolan en av de viktigaste aktörerna. För att ge människor 
förutsättningar att förverkliga sig själva och sina drömmar, utveckla nya idéer och söka 
sig mot en aktiv roll i samhället så är entreprenöriellt lärande en del av utbildningen 
redan i tidig ålder. Campus Helsingborg ska utvecklas och växa. Helsingborg ska vara 
en plats för utbildning och forskning med nationell lyskraft som gör att innovativa män-
niskor och företag vill stanna i Helsingborg. Helsingborgs stad ska vara bäst i landet på 
att koppla forskningsresultat och högre utbildning till stadens och näringslivets behov. 

Helsingborg ska vara en attraktiv besöks- och upplevelsedestination. Helsingborg ska 
vara pionjär i arbetet med att skapa, testa och utveckla nya modeller för service, utbud 
och exportmogna företag och produkter. Helsingborgs stad ska sälja och marknads-
föra stadens samlade utbud av arenor och mötesplatser och aktivt medverka till att öka 
affärs- och privatresandet till staden. 

En viktig komponent i den pulserande staden är ett brett och varierat kultur-, mötes- och 
evenemangsutbud av högsta kvalitet. Föreningslivet och andra fria aktörer har en viktig 
funktion att fylla. Staden ska stötta dem genom att möjliggöra och stimulera evene-
mang och festivaler. Den fria kulturen i Helsingborg ska utvecklas och stärkas. Alla ska 
kunna ta del av Helsingborgs kulturliv. Därför ska kulturen finnas i hela Helsingborg och 
samverka med föreningar, byalag och liknande. 

Helsingborg ska vara en global och uppkopplad stad där nya människor och idéer är 
välkomna. Staden ska ta en aktiv roll i regionala, nationella och internationella samar-
beten. Ett helhetsgrepp kring stadens internationella relationer ska tas. Helsingborgs 
stad ska samverka regionalt, nationellt och internationellt för att utveckla stadens och 
andras kompetens inom bland annat hållbar utveckling. Helsingborgs stad ska bli 
bättre på att ta intryck och hämta hem idéer. Staden ska också bidra med idéer och 
erfarenheter till andra. 

 
  

Plan för mål och ekonomi 2018 - Helsingborgs stad     19



Mål 5. Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor 

Strategi: Fokusera på höjd livskvalitet och stimulera beteendeförändring som minskar 
Helsingborgs ekologiska fotavtryck. 

Genom vårt sätt att leva lämnar Helsingborg idag ett stort ekologiskt fotavtryck. När 
staden växer och utvecklas måste den negativa påverkan på miljön och klimatet mini-
meras. Staden ska kunna växa med fler bostäder och samtidigt bevara åkermark och 
öka grönskan. När Helsingborg växer och fler vill flytta hit så ska staden förtätas sam-
tidigt som grönområden bevaras och utvecklas. 

Staden ska vara drivande och en förebild beträffande livsstilsförändringar, samt kon-
sumtions- och transportmönster. Detta ska göras genom att staden sätter mål för att 
minska stadens ekologiska fotavtryck samt att skapa redskap för att mäta och följa 
upp, men framförallt genom att satsa på att stimulera invånaren till att göra medvetna, 
klimatsmarta val i sin vardag. 

Helsingborgs stad ska utveckla miljöarbetet genom teknikutveckling och forskning för 
att på så sätt få fram nya metoder och verktyg för att möta klimatutmaningar. Fler ytor 
på stadens egna fastigheter användas till förnybar energi. Det är viktigt att betona lång-
siktighet och klimatanpassning vid byggnation. Helsingborg ska ligga i framkant när det 
gäller energieffektivt byggande. Staden ska arbeta för att fler hushåll och företag suc-
cessivt ska ges möjlighet att gå över från naturgas till biogas. Grönstrukturprogramet 
som antagits ska förverkligas för att Helsingborg ska få fler gröna områden och sam-
manhängande stråk. 

 
Mål 6. Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Strategi: Fokusera på att utveckla medarbetarnas förutsättningar att skapa goda ser-
viceupplevelser för de vi finns till för. 

Stadens anställda är en av Helsingborgs viktigaste resurser för att nå vision Helsing-
borg 2035. Helsingborgs stad ska attrahera och behålla kompetenta och engagerade 
medarbetare och chefer som levererar service och tjänster av hög kvalitet till invånarna, 
näringslivet och föreningslivet. 

Helsingborgs stad ska ha en offensiv och framtidsorienterad arbetsgivarpolitik som 
stödjer verksamheten i arbetet mot uppsatta mål. Staden ska erbjuda utvecklings- och 
karriärmöjligheter och fokusera på att skapa en ökad rörlighet inom organisationen. 

En inkluderande miljö är ett villkor för att attrahera ny kompetens och frigöra den krea-
tiva potential som finns hos alla människor. Att stadens medarbetare är olika gör att 
Helsingborgs stad bättre speglar samhället. Alla medarbetare kompletterar och berikar 
varandra med olika perspektiv som gynnar helheten. Det ger även förutsättningar att på 
ett bättre sätt möta invånarnas behov. 

Staden ska säkra sin långsiktiga kompetensförsörjning genom att arbeta offensivt och 
strategiskt med sitt arbetsgivarerbjudande och här är arbetsmiljö, delaktighet, kreativi-
tet och flexibilitet viktiga konkurrensfördelar. Staden ska ha en lönebildning som känne-
tecknas av ett tydligt premierande av goda arbetsinsatser som leder till utveckling av 
verksamheten och ökad måluppfyllelse. Lönebildningen ska vara långsiktig och spegla 
marknadens betydelse när det gäller konkurrens om efterfrågade kompetenser, ansva-
ret i yrkesrollen och i befattningen samt individens prestation och resultat. 
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Mål 7. Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

Strategi: Stärk medarbetarnas digitala förmågor och fokusera på digitala lösningar 
som har ett värde för invånare, företag och besökare. 

Helsingborg ska vara ledande när det gäller att ta vara på digitaliseringens möjligheter 
som i sin tur utvecklar innovationer, talanger, nya företag och företagsamhet bland 
invånarna. Helsingborgs stad ska ta ett samlat grepp för den digitala infrastrukturen. 
Helsingborg ska vara bäst i världen på öppna Wi-Fi. 

De digitala plattformarna ger Helsingborgs stad möjlighet att utveckla nya arbetsme-
toder där stadens anställda möter invånarna. Digitaliseringsens möjligheter ska tas 
tillvara inom alla verksamheter. Exempelvis ska informations- och kommunikationstek-
nik (IKT) vara ett naturligt arbetsredskap i skolan. Helsingborgs stad ska arbeta för att 
alla elever ska få möjlighet att ta del av fördelarna som modern teknik för med sig. Det 
handlar om att tillhandahålla teknisk utrustning, men lika viktigt är att lärarna får stöd 
och utbildning i hur tekniken ska användas för att göra undervisningen bättre. 

Att öppna upp stadens data är bra för insyn, transparens men också för innovation och 
entreprenörskap. Genom att tillhandahålla öppna data för alla invånare, företag och 
aktörer kan nya innovativa tjänster och affärsidéer utvecklas för invånare och företag. 
Det är därför viktigt att fortsätta öppna upp stadens data. 

Digital dialog ska fortsätta att utvecklas i Helsingborg. Ur en demokratisk synvinkel är 
det av stor vikt att alla invånare har möjlighet att följa samhällsutvecklingen och även 
bidra i den digitala dialogen på nätet. Stadens ska utveckla internetlösningar där all-
mänheten kan komma i kontakt med staden, få tycka till och påverka beslut. 

 
Mål 8. Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till soci-
al och miljömässig hållbarhet 

Strategi: Använd ekonomin som ett medel för att öka livskvaliteten för invånare, företag 
och besökare. 

Grunden för hög kvalitet i stadens verksamheter är en ekonomi som kan finansiera 
verksamheten. För att kunna säkra en bra skola och vård i framtiden så måste Helsing-
borgs stad ekonomi vara fortsatt bra. Staden ska ständigt sträva efter att skattemedlen 
utnyttjas effektivt. För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska ställning är det 
nödvändigt med ett överskottsmål som säkerställer en stabil och långsiktig ekonomi. 

Samtidigt som Helsingborgs stad ska ha en god ekonomisk ställning ska social och 
miljömässig hänsyn vägas in i samband med ekonomiska beslut. Miljömässig hänsyn 
kan vara att i samband med upphandling välja varor, tjänster och arbeten med lägre 
miljöpåverkan över hela livscykeln jämfört med om endast den ekonomiska faktorn 
beaktats. Social hänsyn omfattar till exempel sysselsättningsmöjligheter, överens-
stämmelse med sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter, social integration, lika 
möjligheter och etisk handel. Ovanstående belyser det komplexa, men samtidigt viktiga, 
i att granska vilka miljömässiga och sociala verkningar stadens beslut får. 

Helsingborg ska fortsätta arbetet med hållbara investeringar vilket betyder att investe-
ringarna som föreslås i investeringsplanen ska leda mot vision Helsingborg 2035 och 
hållbar utveckling. 
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Helsingborgs stad som arbetsgivare 

Stadens medarbetare är en av Helsingborgs viktigaste resurser och är avgörande för att 
nå vision Helsingborg 2035. Det övergripande syftet för medarbetare och ledare i 
Helsingborgs stad är att tillhandahålla service och tjänster av hög kvalitet till stadens 
invånare och företag. För att lyckas behövs både viljan och förmågan att ta ansvar för 
sin uppgift, vilket i sin tur förutsätter ett inspirerat och samspelt medarbetarskap och 
ledarskap. 

Stolta medarbetare som gör skillnad 
Vi vill att varje medarbetare och ledare ska ha ett personligt engagemang och känna 
stolthet för sitt arbete. Vi ska utvecklas tillsammans så att vi är väl förberedda att möta 
framtidens utmaningar. Målet är att vårt sätt att arbeta gör Helsingborgs stad till en 
förebild inom kommunal verksamhet och till en av landets mest attraktiva arbetsplat-
ser. 

Stadens medarbetare gör skillnad för många och påverkar många, de bidrar till en hel-
het och skapar värde tillsammans. Staden ska erbjuda kreativa och dynamiska uppdrag 
och möjliggöra en balans i livet för alla medarbetare. En anställning i Helsingborgs stad 
ska erbjuda arbetstillfredsställelse. 

Medarbetare i Helsingborgs stad ska kunna påverka hur mycket hen arbetar. Ökad 
sysselsättningsgrad bidrar till kvalitet och kontinuitet.  Därför är det i Helsingborg 
praxis att medarbetare, oavsett omfattning i anställningsavtal, ska kunna välja syssel-
sättningsgrad. 

Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter 
I Helsingborgs stad uppmuntrar vi våra medarbetare att hela tiden lära, utvecklas och 
tänka nytt. Vi arbetar därför med att skapa struktur och kultur som möjliggör för olika 
former av karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Vi har ledare som stöttar sina med-
arbetares utveckling och utmanar sig själva i sin egen utveckling.  

Det finns mycket som bekräftar att Helsingborgs stad är en attraktiv arbetsgivare. Vi 
kan se det i medarbetarenkäter och vi kan höra det i berättelser om oss och av oss. Vi 
vet att det är positivt att ha en anställning i Helsingborgs stad i sitt CV, det är merite-
rande. 

Attraktivitet är en färskvara och det kräver ett arbete med ständiga förbättringar. Vi 
kommer att fortsätta arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare framåt. Detta är sär-
skilt viktigt för att kunna var med i den ökade konkurrensen om kompetenta medarbe-
tare. Helsingborgs stad arbetar fokuserat och långsiktigt med en offensiv och fram-
tidsorienterad arbetsgivarpolitik. 

 

Ovanstående skrivning kommer från kommunstyrelsens förslag till mål och ekonomi 2018. 
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Ekonomiska förutsättningar och god ekonomisk 
hushållning 

Detta avsnitt innehåller kommunstyrelsens kommentar till den 
ekonomiska utvecklingen i Sverige och i omvärlden samt det för-
slag till skattesats och resultatmål som kommunstyrelsen pre-
senterade i sitt förslag till mål och ekonomi 2018.  

Avsnittet innehåller kommunfullmäktiges beslutade ekonomiska 
målsättning för staden 2018 med flerårsplan för 2019-2020.   
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Ekonomiska förutsättningar och 
utgångspunkter

Ekonomiska förutsättningar år 2018-2020 
Tillväxten i omvärlden är fortsatt svag men med en uppåtgående trend. Den politiska 
instabilitet och ovisshet som finns i flera globalt betydelsefulla länders strategiska 
politiska vägval kan snabbt förändra förutsättningarna för världsekonomins förutsätt-
ningar och utveckling. 

Tillväxten i svensk ekonomi är dock fortsatt god, delvis beroende på den på kort tid 
omfattande befolkningstillväxten. Denna genererar behov av arbetskraft inom närings-
livet men även inom offentlig sektor, framförallt inom välfärdens verksamheter. Dessu-
tom uppstår ett behov av nya bostäder som ger ett uppsving i denna sektor.  En annan 
orsak är att Riksbankens tidiga och kraftiga räntesänkningar som alltjämt ligger kvar på 
en historiskt låg nivå har medfört att exportnäringen ökat mer i Sverige än i många 
andra länder. Härtill är inflationen låg med en ganska hög inhemsk konsumtion. 

Kommunsektorns ekonomi, och däribland Helsingborgs, kommer att ha en hög kost-
nadsutveckling under några år till följd av det kraftigt ökade antalet nyanlända som 
utifrån dagens skatteutjämningssystem inte finansieras fullt ut av staten. Andelen ny-
anlända är generellt unga och framöver kan den ökade befolkningen bli en värdefull 
arbetskraftsresurs som Sverige behöver.  

Den ekonomiska utvecklingen för kommunsektorn är och har varit relativt gynnsam 
under åren 2016 och 2017.  Dels beroende på att antalet arbetade timmar ökar mer än 
tidigare prognoser (högre skatteintäkter till kommun- och landstingssektorerna), dels 
för att inflationen är låg. Regeringens tidigare ökning av statsbidrag på 10 mdkr har 
hjälpt upp finansieringen av sektorn men tyvärr täcker inte dessa medel de kostnader 
som uppstår de kommande åren, åtminstone inte utifrån Helsingborgs förutsättningar.  

Utifrån SKL:s skatteprognoser och den förväntade kostnadsutvecklingen för kommu-
nerna blir resultatutvecklingen allt svagare de kommande åren 2018, 2019 och 2020. 
Denna bild bekräftas i allt väsentligt av merparten av ekonomicheferna bland kommu-
nerna i Skåne. 

Förutsättningar för Helsingborgs stad 
Helsingborgs stads ekonomiska utgångsläge, skapat genom god ekonomisk hushåll-
ning samt att staden de senaste åren fortsatt har attraherat många nya invånare, med-
för att Helsingborg har ett bra utgångsläge att vidareutveckla pågående satsningar. 
Blågröna Helsingborg föreslår i mål och ekonomi 2018 och i flerårsplanen att resultat-
målet på minst två procent av skatteintäkterna ligger fast. 

Helsingborg har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha god ekonomi 
med stark balansräkning och Standard & Poor’s värderar fortsatt Helsingborg till det 
högsta kreditvärdighetsbetyget (AAA). Förutom att det är ett kvitto på en god och 
välskött ekonomi blir möjligheterna till gynnsamma upplåningsvillkor goda. Stadens 
upplåning till koncernbolagen ligger runt 7 mdkr vid utgången av 2018. Genom att sta-
den lånar upp till en lägre kostnad än vad bolagen skulle lånat till uppstår ett så kallat 
vinn-vinn-förhållande där båda parter gynnas. 
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Resultatutveckling 
Stadens ekonomiska resultat har i flera år genomsnittligt legat på en god och stabil 
nivå. Soliditeten är fortsatt hög och Helsingborg har en av de starkaste balansräkning-
arna bland landets 290 kommuner. Resultatet 2016 uppgick till 321 mnkr medan resul-
tatavstämningen mot balanskravsresultatet uppgick till 199 mnkr, vilket visar att staden 
uppfyller det lagstadgade resultatmålet för en ekonomi i balans med mycket god mar-
ginal. Intäkts- och kostnadsutvecklingen under första delen av 2017 pekar mot ett 
helårsresultat som ligger nära stadens budgeterade helårsresultat på 147 mnkr. 

LSS-utjämningssystemet  
Efterhand som Helsingborg bygger nya LSS-boenden minskar stadens inbetalningar i 
utjämningssystemet med upp till 80 procent av kostnadsökningen. Effekterna uppstår 
med två års eftersläpning och den plan för ökat antal LSS-boenden som finns börjar 
visa sig genom minskade inbetalningar i utjämningssystemet för LSS, vilket är helt 
enligt plan. 

Säkerställande av en långsiktigt god ekonomi 
Helsingborgs stads ekonomi ska vara god. Staden arbetar utifrån följande förutsätt-
ningar: 

• Stadens resultat ska årligen uppgå till minst 2 procent av stadens totala skattein-
täkter 

• Stadens investeringar ska över tid täckas av motsvarande kassaflöde 
• Den goda soliditeten ska bibehållas 
• Nettokostnaden (externa intäkter minus total kostnad) i skattefinansierad verk-

samhet ska täckas av de samlade skatteintäkterna 

För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska ställning med hög soliditet är det 
nödvändigt att årligen redovisa resultat som minst uppgår till 2 procent av skatteintäk-
terna, det vill säga minst 154 mnkr. Det som händer om resultatet blir lägre är att inve-
steringarna i staden behöver finansieras med lån motsvarande avvikelsen som i sin tur 
medför räntekostnader. Genom att minimera behovet av upplåning för de investeringar 
som genomförs undviker staden framtida räntekostnader. 

Investeringsutrymme 
Helsingborgs befolkningstillväxt är för närvarande mycket hög. Detta medför behov av 
bland annat ytterligare verksamhetslokaler. Skattesystemets konstruktion innebär, 
dock med tidsmässig eftersläpning, att högre skatteintäkter tillfaller staden när 
Helsingborgs befolkning växer. Delar av skatteintäkterna går till investeringar såsom 
grundskolor, förskolor, gator, cykelvägar och mycket annat. Detta tillsammans med 
stadens kassaflöde från årets avskrivningar och årets resultat medger ett totalt inve-
steringsutrymme för hela staden på 5 995 mnkr under den kommande sjuårsperioden. 

Finansiellt utrymme och förutsättningar för mål och ekonomi 2018 
Sveriges kommuner och landstings skatteprognos den 27 april ligger till grund för det 
totala finansiella utrymmet 2018. Denna tillsammans med en uppdaterad befolknings-
prognos samt finansiella intäkter och kostnader samt pensionskostnader som låg ut-
anför kommunstyrelsens inriktningsbeslut förklarar i allt väsentligt utrymmesökningen 
jämfört kommunstyrelsens inriktningsbeslut. Tabellen nedan visar det finansiella ut-
rymmet 2018. 

 

Plan för mål och ekonomi 2018 - Helsingborgs stad     25



Stadens ekonomiska målsättning 2018, beslut i kommunfullmäktige i 
juni 2017, mnkr 

Skatteintäkter enligt prognos från SKL april 2017 7 230,3 

Justering skatteintäkt för befolkningsförändring jämfört med rikssnittet 107,5 

LSS, finansiering genom utjämningssystemet 8,0 

Extra statsbidrag 2017-2020 60,4 

Egen bedömning av skatteprognos 50,0 

Fastighetsavgift 224,3 

Byggbonus för bostadsbyggande 18,0 

Finansförvaltning inklusive finansnetto 117,6 

Upplupna intäkter (mark och exploatering) 20,0 

Netto, stadsgemensamt -66,1 

Summa intäkter 7 770,1 
  

Ianspråktagande av resultatöverföring  -40,0 
  
Summa kommunbidrag till nämnder enligt kommunstyrelsens 
inriktningsbeslut i februari 2017 -7 478,4 
   
Summa medel till förfogande 251,7 
   
Förslag ökad tilldelning -98,0 
   
Resultat skattefinansierad verksamhet 153,7 
   
Ekonomisk målsättning (2 procent av skattenettot) 153,6 
   
Avvikelse mot ekonomisk målsättning 0,1 
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Ekonomisk balans och god ekonomisk 
hushållning 

Blågröna Helsingborg bedömer att staden, trots utmaningar som vi delar med övriga 
kommunsverige, har en fortsatt stabil ekonomi. Vi föreslår att skattesatsen ska bibehål-
las på nuvarande nivå, det vill säga 20,21 kronor. 

Vi gör bedömningen att staden under åren 2018-2020 ska planera och budgetera för ett 
resultat som uppgår till minst 2 procent av skatteintäkterna enligt senast kända skatte-
prognos. Detta för att bevara Helsingborgs goda ekonomiska ställning med hög solidi-
tet och för att kunna möta stadens investeringsbehov. 

Användning av resultatöverföring 2018 
Syftet med resultatöverföring mellan åren är bland annat att dessa medel ska användas 
när behov uppstår för att ge en dynamisk övergång mellan bokslutsåren för verksam-
heterna. Utifrån nu kända ekonomiska förutsättningar gör vi bedömningen att läget inte 
tillåter att resultatöverförda medel från år 2017 används obegränsat.  

För samtliga nämnder föreslår vi att varje nämnd generellt kan använda totalt upp till 
5,0 mnkr av resultatöverföringen under 2018. Om en nämnd önskar använda ett högre 
belopp ska kommunstyrelsen godkänna detta. 

Vi föreslår dessutom ett undantag att barn- och utbildningsnämnden får använda 20,0 
mnkr av sin egen resultatöverföring till löpande driftskostnader såsom förstärkning av 
skolpengen. På detta sätt förbättras nämndens förutsättningar att säkerställa en fort-
satt positiv utveckling av elevernas resultat. Härutöver får resultatöverföring knuten till 
enskilda enheter inom barn- och utbildningsnämnden användas utifrån uppkomna be-
hov. 

Flerårsplan för driftbudgeten 2019-2020 
Den ekonomiska utvecklingen för staden utgår från en skattesats uppgående till 20,21 
kr och ett resultat som uppgår till 2 procent av skatteintäkterna. Volymer, kostnadsför-
ändringar och ambitionsförändringar inom Helsingborgs stads verksamheter är beak-
tade. 
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Flerårsplan för skattefinansierad verksamhet 2018 - 2020, beslut i 
kommunfullmäktige i juni 2017, mnkr 

 
Budget 

2018 
Proforma 

2019 
Proforma 

2020 

Verksamhetens intäkter 1 884 1 942 2 003 

Verksamheters kostnader -9 082 -9 350 -9 633 

Avskrivningar -340 -360 -380 

Verksamhetens nettokostnader -7 538 -7 768 -8 010 

    
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning 
och generella statsbidrag 7 639 7 870 8 111 

Kommunal fastighetsavgift 224 230 234 

LSS-utjämning -183 -181 -178 

Skattenettot 7 681 7 919 8 167 

    
Resultat före finansiella poster 143 150 156 

    
Finansnetto 11 8 7 

    
Resultat skattefinansierad verksamhet 154 158 163 
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Helsingborgs stad, skattefinansierad verksamhet, resultaträkning, 
mnkr 

 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Verksamhetens intäkter 1 493 1 915 2 063 

Verksamhetens kostnader -7 517 -8 210 -8 755 

Av- och nedskrivningar -299 -301 -337 

Jämförelsestörande poster 45 62 0 

Verksamhetens nettokostnad -6 278 -6 534 -7 028 
    

Skatteintäkter 5 358 5 598 5 930 

Kommunalekonomisk utjämning och generella 
statsbidrag 1 067 1 255 1 385 
Kommunal fastighetsavgift 201 206 215 

LSS-utjämning -192 -192 -185 

Skattenetto 6 433 6 868 7 345 

Resultat före finansiella poster 155 334 317 

    
Finansiella intäkter 45 55 64 

Finansiella kostnader -13 -67 -64 

Jämförelsestörande poster 0 0 0 

Finansnetto 32 -13 -1 

Årets resultat 187 321 316 
    

Årets resultat exklusive förändring av pensionsav-
sättning före 1998 87 199 254 
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Nämnder – mål och ekonomi 

Detta kapitel innehåller nämndernas styrkort, tjänstegarantier och 
ekonomiska tilldelning som kommunfullmäktige tagit beslut om. 

Kapitlet innehåller även specifika satsningar och uppdrag som 
kommunfullmäktige beslutat om för varje nämnd. 
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Stadsövergripande uppdrag 

Fördelning av medel från regeringen 
Helsingborgs finansiering 2018 års innehåller ett antagande att regeringen kommer att 
tillföra kommunerna medel där Helsingborgs tilldelning antas uppgå till 50 mnkr. I hän-
delse att dessa medel tillförs på annat sätt än genom generella statsbidrag till staden 
ska en ekonomisk reglering ske mellan den nämnd som berörs och stadsgemensamt. 
Resultatet av fördelningen ska ske utifrån att berörd nämnd netto behåller 50 procent 
av det riktade statsbidraget. På motsvarande sätt ska medlen fördelas om regeringen 
väljer att tillskjuta medel genom till exempel migrationsverket. På detta sätt säkras 
delvis stadens resultat. 
 
Ljusfest i vintermörkret 
I samband med Mål och ekonomi 2017 fick stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ut-
reda vad det skulle innebära att genomföra ett återkommande evenemang under början 
av kalenderåret 2018. Detta utifrån att ett flertal intressenter och organisationer efter-
frågar ett större, återkommande, evenemang under det mörkare halvåret. Staden har 
goda erfarenheter av evenemang så som midvinterljus, Love & Light samt inte minst 
Drömljus som hade hela 240 000 besökare i Helsingborgs centrum. Stadsbyggnadsför-
valtningen valde att utreda förutsättningar för ett sådant evenemang tillsammans med 
Helsingborg Arena och Scen AB för att bredda kompetensen i såväl process som ge-
nomförande. 
 
Drömljus 
Drömljus ska levandegöra utomhusmiljöer under en av de mörkare månaderna på vin-
terhalvåret på ett sätt som tilltalar och attraherar såväl invånare som tillresande. Detta 
genom att skapa aktiviteter och installationer i centrala Helsingborg. Evenemanget blir 
en möjlighet att inte bara levandegöra staden på ett färgsprakande sätt. Det ska även 
vara en mötesplats där invånarna kan testa och utvärdera stadens utvecklingsarbete 
för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Ett så kallat ”living lab”. 
 
Blågröna Helsingborg ser stora värden för Helsingborg att Drömljus genomförs. Eve-
nemanget ger goda ekonomiska intäkter till näringslivet och besöksnäringen men fram-
förallt innebär Drömljus en positiv påverkan på vår livskvalitet. Evenemanget är en del i 
att uppfylla ambitionerna i livskvalitetsprogramet och i destinationsutvecklingsplanen. 
På sikt ska evenemanget utvecklas till ett ledande ljusevenemangen i Sverige, där det 
blir en självklarhet för konstnärer, aktörer och besökare att vara en del av ljusveckan i 
Helsingborg.  Festivalen ska vara en plattform för att visa upp och kommunicera sta-
dens långsiktiga miljöarbete inom belysning. Genom att belysa viktiga utvecklingspro-
jekt vid festivaltillfällen väcker vi intresse, insikt och förståelse.  
 
Projektets form möjliggör att kommande Drömljus kan uppföras i andra stadsdelar. 
 
Vi föreslår att Drömljus genomförs under tio dagar i februari 2018 från fredag till sön-
dag nästkommande helg. Stadens helägda bolag Helsingborg Arena och Scen AB ska 
ansvara för själva genomförandet men hela staden kommer genom sina förvaltningar 
på olika sätt tillsätta resurser för ett lyckat genomförande. 
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Finansiering av Drömljus 
Helsingborg Stads Förvaltning AB föreslås lämna en aktieutdelning på 6,4 mnkr till 
staden under 2018. Utdelningen tillförs stadsgemensamma kostnader inom stadsled-
ningsförvaltningen. Helsingborg stad ska i sin tur lämna ett bidrag till Helsingborg 
Arena och Scen AB genom att bolaget fakturerar staden motsvarande belopp, 6,4 mnkr, 
i januari 2018. 
 
Drömljus omfattar även en del permanenta ljusinstallationer. Dessa ska finansieras och 
förvaltas av stadsbyggnadsförvaltningen. Projektet bedömer att investeringsutgiften 
kommer att hamna på i storleksordningen 2,0 mnkr. 
 
SM-veckan till Helsingborg och Landskrona 2018 
Tillsammans med Riksidrottsförbundet ska vi bjuda in idrottssverige att förlägga sina 
SM-tävlingar hos oss. Detta arrangemang är det största idrottsevenemanget i Sverige. I 
storleksordningen ett femtiotal riksidrottsförbund förväntas hålla sina SM – tävlingar 
hos oss den första veckan i juli 2018. Ett samarrangemang mellan två städer är ett nytt 
grepp som vi tillsammans med Landskrona initierat. Ungefär en tredjedel av tävlingarna 
kommer att hållas i Landskrona där simningen som enskild tävling kommer att vara 
störst. För Helsingborgs del är friidrotten på Heden ett av de större arrangemangen. 
SM-veckan kommer att innebära många tusen aktiva och tillresta besökare till vår reg-
ion. Medialt kommer SM-veckan att få mycket stor uppmärksamhet. SVT kommer att 
bevaka och sända 95 timmar varav 65 timmar i SVT play och ge tävlingarna stor upp-
märksamhet. 
 
Erfarenheter från tidigare arrangemang av SM-veckan är att 8 000 aktiva, tränare och 
funktionärer beräknas gästa SM-veckan. I genomsnitt bor man över tre övernattningar 
med en koncentration till finaler i slutet av veckan. Under SM-veckan 2015 i Borås pub-
licerades 3 271 artiklar om SM-veckan. 
 
Ekonomiskt innebär SM-veckan mycket goda intäkter till näringslivet och besöksnä-
ringen. Det ekonomiska marknadsvärdet för Helsingborg och Landskrona av den 
massmediala bevakningen och uppmärksamheten uppgår även den till många miljoner 
kronor. Enligt Riksidrottsförbundets anlitade konsulter uppgår det samlade värdet för 
den stad som arrangerar SM-veckan till flera 10-tals miljoner kronor. Härutöver får sta-
dens egna invånare möjlighet att på plats ta del av ett brett utbud av sporter som på 
olika sätt bidrar till den samlade livskvaliteten i Helsingborg. 
 
Helsingborg Arena och Scen AB kommer att hålla i arrangemanget. Många av stadens 
förvaltningar kommer att vara fördjupat engagerade i arrangörskapet och tillhandahålla 
resurser. Idrotts- och fritidsnämndens samt stadsbyggnadsnämndens förvaltningar 
kommer att vara särskilt engagerade. Finansiellt föreslås att Helsingborg Arena och 
Scen AB fakturerar kommunstyrelsen 5,0 mnkr som ett bidrag för genomförandet av 
SM-veckan.1 
 
Miljöcertifiering av evenemang  
Helsingborgs stad har sedan ett antal år arbetat för att förbättra hållbarheten i stadens 
evenemang. Idag är alla stadsövergripande evenemang miljöcertifierade och de eve-
nemangsaktörer som får bidrag från stadens evenemangsfond rekommenderas att  
  

                                                           
1 Kommunfullmäktige har efter juni 2017 tagit nya beslut om finansiering av SM-veckan. Dessa 
finns tillgängliga i Helsingborgs stads diarier som finns på helsingborg.se. 
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miljöcertifiera sina evenemang. För att vi ska nå målsättningen om att vara ledande i 
miljö- och klimatfrågor kan arbetet med hållbara evenemang ytterligare förbättras. 
 
Vi föreslår att ge Helsingborg Arena och Scen AB i uppdrag att i samverkan med miljö-
nämnden, stadsbyggnadsnämnden samt eventuellt externa aktörer utveckla metoder 
för att miljöcertifiera större evenemang som staden själv genomför eller medarrange-
rar. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 april 
2018. 
 
Uppföra Landborgskopplingen i ett koncernbolag 
Den årliga investeringstakten har fördubblats under det senaste decenniet, i allt väsent-
ligt beroende på stadens snabba tillväxt. Stadens totala investeringsbehov de kom-
mande sju åren beräknas uppgå till ungefär 6 000 miljoner kronor. Stadens eget kassa-
flöde kommer inte att täcka investeringsutgifterna.  Detta innebär att staden kommer 
att behöva låna till delar av investeringarna. 
 
Den 15 juni 2016 fattade fullmäktige beslut om att investera i en ny koppling till cent-
rum för gående och cyklister, vilken omfattar parkeringsgarage för bilar och cyklar, den 
så kallade Landborgskopplingen.  
 
Vi föreslår att investeringen i Landborgskopplingen genomförs i ett helägt bolag i 
HSFAB-koncernen istället för i staden. Härigenom minskar Helsingborgs stads egen 
upplåning med 400 miljoner kronor.  Landborgskopplingen har en lång avskrivningstid 
men ger på sikt ett positivt kassaflöde. De driftsunderskott som initialt uppstår kan 
täckas med koncernbidrag. Härigenom optimeras kapitalflödena i koncernen samtidigt 
som staden långsiktigt minskar sina upplåningskostnader med cirka 16 miljoner kronor 
årligen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Verksamhetsidé 
Genom att erbjuda goda lärmiljöer och möten med professionell och engagerad perso-
nal ger vi barn och unga optimala förutsättningar till personlig utveckling och ett rikt liv, 
nu och i framtiden. Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar. 

Styrkort 

 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

In
vå

na
re

 Alla förskolor och 
skolor ska utveckla 
arbetsformer som 
gynnar ett faktiskt 
inflytande för barn 
och elever 

I enlighet med 
Barnkonventionens 
intentioner låta 
barn och elever bli 
mer delaktiga i 
sina lärprocesser 
och uppmuntra 
dem till att ta ett 
personligt ansvar 
för sin inlärning. 

Andel elever som har 
inflytande över arbetssätt 

Minst 
88 % 

Minst 
89 % 

Minst 
90 % 

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

Minst 
92 % 

Minst 
93 % 

Minst 
94 % 

Alla förskolor och 
skolor ska medvetet 
påverka och stimu-
lera barn och elever 
att utveckla förstå-
else för samhällets 
demokratiska vär-
deringar 

Utveckla barns och 
elevers förståelse 
för andra männi-
skors situation och 
uppmuntra dem till 
att känna samhö-
righet och solidari-
tet med andra. 

Andel elever som upplever 
att man i skolan respekte-
rar varandras olikheter 

Minst 
90 % 

Minst 
91 % 

Minst 
92 % 

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

Minst 
92 % 

Minst 
93 % 

Minst 
94 % 

Alla förskolor och 
skolor ska på ett 
systematiskt sätt 
utveckla arbetsfor-
mer som tar hänsyn 
till varje individs 
behov och förut-
sättningar 

Möt alla barn och 
elever utifrån deras 
individuella behov, 
förutsättningar och 
erfarenheter. 

Andel elever som vet vad 
de ska kunna för att nå 
målen i de olika ämnena 

Minst 
91 % 

Minst 
92 % 

Minst 
93 % 

Andel elever som får veta 
hur det går för dem i skol-
arbetet 

Minst 
91 % 

Minst 
92 % 

Minst 
93 % 

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

Minst 
80 % 

Minst 
81 % 

Minst 
82 % 

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

Minst 
77 % 

Minst 
78 % 

Minst 
79 % 

Genomsnittligt meritvärde 
i grundskolan 

Minst 
230 

Minst 
232 

Minst 
234 

Genomsnittlig skillnad i 
meritvärde flickor-pojkar Max 34 Max 32 Max 30 

Andel elever i grundskolan 
behöriga till gymnasiesko-
lans yrkesprogram. 

Minst 
85 % 

Minst 
86 % 

Minst 
87 % 

Andel elever i grundskolan 
behöriga till gymnasiesko-
lans yrkesprogram exkl. 
nyinvandrade 

Minst 
92 % 

Minst 
93 % 

Minst 
94 % 
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 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Andel elever behöriga till 
gymnasieskolans yrkes-
program efter sommars-
kola 

Minst 
86 % 

Minst 
88 % 

Minst 
90 % 

Andel elever på gymnasie-
skolans yrkesprogram 
som uppnår kraven för 
gymnasieexamen 

Minst 
85 % 

Minst 
86 % 

Minst 
87 % 

Andel elever på gymnasie-
skolans högskoleförbere-
dande program som 
uppnår kraven för gymna-
sieexamen 

Minst 
92 % 

Minst 
93 % 

Minst 
94 % 

Tjänstegaranti: Vi garante-
rar att ditt barn kan läsa 
och skriva efter sitt första 
skolår 

100 % 100 % 100 % 

Tjänstegaranti: Vi garante-
rar att ditt barn kan räkna 
efter sitt första skolår 

100 % 100 % 100 % 

O
m

vä
rld

 Alla förskolor och 
skolor ska erbjuda 
barn och elever 
inkluderande och 
utmanande lärmil-
jöer 

Se barns och ele-
vers olikheter som 
en tillgång och 
skapa flexibla och 
kreativa lärmiljöer. 

Andel elever som upplever 
att de får den arbetsro de 
behöver 

Minst 
78 % 

Minst 
79 % 

Minst 
80 % 

Andel elever som upplever 
nyfikenhet och lust att lära 

Minst 
86 % 

Minst 
87 % 

Minst 
88 % 

Andel elever som upplever 
att deras lärare ger dem 
utmaningar 

Minst 
92 % 

Minst 
93 % 

Minst 
94 % 

Tjänstegaranti: Vi garante-
rar alla barn i förskolan 
och alla elever i skolan 
minst en estetisk upple-
velse/ kulturupplevelse 
per läsår från tre års ålder 
tills de lämnat gymnasiet 

100 % 100 % 100 % 

O
rg

an
is

at
io

n Barn- och utbild-
ningsnämnden ska 
vara en attraktiv 
arbetsgivare 

Utveckla medarbe-
tarskapet med 
fokus på medarbe-
tarens delaktighet 

Sjukfrånvaro Max 5 % Max 5 % Max 5 % 

Andel behöriga sökande 
till utlysta tjänster 

Minst 
50 % 

Minst 
50 % 

Minst 
50 % 

Andel av totalt antal med-
arbetare som lämnar 
Helsingborgs stad för 
annat arbete 

Max 5 % Max 5 % Max 5 % 

Index för Hållbart medar-
betarengagemang, HME Minst 84 Minst 85 Minst 86 

Ek
on

om
i Nämndens verk-

samheter ska vara 
effektiva med hän-
syn till ekonomisk, 
social och miljö-
mässig hållbarhet 

Säkerställ ett bra 
planerings- och 
analysarbete för 
att uppnå ett effek-
tivt, långsiktigt och 
hållbart resursut-
nyttjande med en 
ekonomi i balans. 

Bokslutsutfall +-0 +-0 +-0 
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Tjänstegarantier 
1. Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår. 

2. Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt första skolår. 

3. Vi garanterar alla barn i förskolan och alla elever i skolan minst en estetisk upple-
velse eller kulturupplevelse per läsår, från tre års ålder tills de lämnar gymnasiet. 

 

Ekonomisk tilldelning 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut mnkr 

- Utgångspunkt 2017 3 114,183 
- Demografi 57,650 
- Uppräkning 0,8 % 25,375 
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 3 197,207 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar   
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 14,803 
- Kvalitetssäkring av verksamheten 33,400 

Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 48,203 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 3 245,411 

  
Ökad ekonomisk tilldelning 2018 jämfört med 2017 131,228 

 

Demografi 
Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel-sens 
inriktningsbeslut visar på ett ökat antal barn och ungdomar. Vi föreslår därför att öka 
demografitilldelningen med 14,8 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala de-
mografitilldelningen för barn- och utbildningsnämnden 2018 uppgår då till 72,5 mnkr. 

Kvalitetssäkring av verksamheten 
Blågröna Helsingborg fortsätter i mål och ekonomi 2018 att prioritera förskola och 
skola. I inriktningsbeslutet i februari fick barn- och utbildningsnämnden, utöver tilldel-
ning för demografiska förändringar, en uppräkning med 0,8 procent (motsvarande 25,4 
mnkr). Vi föreslår nu att nämnden tillförs ytterligare 33,4 mnkr. En framgångsrik skola 
med god måluppfyllelse har stor betydelse för Helsingborgs framtida utveckling. Vi vill 
med denna ekonomiska tilldelning ge nämnden förutsättningar att fortsätta driva en 
verksamhet med god kvalitet för barn och elever.  

Medel till skolans integrationsarbete 
Skolan har en huvudroll i att introducera nyanlända och se till att dessa barn och ung-
domar får en start i livet där utbildning är den fasta grund som är möjliggöraren att 
lyckas i livet. Den ersättning Migrationsverket lämnar (totalt 125 000 kronor, eller drygt 
5 000 kronor per barn och månad under 24 månader) ligger lägre än de resurser som 
staden själv tidigare år tillfört skolor som tagit emot nyanlända. För att lyfta fram sko-
lans betydelse föreslår Blågröna Helsingborg att barn- och utbildningsnämndens till-
delning av Migrationsverkets ersättning ökas med 20 000 per barn från 80 000 kronor 
till 100 000 kronor. Detta innebär en förstärkning av barn- och utbildningsnämndens 
finansiering under 2018 med 10 mnkr. 
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Uppdrag 
Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2018. 

Digital didaktik  
Det finns flera exempel på hur modern teknik med framgång används i undervisningen i 
Helsingborgs skolor. Samtidigt tillgodogörs inte modern teknik i tillräckligt hög grad, 
det finns fortfarande stor utvecklingspotential. Om skolan använder sig av teknik och 
innovationer på rätt sätt kommer det med stor sannolikhet medföra nya möjligheter för 
såväl elever som personal och föräldrar. Exempelvis möjligheten att anpassa undervis-
ningen till varje enskild elevs behov och därmed också möjligheten till ökad måluppfyl-
lelse. 

Med ny teknik skapas fler effektiva verktyg för att öka skolresultaten. Det krävs dock 
mer än bara fysisk teknisk utrustning. Det krävs också strategiskt arbete med metodut-
veckling och erfarenhetsutbyte så att alla lärare ger bästa möjliga förutsättningar att 
dra nytta av modern teknik för att höja kvaliteten på undervisningen. I Helsingborg arbe-
tar många lärare med nya innovativa hjälpmedel och metoder, men det saknas en orga-
niserad plattform för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Vi vill säkerställa att lärarna i 
Helsingborg får förutsättningar för att utvecklas, utbildas och bedriva modern forsk-
ningsbaserad undervisning. Vi föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag 
att utveckla en plattform för stadens lärare i syfte att utveckla och sprida goda idéer, 
samt att möjliggöra för varje lärare att utvecklas och utbildas inom digital didaktik.  

Mer rörelse bland unga i Helsingborg 
Satsningen ”Bli ditt bästa jag” har satt Helsingborgs unga i rörelse. Konceptet som 
ursprungligen utvecklades på Bårslövs skola och nu finns på flera ytterligare skolor gav 
goda effekter på såväl elevernas fysiska och psykiska hälsa som lärande. Samarbete 
med olika föreningar gav också möjligheterna för eleverna att knyta föreningskontakter 
och hitta vägar också till en aktiv fritid. Samtidigt fick föreningarna möjlighet att rekry-
tera nya medlemmar. 

I arbetet med projektet har också behovet av att skapa utomhusmiljöer som uppmunt-
rar till rörelse i anslutning till förskolor och skolor samt i anslutning till bostadsområden 
uppmärksammats. Genom ett nära samarbete mellan stadens förvaltningar kan nya 
möjligheter till rörelse, ökad kroppskännedom och aktivitet såväl under som efter skol-
tid skapas. Det kan exempelvis handla om multiarenor men även hinderbanor, klätter-
väggar eller ytor för dans, yoga eller bollspel.  

Vi föreslår att barn- och utbildningsnämnden i samverkan med idrotts- och fritids-
nämnden får i uppdrag att vidareutveckla ”Ditt bästa jag” på skolorna i Helsingborg, i 
syfte att ytterligare förbättra såväl psykisk och fysisk hälsa som lärande för stadens 
elever. Vi föreslår också att barn- och utbildningsnämnden i samverkan med idrotts- 
och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten 
att gemensamt skapa utomhusmiljöer som uppmuntrar till aktivitet och rörelse under 
såväl skoltid som på ledig tid.  

Barnomsorgspaket 
Förskoleverksamheten i Helsingborg håller hög kvalitet och Blågröna Helsingborg vill 
tydliggöra att det idag finns idag en stor bredd både när det gäller olika driftsformer och 
pedagogiska inriktningar. Valmöjligheterna är många och det pedagogiska innehållet är 
den viktigaste kvalitetsfaktorn, men därutöver är tillgänglighet i form av tillgång till plats 
när man behöver den samt verksamhetens öppettider viktiga frågor för föräldrarna. Vi 
vill att förskoleverksamheten ska bli mer flexibel och på ett bättre sätt harmoniera med 
föräldrars arbetstider. Det kan till exempel handla om att erbjuda kvällsverksamhet för 
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de föräldrar med arbetstider som inte motsvarar kontorstider. Staden ska erbjuda för-
utsättningar för att få ihop livspusslet även för de föräldrar som inte arbetar enbart dag 
eller natt, utan även senare kvällar. Vi vill också undersöka möjligheten att erbjuda för-
skoleverksamhet i anslutning till någon av stadens större arbetsplatser, exempelvis 
Helsingborgs lasarett. Vi föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag 
att utreda möjligheten att bredda och kommunicera utbudet av barnomsorgsverksam-
het, t ex genom att förlägga förskoleverksamhet i anslutning till större arbetsplatser, 
förlänga öppethållandet vid någon verksamhet eller erbjuda nya former av verksamhet. 
Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 november 
2018. 

Skolvalet 
Att välja skola har en stark förankring i Helsingborg. 2017 infördes "Aktivt skolval", som 
innebär att alla föräldrar och elever i Helsingborg ska välja skola. Systemet omfattar 
såväl kommunala som fristående skolor. Det aktiva skolvalet fungerade redan första 
året väldigt väl, 96 procent av eleverna fick sitt förstahandsval tillgodosett. Systemet 
kan dock utvecklas ytterligare. En återstående svårighet är exempelvis att regelverken 
för kommunala och fristående skolor skiljer sig åt när efterfrågan överstiger antalet 
tillgängliga platser vid en skolenhet. För att det ”aktiva skolvalet” ska fungera fullt ut 
behöver samverkan avseende kösystemet förbättras ytterligare. Vi föreslår att barn- 
och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och utveckla det aktiva skolvalet. Ar-
betet ska i tillämpliga delar ske i dialog med den fristående verksamheten. Uppdraget 
ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 november 2018. 

Ungas psykiska hälsa  
Det finns flera kartläggningar och rapporter, bland annat BRIS Årsrapport 2016, Ung 
livsstil 2015 och Ung idag 2017, som visar att den psykiska ohälsan och psykosoma-
tiska symtom bland barn och unga ökar, så även i Helsingborg och framförallt för unga 
tjejer. Psykisk ohälsa i barndomen ger sämre förutsättningar att leva ett gott och långt 
liv. Konsekvenserna av psykisk ohälsa är omfattande även för samhället. En av de vik-
tigaste framtidsfrågorna är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga genom att 
vi samlat möter barns och ungas olika förutsättningar och behov i ett tidigt skede. De 
arbetssätt och metoder som används för att möta barn och unga måste ständigt ut-
vecklas. Det kan till exempel innebära att man i högre utsträckning använder sig av 
digitalisering och modern teknik. Samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin och 
hemmet är också en central del av arbetet med ungas psykiska hälsa. Vi vill ge barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att i nära samverkan med socialnämnden och PART 
vidareutveckla det förbyggande arbetet och ge tidiga insatser för att främja psykisk 
hälsa hos unga.  

Stadsgemensamt samarbete för fler jobb  
Att stärka kopplingen mellan skolan och arbetsmarknaden är centralt för att förebygga 
ungdomsarbetslöshet. Staden arbetar redan idag med detta, men Blågröna Helsingborg 
vill växla upp det arbetet. 2021 står Helsingborg som arrangörer för konferensen Sam-
verkan skola - arbetsliv, då vill vi att staden ska vara ledande i landet avseende innova-
tiva samarbeten mellan skola och näringsliv som bidrar till att fler får jobb eller går 
vidare till högre utbildning. Vi vill att det ska bildas en arbetsgrupp mellan skol- och 
fritidsförvaltningen, avdelningen för näringsliv och destination samt arbetsmarknads-
förvaltningen för att diskutera hur man på bästa sätt kan utveckla relationer mellan 
skola och näringsliv/arbetsmarknad. Vi vill också utveckla konceptet arbetsmarknads-
kunskap. Genom ett samlat koncept för att underlätta för de enskilda lärarna att föra in 
arbetsmarknadskunskap i undervisningen ska det bidra till att öka elevernas kunskap 
om hur arbetslivet fungerar. Elevernas kunskap om hur näringslivet och arbetslivet 
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fungerar behöver stärkas redan i grundskolan och med en systematik som gör att ele-
verna exponeras för mer än en typ av yrkesliv. 

Företagsamhet och entreprenörskap ska uppmuntras ytterligare i skolan, exempelvis 
genom att ge möjlighet för fler att driva UF-företag och bjuda in och engagera det lokala 
och regionala näringslivet i UF-verksamheten. Engagemang från det lokala näringslivet 
kommer vara viktigt i detta arbete genom exempelvis att de kan erbjuda praktikplatser, 
mentorskap, yrkesföreläsningar och liknande. 

En annan viktig del av detta arbete är studie- och yrkesvägledningen där vi vill se ett 
fortsatt utvecklingsarbete när det gäller arbetssätt och metodik i syfte att arbeta mer i 
samklang med näringslivet, bransch- och fackförbund och öka kunskapen om framtida 
kompetensbehov och vägval i yrkeslivet. 

Vi föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med ar-
betsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen arbeta enligt ovan med målsättningen 
att Helsingborg ska vara ledande i Sverige när det gäller arbetssätt och koppling mellan 
skola och näringsliv år 2021.  

Från jord till bord 
När Blågröna Helsingborg tillträdde beslutades att ta initiativ till ett projekt på en av 
stadens skolor, där eleverna får följa skolmaten från jord till bord. När projektet utvärde-
rades framkom att barnen varit mycket entusiastiska och engagerade, både i odlandet 
och med frågor och diskussioner om hur mat blir till. I och med att valet av mat har stor 
inverkan både på klimatet och den egna hälsan så är ett djupare intresse för mat bland 
barn- och unga någonting som vi ser mycket positivt på. Därför ska konceptet med 
”från jord till bord” utvidgas till att omfatta fler av Helsingborgs skolor. 

Vi föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att vidareutveckla och sprida 
projektet ”från jord till bord” till ytterligare skolor och förskolor i Helsingborg. 

Attraktiv arbetsgivare 
Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär att medarbetarna ska 
kunna utvecklas och lära nytt, både i befintlig yrkesroll men också genom att byta in-
riktning i arbetslivet. En del av stadens Arbetsgivarpolicy är att vi som arbetsgivare ska 
vara en attraktiv arbetsgivare som uppmuntrar medarbetarna till livslångt lärande, ut-
veckling och att tänka nytt. Därför ska staden rekrytera, utveckla och behålla kompe-
tenta medarbetare som utvecklar stadens olika verksamheter. 

Kompetensförsörjningen inom offentlig sektor är en utmaning i vissa yrkesgrupper. 
Därför föreslår Blågröna Helsingborg att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag 
att vidareutveckla strategier för fler kompetenser inom skolan. Uppdraget ska vara 
utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast 1 september 2018. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Verksamhetsidé 
Helsingborgaren ska uppleva att det finns en omsorg man känner till och är trygg med. 

De som har behov av vård och omsorg ska kunna leva ett meningsfullt, aktivt och själv-
ständigt liv. 

Vård- och omsorgsverksamheten ska vara ett konkurrenskraftigt verksamhetsområde 
där man känner trygghet och stolthet. 

Styrkort 

 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

In
vå

na
re

 Nämnden ska öka 
kundernas delaktig-
het och inflytande 

Fokusera på ny 
teknik i syfte att 
göra kunden själv-
ständig och även 
fokusera på 
kundmöte. 

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

Minst 
86 % 

Minst 
87 % 

Minst 
88 % 

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

Minst 
95 % 

Minst 
95 % 

Minst 
95 % 

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

Minst 
89 % 

Minst 
90 % 

Minst 
91 % 

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

Minst 
70 % 

Minst 
71 % 

Minst 
72 % 

Nämnden ska invol-
vera medborgarna 
mer i planeringen av 
verksamheten 

Nämnden ska 
finnas på platser 
där de kan få in-
formation genom 
dialog med med-
borgarna. 

Andel hyresgäster och/eller 
närstående i vårdboende 
som är mycket/ganska nöjd 
med sitt särskilda boende 

Minst 
72 % 

Minst 
73 % 

Minst 
74 % 

Andel äldre som är sam-
mantaget mycket/ganska 
nöjd med hemtjänsten 

Minst 
90 % 

Minst 
90 % 

Minst 
91 % 

Antal sammanträden med 
Kommunala pensionärsrå-
det och Kommunala rådet 
för funktionshinderfrågor 
där förvaltningen medver-
kar 

Minst 4 Minst 4 Minst 4 

Antal tillfällen där förvalt-
ningen möter elever i 
särskolan 

Minst 2 Minst 2 Minst 2 

Nämnden ska ar-
beta med att före-
bygga ofrivillig en-
samhet 

Att vara vaksam 
på medborgare 
som upplever 
ensamhet genom 

Antal besökare på träff-
punkter 

Minst 
14 000 

Minst 
14 000 

Minst 
14 000 

Beläggningsgrad på dag-
verksamheterna 

Minst 
79 % 

Minst 
81 % 

Minst 
83 % 
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 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

att informera dem 
om exempelvis 
olika mötesplatser. 

Antal föreningar som får 
verksamhetsstöd Minst 8 Minst 10 Minst 12 

O
m

vä
rld

 Nämnden ska 
minska sin miljöpå-
verkan 

Verksamheten ska 
höja sin medve-
tenhet inom miljö - 
och klimatfrågor 
och ändra sitt 
beteende. 

Andel ekologiska livsmedel Minst 
40 % 

Minst 
40 % 

Minst 
40 % 

Andel elbilar Minst 15 Minst 17 Minst 19 

Nämnden ska ge 
förutsättningar till 
att skapa kreativ 
verksamhetsut-
veckling och aktivt 
arbeta med om-
världsbevakning 

Vara på arenor där 
ny teknik och vård 
och omsorg möts 
och ta till sig av 
förvaltningens 
omvärldsbevak-
ning. 

Antal nya projekt inom 
testmiljöer som startats 
under året 

Minst 2 Minst 2 Minst 3 

Antal pilotprojekt som star-
tats under året Minst 2 Minst 3 Minst 3 

Antal aktiva beslut som 
nämnden fattat utifrån 
omvärldsbevakning 

Minst 10 Minst 10 Minst 10 

O
rg

an
is

at
io

n Nämnden ska vara 
en attraktiv arbets-
givare 

Vara konkurrens-
kraftig i relation till 
andra arbetsgivare 
bland annat ge-
nom att andra 
yrkesgrupper an-
ställs. 

Total sjukfrånvaro Max 
8,5 % 

Max 
7,5 % 

Max 
6,5 % 

Andel långtidssjukfrånvaro 
utifrån total sjukfrånvaro 

Max 
34 % 

Max 
33 % 

Max 
32 % 

Hållbart medarbetarenga-
gemang (HME) Minst 78 Minst 78 Minst 78 

Andel medarbetare med 
fyra eller fler sjuktillfällen 
per 12 månader 

Max 
20 % 

Max 
19 % 

Max 
18 % 

Andel chefer som arbetat 
mer än ett år 

Minst 
80 % 

Minst 
80 % 

Minst 
80 % 

Andel medarbetare som 
arbetat mer än ett år 

Minst 
80 % 

Minst 
80 % 

Minst 
80 % 

Nämnden ska vara 
ledande i att ta 
tillvara digitali-
seringens möjlig-
heter 

Testa nya tekniska 
lösningar i arbetet 
och uppmuntra till 
innovativa lös-
ningar. 

Antal personer som har 
tillsyn via kamera (hem-
tjänst) 

Minst 27 Minst 30 Minst 33 

Antal äldre i hemvården 
som har digitala nycklar 

Minst 
200 

Minst 
2 000 

Minst 
4 000 

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

100 % 100 % 100 % 

Ek
on

om
i Nämndens ekonomi 

ska vara god med 
hänsyn till social 
och miljömässig 
hållbarhet 

Säkerställa ett bra 
planerings och 
analysarbete. 

Ekonomi i balans 0 0 0 

Minskat antal övertidstim-
mar i förvaltningen 

Minst 
1 % 

Minst 
1 % 

Minst 
1 % 

Minskat antal timvikarier i 
förvaltningen 

Minst 
2 % 

Minst 
2 % 

Minst 
2 % 

Minskad andel ej utnyttjad 
tillgänglig tid i förvaltningen 

Minst 
1 % 

Minst 
1 % 

Minst 
1 % 
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Tjänstegarantier 
1. Vi garanterar att personalen bemöter dig på ett bra sätt 

2. Vi garanterar att från och med 80 år erbjuds du som inte har någon beviljad insats, 
vartannat år ett personligt besök från vård - och omsorgsförvaltningen då du kan få 
information om vården och omsorgen i Helsingborg 

3. Vi garanterar att vi meddelar dig i förväg vid tillfälliga förändringar. 

4. Vi garanterar att du som bor på särskilt boende alltid får välja mellan två näringsrik-
tiga middagsrätter. 

5. Vi garanterar att du har en genomförandeplan och en kontaktman från att insatsen 
har påbörjats 

6. Vi garanterar att du får information om hur du överklagar ett myndighetsbeslut 

7. Vi garanterar att du får information om hur du går tillväga om du har klagomål på din 
vård och omsorg 
 

Ekonomisk tilldelning 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut mnkr 
- Utgångspunkt 2017 1 704,398 
- Demografi 26,544 
- Uppräkning 0,8 % 13,848 
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 1 744,789 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar  
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 4,647 
- LSS, boende 18,000 
- Förstärkning hemvårdsverksamheten 5,000 
- Motverka ofrivillig ensamhet 1,000 

Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 28,647 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 1 773,437 

  
Ökad ekonomisk tilldelning 2018 jämfört med 2017 69,039 

 

Demografi 
Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel-sens 
inriktningsbeslut visar ett förändrat antal äldre. Vi föreslår därför att öka demografitill-
delningen med 4,6 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldel-
ningen för vård- och omsorgsnämnden 2018 uppgår då till 31,2 mnkr. 

LSS-boenden 
Antalet personer som är i behov av insatser enligt LSS fortsätter att öka. Vård- och 
omsorgsnämnden har i investeringsplanen lagt in nya gruppboenden för att täcka det 
behov som bedöms framöver. De kostnader som uppstår för nämnden ger indirekt en 
kostnadstäckning i det nationella utjämningssystemet för LSS. Staden får med två års 
eftersläpning med 80 procents kostnadstäckning. Vi föreslår att vård- och omsorgs-
nämnden tillförs 18,0 mnkr för att täcka de kostnadsökningar som bedöms uppstå. 
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Förstärka hemvården 
Människor vill olika. Fler äldre vill bo kvar i sin hemmiljö. Stödet i form av hemvård in-
klusive hemsjukvård ökar, volymökningen 2016 var 3,5 procent. Det stödet ska alltid 
vara individuellt utformat och bygga på en behovsbedömning tillsammans med hög 
patientsäkerhet. Staden fokuserar på att utveckla hemvården de kommande åren för att 
stärka kvaliteten för den enskilde, i enlighet med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Vi 
föreslår att vård- och omsorgsnämnden tillförs 5,0 mnkr i syfte att förstärka hemvår-
den. 

Motverka ofrivillig ensamhet 
I Helsingborgs Vision 2035 framgår att Helsingborg ska vara den “Gemensamma sta-
den” och där finns ingen plats för ofrivillig ensamhet. Tyvärr är den ofrivilliga ensam-
heten bland äldre ett utbrett problem, i Sverige såväl som i Helsingborg. Att komma 
tillrätta med denna ensamhet låter sig inte göras i ett enkelt kliv, men i flera mindre 
steg. Till dessa steg hör att satsa på fler extratjänster i äldreomsorgen, utveckla sta-
dens mötesplatser och träffpunkter för att göra dem mer attraktiva, prioritera för-
eningsstöd till organisationer som ordnar social verksamhet för äldre och stödja anhö-
riga i hur de kan vara en del av sina närståendes liv.  

Helsingborgs volontärverksamhet har en viktig roll i bekämpandet av ofrivillig ensam-
het, där kan konceptet “Måltidsvän” för att motverka ensamhet vid måltider utvecklas 
och telefonkedjor skapas så att ensamma äldre får någon att prata med. Rekryteringen 
av volontärer bör breddas för att omfatta fler unga och människor med olika bakgrun-
der, detta för att skapa omväxling i de kontakter våra ensamma äldre får. Volontärverk-
samheten kan också användas till att lära ut digitala verktyg så att fler av våra äldre kan 
utnyttja de möjligheter att lära känna nya vänner, och hålla kontakten med gamla, som 
den digitala tekniken ger. 

Vi föreslår att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att arbeta aktivt för att minska 
den ofrivilliga ensamheten enligt ovan. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till 
kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2018. Vi föreslår även att nämnden tillförs 1,0 
mnkr för detta ändamål. 

Uppdrag 
Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2018. 

Kvalitetsbonus  
Att Helsingborgs vård- och omsorgsverksamhet drivs med största möjliga fokus på 
kvalitet är viktigt och en självklarhet för Blågröna Helsingborg. Redan idag pågår ett 
ständigt utvecklingsarbete ute i verksamheterna, vilket vi till uppmärksamma och pre-
miera ytterligare genom att införa en kvalitetsbonus till de verksamheter som utmärker 
sig lite extra. Varje år görs mätningar och undersökningar som ger en god bild av verk-
samheten som bedrivits under året. Vi föreslår att vård- och omsorgsnämnden får i 
uppdrag att införa en kvalitetsbonus. Kvalitetsbonusen ska tillfalla den verksamhet vars 
resultat ökat mest jämfört med föregående års brukarundersökning, samt den verk-
samhet som presterat bäst. Bonusen ska gå till medarbetarna för att bekräfta deras 
goda arbete och uppmuntra till ständig förbättring. Den som tilldelas bonusen ska 
också sprida sina idéer och erfarenheter och beskriva till andra enheter vad de gjort för 
att nå de goda resultaten. Detta är ett led i att sätta fokus på kvaliteten, för att inspirera 
och uppmuntra medarbetarna att fortsätta det dagliga utvecklingsarbetet och lära sig 
av goda exempel. 
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Kvalitetsredovisning  
I Helsingborg är kvalitet det centrala i välfärdsverksamheten. Alla verksamheter arbetar 
aktivt för att upprätthålla god kvalitet och för att hela tiden utvecklas och bli bättre, det 
är ett arbete som är ständigt pågående. Trots det finns det naturligtvis alltid utveckl-
ingspotential i en verksamhet. Blågröna Helsingborg vill synliggöra vilken kvalitet re-
spektive boende levererar, så att brukare, personal och anhöriga tydligt kan se vad som 
är bra och vad som behöver utvecklas. Kvalitetsredovisningen ska bygga på ett index 
som är framtaget utifrån de kvalitetsmätningar som Socialstyrelsen genomför och ska 
ge en bild av kvaliteten på verksamheten på varje boende. Det blir exempelvis ett stöd 
för den som ska välja boende eftersom kvalitetsredovisningen kommer ge en tydlig bild 
av verksamheten och framförallt ge en god översikt över hur de olika boendena står 
jämfört med varandra. Den här typen av tydlighet och transparens kan också bidra till 
att medarbetarna blir mer medvetna om vilka delar av verksamheten som behöver mer 
fokus och förbättring, samt vilket boende som redan har god verksamhet på det områ-
det och därmed är den man bör vända sig till i utvecklingsarbetet. 

Vi föreslår att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram index för kvaliteten 
på varje boende utifrån de kvalitetsmätningar som Socialstyrelsen genomför, i syfte att 
synliggöra kvaliteten på verksamheten på Helsingborgs boenden. Uppgifterna från 
detta index ska göras tillgängliga väl synligt på varje enskilt boende.  

Äldreomsorgskompetens  
Vård- och omsorgsområdet står inför stora demografiska utmaningar. Antalet äldre 
ökar och i och med det så kommer behoven av kvalificerad omsorg också att öka. För 
att möta det ökade behovet så kommer också antalet utbildningsplatser att behöva öka 
och vara väl anpassade för att bereda de som utbildar sig för att jobba med äldre-
omsorgens många behov.  

Det handlar inte minst om vuxenutbildningen, vuxna som vill byta karriär måste kunna 
utbilda sig inom vård- och omsorg. Inom YH-utbildningar finns en möjlighet, som bör 
tas, att satsa på utbildningar med inriktningar som täcker särskilda behov inom verk-
samheten, ett exempel på sådan inriktning är koordinatorer inom välfärdsteknologi.  

Praktikplatser behöver skapas inom bland annat hemvården, de särskilda boendena 
och de andra omvårdnadsområden där Helsingborgs stad är närvarande. Ökning av 
praktikplatser kommer att ställa stor krav på verksamheten men är en nödvändigt för 
att i framtiden kunna rekrytera kompetent personal. 

Vi föreslår att uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att i samarbete med barn- och 
utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden skapa fler praktikplatser inom 
äldreomsorgen och stärka de specifika kompetenser som de som utbildar sig behöver 
för att utföra äldreomsorgsuppgifter.  

Stärkt kompetens inom palliativ vård 
Många människor som befinner sig i livets slutskede vårdas inom kommunens omsorg. 
Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att ge en värdig vård vid livets 
slut. För detta krävs kunskap, säkra rutiner, engagemang och stöd till dem som vårdar 
och till anhöriga. Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet åt både 
vårdtagaren och de närstående. Palliativ vård ska tillgodose såväl fysiska, psykiska och 
sociala som andliga behov. Den ska också kunna ge närstående stöd i sorgearbetet. 
Genom att stärka omvårdnadspersonalens kompetens om allmän palliativ vård kan de 
sprida kunskap samt ge råd och stöd. Därför föreslår Blågröna Helsingborg att vård- 
och omsorgsnämnden får i uppdrag att utveckla den palliativa kompetensen för en 
värdig vård i livets slutskede. 
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Attraktiv arbetsgivare 
Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär att medarbetarna ska 
kunna utvecklas och lära nytt, både i befintlig yrkesroll men också genom att byta in-
riktning i arbetslivet. En del av stadens Arbetsgivarpolicy är att vi som arbetsgivare ska 
vara en attraktiv arbetsgivare som uppmuntrar medarbetarna till livslångt lärande, ut-
veckling och att tänka nytt. Därför ska staden rekrytera, utveckla och behålla kompe-
tenta medarbetare som utvecklar stadens olika verksamheter. 

Kompetensförsörjningen inom offentlig sektor är en utmaning i vissa yrkesgrupper. 
Därför föreslår Blågröna Helsingborg att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
vidareutveckla strategier för fler kompetenser inom vården. Uppdraget ska vara utfört 
och redovisat till kommunstyrelsen senast 1 september 2018. 
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Stadsbyggnadsnämnden 

Verksamhetsidé 
Vi planerar, bygger och förvaltar framtidens Helsingborg. Vi skapar dagligen den attrak-
tiva staden med en service som bidrar till ett Helsingborg där människor är och vill 
vara.

Styrkort 

 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

In
vå

na
re

 

Invånarna ska ha 
en ökad delaktig-
het när vi planerar, 
bygger och förval-
tar Helsingborg 

Utveckla dialogar-
betet med invånar-
na och ta med 
barnperspektivet i 
våra frågor. Skapa 
förutsättningar för 
fler och olika bo-
städer. 

Upplevt utbyte vid dialog Minst 
80 % 

Minst 
80 % 

Minst 
80 % 

Helsingborg ska 
vara en trygg, 
öppen och inklu-
derande stad 

Förbättra trygghet-
en tillsammans 
med invånarna och 
andra aktörer 
såsom polis, fas-
tighetsägare och 
föreningsliv. Ut-
veckla stadens 
olika delar och 
förstärka deras 
identiteter genom 
fysiska åtgärder, 
dialog och platsut-
veckling. 

Upplevd ökad trygghet efter 
genomförda åtgärder i bo-
stadsområdet 

Minst 
90 % 

Minst 
90 % 

Minst 
90 % 

Antal trygghetsvandringar Minst 2 Minst 2 Minst 2 

O
m

vä
rld

 Helsingborg ska 
ha det bästa kli-
matet för företag-
samma männi-
skor 

Vi ska skapa ut-
rymme och under-
lätta för människor 
och företag att 
förverkliga sina 
idéer. Vi ska kom-
binera en rättssä-
ker och transpa-
rant myndighets-
utövning med goda 
serviceupplevelser. 
Vi ska verka för 
god tillgång på 
verksamhetsytor 
för företag som vill 
etablera sig i 
Helsingborg. 

Nöjd-kund-index på bygg-
lovsavdelningen Minst 73 Minst 74 Minst 75 

Nöjd-kund-index för upplå-
telse av allmän platsmark Minst 73 Minst 74 Minst 75 

Andelen privatkunder som 
tycker det är enkelt att 
komma i kontakt med hand-
läggare när de behöver det. 

Minst 
80 % 

Minst 
85 % 

Minst 
85 % 

Andelen privatkunder som 
anser att handläggningsti-
den är rimlig 

Minst 
80 % 

Minst 
80 % 

Minst 
80 % 

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

Minst 
80 % 

Minst 
85 % 

Minst 
85 % 

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

Minst 
80 % 

Minst 
80 % 

Minst 
80 % 

Antal bygglovsansökningar 
som får besked inom tio 

Minst 
85 % 

Minst 
90 % 

Minst 
90 % 
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 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

arbetsdagar om ärendet är 
komplett eller om det behö-
ver kompletteras. 
 

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

Minst 
85 % 

Minst 
90 % 

Minst 
90 % 

Vi ska vara le-
dande i miljö- och 
klimatfrågor 

Fokusera på höjd 
livskvalitet och 
stimulera beteen-
deförändring som 
minskar Helsing-
borgs ekologiska 
fotavtryck. Ut-
veckla framtidens 
stadsbyggande 
med hänsyn till 
ekosystemtjänster 
och ett effektivt 
markutnyttjande 
utan avkall på 
kvalitén. 

Antalet ökade cykelresor i 
Helsingborg. 

Minst 
10 % 

Minst 
10 % 

Minst 
10 % 

Antalet ökade resor med 
stadstrafik (buss) 

Minst 17 
929 169 

Minst 18 
870 169 

Minst 19 
860 557 

Andel fossilfritt bränsle som 
förbrukas av stadens fordon 

Minst 
75 % 

Minst 
75 % 

Minst 
80 % 

Andelen detaljplaner som 
innehåller bostäder och som 
har god kollektivtrafiksloka-
lisering. 

Minst 
100 % 

Minst 
100 % 

Minst 
100 % 

Placering i Trivectors rank-
ning av Sveriges bästa stad 
inom hållbara transporter 

Minst 10 Minst 8 Minst 7 

O
rg

an
is

at
io

n Vi ska vara en 
attraktiv arbetsgi-
vare 

Fortsätta utveckl-
ingen av medarbe-
tarskapet och 
ledarskapet.   
Stärka medarbe-
tarnas digitala 
förmågor samt 
utveckla medarbe-
tarnas förutsätt-
ningar att skapa 
goda serviceupp-
levelser för de vi 
finns till för. 

HME - totalt Minst 83 Minst 83 Minst 83 

HME -motivation Minst 83 Minst 83 Minst 83 

HME -ledarskap Minst 84 Minst 84 Minst 84 

HME -styrning Minst 83 Minst 83 Minst 83 

Vi ska vara le-
dande i att ta 
tillvara digitali-
seringens möjlig-
heter 

Utveckla arbetet 
med sakernas 
internet (IOT) för 
att hitta innovativa 
lösningar inom 
verksamheterna. 
Tänka digitalt först 
för enklare, öpp-
nare och mer ef-
fektiv verksamhet. 

Antalet nya digitala service-
lösningar som underlättar 
för våra invånare 

Minst 4 Minst 5 Minst 6 

Ek
on

om
i Vår ekonomi ska 

vara god och 
balanseras med 
hänsyn till social 
och miljömässig 
hållbarhet 

Väga in och syn-
liggöra sociala och 
miljömässiga 
konsekvenser vid 
ekonomiska beslut 
samt göra ekono-
miska bedömning-
ar utifrån ett 
livscykelperspek-
tiv. 

Antal tecknade avtal med 
miljökrav som följs upp Minst 7 Minst 9 Minst 10 
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Tjänstegarantier 
1. Vi hanterar remisser från polisen om tillstånd för uteserveringar inom fem arbetsda-
gar 

2. Vi sanerar klotter och tar bort olaga affischeringinom tre arbetsdagar 

3. Vi följer tidplanen vi upprättat tillsammans med kunden för nybyggnad och tillbygg-
nad större än 1 000 kvadratmeter samt ändrad användning för fastigheter större än 500 
kvadratmeter 

4. Vi utför husutstakning inom fem arbetsdagar 

5. Ingen ska vara utan dricksvatten i mer än tio timmar vid tekniska problem i stadens 
vattenledningar. (Gäller ej vid otjänligt vatten.) 

6. Vi åtgärdar fel som innebär säkerhetsrisker på stadens lekplatser inom en arbetsdag 

7. Vi fattar beslut inom fem arbetsdagar för enkla fasadändringar som kräver bygglov 
samt vid anmälan om eldstad 

 

 

Ekonomisk tilldelning 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut mnkr 
- Utgångspunkt 2017 512,837 
- Demografi 1,874 
- Uppräkning 0,8 % 4,118 
- Justering för uppräkning exkl. avskrivningar och räntor -1,300 
- Tillväxt fler bostäder 3,000 
- Entreprenadindex högre än KPI 1,500 
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 522,028 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar  
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 0,079 
- Ökade kapitalkostnader 20,600 
- Trygghetsskapande åtgärder 1,500 
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 22,179 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 544,208 

  
Ökad ekonomisk tilldelning 2018 jämfört med 2017 31,371 

 

Demografi 
Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel-sens 
inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi föreslår 
därför att öka demografitilldelningen med 0,1 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. 
Den totala demografitilldelningen för stadsbyggnadsnämnden 2018 uppgår då till 2,0 
mnkr. 

Ökade kapitalkostnader 
Helsingborg har en hög investeringstakt vilket medför att staden lägger stora insatser 
på att både planera och bygga. De investeringar som vi gör är viktiga för stadens fram-
tid och för att skapa en attraktiv stad för alla invånare. Planerade investeringar enligt 
bilagd investeringsplan innebär ökade kapitalkostnader för stadsbyggnadsnämnden 
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och vi föreslår en ökning av nämndens kommunbidrag med 20,6 mnkr för att möta 
dessa kostnader. 

Trygghetsskapande åtgärder 
Som en del i Blågröna Helsingborgs trygghetspaket föreslår vi bland annat förstärkning 
av stadens trygghetsvandringar. Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor 
går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Det är ett 
effektivt verktyg för att förstå vad som behövs göras i ett område och trygghetsvand-
ringar sker i regel tillsammans med viktiga aktörer och boende i området. Under inven-
teringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga samt vilka konkreta 
fysiska omständigheter som bidrar till problemen. Åtgärder som att öka belysning och 
beskära buskage är en vanlig strategi för att öka tryggheten på en plats eller längs en 
sträcka. Att arbeta med sådana fysiska åtgärder fungerar på de allra flesta områden 
och ger bra resultat. Blågröna Helsingborg ser positivt på stadsbyggnadsnämndens 
trygghetsskapande arbete och vi föreslår en tilldelning på 1,5 mnkr för att ge nämndens 
möjligheter att skyndsamt genomföra trygghetsskapande åtgärder som identifierats till 
exempel vid trygghetsvandringar. 

Uppdrag 
Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2018. 

Tillgång till Laddstolpar 
Utvecklingen mot att fasa ut beroendet av fossila bränslen är ett löpande arbete. Till-
gången till alternativa drivmedel är en förutsättning för att successivt växla över till mer 
miljövänliga fordon. Tillgången till laddstolpar som ett komplement till att ladda bilen 
där hemma eller på natten i anslutning till arbetsplatsen är en viktig förutsättning att 
steget över till elbilar.  

Vid projektering i samband med nybyggnation av verksamhetslokaler behöver tillgång 
till laddstolpar övervägas och utgöra en naturlig del av ställningstagande, om det är 
möjligt eller lämpligt att förse fastigheten med laddstolpar. Flera av stadens parke-
ringshus är utrustade med laddstolpar. Blågröna Helsingborg ser gärna att denna ut-
veckling fortsätter och utvidgas till att omfatta fler av stadens egna parkeringshus.  

Vi föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att möjliggöra en succesiv ut-
byggnad av laddstolpar i stadens egna parkeringshus.  

Historiska gatuskyltar 
Att förklara och hjälpa helsingborgare och besökare med information om platsen och 
gaturummet är en angelägen och viktig fråga för att förstå och tolka samtiden. Inte 
minst gäller det offentliga och publika rummet i stadsmiljön. Redan tidigare har stads-
rummet berikats med informationstavlor vid ett antal fastigheter och bronsmodeller av 
förlorade byggnader och platsbildningar med kompletterande text. Därför vill Blågröna 
Helsingborg fortsätta och utveckla denna information med att komplettera gatuskyltar 
med en kort faktatext om områdets historia, utveckling och eventuella kopplingar till 
historiska händelser. När skyltar behöver bytas ska möjligheten till att komplettera 
gatuskylten undersökas, så att det så småningom finns historiska faktatexter vid flerta-
let angelägna platser i Helsingborg. 

Vi föreslår att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att komplettera traditionell gatus-
kyltning med korta historiska fakta av platsen och området, där det är möjligt.  

Guide Helsingborg 
Stadsledningsförvaltningen har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen och 
Helsingborg Arena och Scen AB tagit fram en stadsgemensam app, Guide Helsingborg, 
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för virtuella/digitala guidningar inomhus och utomhus. Det baseras på så kallad be-
acon-teknologi där användaren kan få information via text, ljud, film och bild om platser 
i telefonen eller surfplattan via appen. Steg ett lanseras under maj och är ersättning för 
den befintliga audioguiden på Dunkers Kulturhus. Appen hämtar information och inne-
håll ur den nya stadsgemensamma plats- och evenemangsdatabasen. Under 2017 
kommer även Fredriksdal, Kärnan och Sofiero gå över till Guide Helsingborg. Steg två är 
vidareutveckling av exempelvis stadsrundvandringar, naturslingor, historisk information 
på intressanta byggnader och platser, virtuella upplevelser i stadsrummet och beräknas 
lanseras under början av 2018.   

Vi föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att medverka i vidareutvecklingen 
av Guide Helsingborg med geografiska och historiska fakta av platser och områden.  

Stärka stadens blåa strukturer 
Under planperioden investerar staden i hållbar stadsutveckling med utgångspunkt från 
stadens gröna och blåa strukturer. Vi vill ytterligare stärka de blåa kvaliteterna i staden 
där havet kommer närmre med utvecklade kajpromenader, blåa stråk från Söder till 
Norr, ravinerna i öster till väster och mer vattenblänk i parkmiljöer. Vi föreslår därför att 
stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram underlag för fler upplevelser av vat-
ten. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 no-
vember 2018. 
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Arbetsmarknadsnämnden 

Verksamhetsidé 
Utifrån sin förmåga är alla vuxna invånare delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin 
egen utveckling och försörjning. All verksamhet ska ha individen i fokus, samverka 
internt och externt samt underlätta invånarens valfrihet för ett vuxenliv i arbete.

Styrkort 

 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

In
vå

na
re

 Arbetslösheten 
ska minska 

Erbjuda invånarna indivi-
duell god service, utbild-
ning och insatser av hög 
kvalité i såväl intern som 
extern regi. Insatserna 
ska generellt ha inriktning 
mot reguljär arbetsmark-
nad som bas, där verk-
samhetens insatser och 
utbildningar möjliggör, 
kompletterar och stödjer 
såväl utifrån invånarens 
som arbetsgivarens 
behov.   
Öka samarbetet - internt 
inom staden och Famil-
jen Helsingborg, med 
lokala myndigheter och 
näringsliv samt ideella 
organisationer - för att ge 
större möjlighet till paral-
lellitet, bygga bransch-
kunskap, ökat utbud och 
måluppfyllelse.  
Vuxenutbildningen ska ha 
en tydlig koppling till 
arbetsmarknadens behov 
och ska erbjuda möjlig-
heter till behörighets-
komplettering för vidare 
studier på alla nivåer. 
Undersöka möjligheten 
att utveckla incitament-
styrd ersättningsmodell 
till externa leverantörer.  
Ha god omvärlds- och 
resultatanalys för att 
skapa bästa möjliga 
förutsättningar för invå-
narna, så att de aktivt kan 
påverka sin situation och 
ta del av och bidra till 
utvecklingen av sam-
hället. 
 

Arbetslösheten jämfört 
med rikssnitt Max 1 % Max 0 % Max 0 % 

Andel försörjningsstöds-
tagare som har en aktuell 
arbetsplan 

Minst 
90 % 

Minst 
100 % 

Minst 
100 % 

Andel kurser som fullföljs 
med godkänt betyg 

Minst 
80 % 

Minst 
85 % 

Minst 
85 % 

Antal hushåll med lång-
varigt försörjningsstöd 

Max 
1 295 

Max 
1 290 

Max 
1 290 

Andelen arbetslösa ung-
domar (18-24 år) 

Max 
10,8 % 

Max 
8,7 % 

Max 
6,5 % 

Antal långtidsarbetslösa 
som kommer i arbete 

Minst 
200 

- - 

Plan för mål och ekonomi 2018 - Helsingborgs stad     51



 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Invånarna ska 
ha inflytande på 
verksamhetens 
utveckling 

Processorganisera verk-
samhetsdelarna med 
invånaren och helheten i 
fokus. Utveckla metoder 
där invånarna ges större 
insyn och ökad möjlighet 
till delaktighet och påver-
kan. 

Upplevd inflytandegrad Minst 
60 % 

Minst 
70 % 

Minst 
80 % 

Barn och ungas 
situation ska 
förbättras 

Arbeta förebyggande och 
ge möjlighet till introdukt-
ion i arbetslivet för tonå-
ringar i bidragshushåll.  
Samverka med andra 
aktörer för att arbeta 
förebyggande med barn 
och ungdomar. 

Antal barn i försörjnings-
stödshushåll 

Högst 
1 770 
barn 

Högst 
1 770 
barn 

Högst 
1 770 
barn 

O
m

vä
rld

 Vi ska vara en 
aktiv samar-
betspartner 

Utveckla vår verksamhet 
utifrån invånarnas och 
näringslivets behov och 
det som händer i omvärl-
den. 
Vara delaktiga i och ta 
initiativ till utveckling och 
samverkan med andra 
aktörer. 
Utveckla vårt gränsöver-
skridande arbete till-
sammans med invånare 
och andra aktörer utifrån 
de specifika behov och 
förutsättningar som finns 
i området. 

Andel av insats- och 
utbildningsbudgeten som 
utförs av externa leveran-
törer 

Minst 
60 % 

Minst 
60 % 

Minst 
60 % 

Andel i arbete efter 
gymnasial yrkesutbild-
ning 

Minst 
80 % 

Minst 
90 % 

Minst 
90 % 

Vi ska minska 
vår miljöpåver-
kan 

Driva en sammanhållen 
strategi för implemente-
ring av Livskvalitetspro-
gram, Servicepolicyn, 
Miljödiplom, IT-utveckling 
och öka medvetenheten 
och kommunikationen i 
miljö och klimatfrågor. 

Minskad energianvänd-
ning 

Minst 
1 % 

Minst 
1 % 

Minst 
1 % 

O
rg

an
is

at
io

n Vi ska vara en 
attraktiv arbets-
givare 

Stadens medarbetar- och 
ledarskapspolicy ska 
genomsyra vårt interna 
och externa arbete. 
Erbjuda kompetensut-
veckling, delaktighet i 
utvecklingsarbetet och 
en god arbetsmiljö. 
Internt och externt kom-
municera förvaltningens 
olika initiativ, insatser 
och utbildningar samt de 
resultat som uppnås. 

Hållbart medarbetaren-
gagemang (HME) Minst 81 Minst 82 Minst 83 

Vi ska öka invå-
narnas använ-
dande av våra e-
tjänster 

Ge invånaren möjlighet 
till fler effektiva kommu-
nikationsvägar som 
också ger ökad påver-

Andel försörjningsstöd-
sansökningar via e-tjänst 

Minst 
75 % 

Minst 
90 % 

Minst 
90 % 
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 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

kansgrad och stimulerar 
den egna drivkraften. 
Bemöta invånaren med 
respekt och ge god ser-
vice. 

Ek
on

om
i Vår ekonomi ska 

vara balanserad 
och ta hänsyn 
till social och 
miljömässig 
hållbarhet 

Effektivt använda och 
erbjuda varor och tjänster 
som är socialt och mil-
jömässigt hållbara. 
Investera i ny miljövänlig 
teknik. 

Invånare som får syssel-
sättning genom sociala 
villkor i stadens upphand-
lingar 

Minst 
150 

Minst 
200 

Minst 
250 

 

Tjänstegarantier 
1. Invånaren ska erbjudas budget-, skuld- och hyresrådgivning inom en vecka. 

2. Invånaren ska erhålla beslut om försörjningsstöd senast 10 dagar efter att komplett 
ansökan lämnats in. 

3. Invånare som via röstbrevlåda lämnat meddelande om önskad kontakt, ska återupp-
ringas senast påföljande arbetsdag 

 

Ekonomisk tilldelning 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut mnkr 
- Utgångspunkt 2017 496,610 
- Demografi 2,086 
- Uppräkning 0,8 % 2,110 
- Ökning försörjningsstöd 30,000 
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 530,806 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar  
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 0,493 
- Lägre kostnad försörjningsstöd -20,000 

Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni -19,507 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 511,298 

  
Ökad ekonomisk tilldelning 2018 jämfört med 2017 14,688 

 

Demografi 
Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel-sens 
inriktningsbeslut visar ett förändrat antal vuxna. Vi föreslår därför att öka demografitill-
delningen med 0,5 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldel-
ningen för arbetsmarknadsnämnden 2018 uppgår då till 2,6 mnkr. 

Lägre kostnader för försörjningsstöd 
I mål och ekonomi 2017 tilldelades arbetsmarknadsnämnden 30,0 mnkr för att möta 
ökade försörjningsstödskostnader. Prognosen för 2017 är att kostnaderna för försörj-
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ningsstödet kommer att bli 20,0 mnkr lägre än budgeterat. Med anledning av detta 
föreslår vi att minska nämndens kommunbidrag med -20,0 mnkr för 2018. Detta inne-
bär att nämnden tilldelas 10,0 mnkr för ökade försörjningsstödskostnader 2018 istället 
för 30,0 mnkr som ingick i kommunstyrelsens inriktningsbeslut för mål och ekonomi 
2018. 

Uppdrag 
Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2018. 

Äldreomsorgskompetens  
Vård- och omsorgsområdet står inför stora demografiska utmaningar. Antalet äldre 
ökar och i och med det kommer behoven av kvalificerad omsorg också att öka. För att 
möta det ökade behovet kommer också antalet utbildningsplatser att behöva öka och 
vara väl anpassade för att bereda de som utbildar sig för att jobba med äldreomsor-
gens många behov.  

Det handlar inte minst om vuxenutbildningen, vuxna som vill byta karriär måste kunna 
utbilda sig inom vård- och omsorg. Inom YH-utbildningar finns en möjlighet, som bör 
tas, att satsa på utbildningar med inriktningar som täcker särskilda behov inom verk-
samheten, ett exempel på sådan inriktning är koordinatorer inom välfärdsteknologi.  

Praktikplatser behöver skapas inom bland annat hemvården, de särskilda boendena 
och de andra omvårdnadsområden där Helsingborgs stad är närvarande. Ökningen av 
praktikplatser kommer att ställa stora krav på verksamheten men är nödvändig för att i 
framtiden kunna rekrytera kompetent personal.   

Vi föreslår att uppdra åt arbetsmarknadsnämnden att öka antalet utbildningsplatser för 
vuxna riktade mot vård- och omsorgsyrken, samt ge möjlighet till specialisering inom 
de områden som vård- och omsorgsverksamheten har extra behov av.  

Kraftsamling för fler helsingborgare i arbete  
Arbetsmarknadsnämndens viktigaste uppgift är att få fler helsingborgare i arbete. Varje 
människa i arbetslöshet och utanförskap är en förlust både för den enskilde och för 
Helsingborg. Därför föreslår Blågröna Helsingborg ett krafttag mot långtidsarbetslösa 
helsingborgare. Det arbetet behöver ske i samverkan med både Arbetsförmedlingen, 
näringslivet och akademin. 

Jobbsatsningen ”Helsingborg som samhällsbyggare” är en av flera satsningar där sta-
den nu går samman för en positiv utveckling. Syftet är att stadens förvaltningar och 
bolag ska skapa goda förutsättningar för att de som står långt ifrån arbetsmarknaden 
snabbare ska komma i arbete. Det behövs även ett närmare samarbete mellan staden, 
näringslivet och akademin för att i dialog dels öka kunskapen om behov och utmaning-
ar på den lokala arbetsmarknaden, exempelvis genom branschråd, dels utveckla ar-
betssätt för att snabbare möta upp behoven. Som ett led i detta arbete är ambitionen 
att samarbeta med och involvera fler lokala branschföreträdare som kan kvalitetssäkra 
yrkesutbildningar inom bristyrken eller särskilda kompetensbehov. Under 2018 är mål-
sättningen att minst 200 långtidsarbetslösa helsingborgare ska komma i arbete.  

Vi föreslår att arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för att 
minst 200 långtidsarbetslösa ska komma i arbete under 2018. Uppdraget ska vara 
utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 28 februari 2019. Målsättningen 
att minst 200 långtidsarbetslösa helsingborgare ska komma i arbete 2018 redovisas 
även i nämndens styrkort. 

  

54     Plan för mål och ekonomi 2018 - Helsingborgs stad



Motverka långvarigt bidragsberoende   
Helsingborg har en arbetslöshet som ligger över rikssnittet. Allt för många människor 
som står långt ifrån arbetsmarknaden hamnar i ett långvarigt beroende av försörjnings-
stöd. Det gynnar varken den enskilda individen eller Helsingborg. Den som saknar ar-
betsförmåga ska naturligtvis inte arbeta, men ska inte heller erhålla försörjningsstöd, 
utan sjukpenning. Alla helsingborgare som har arbetsförmåga ska få det stöd och den 
hjälp de behöver för att komma i arbete eller utbildning. Alla försörjningstagare i 
Helsingborg ska ha en individuell planering mot arbete efter individens förmåga. För de 
invånare som fortfarande har ekonomiskt bistånd efter två år ska det ske en gemen-
sam fördjupad planering med förvaltningen. Syftet ska vara att säkerställa att tiden i 
utanförskap blir så kort som möjligt genom att fler perspektiv beaktas.  

Vi föreslår att arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda hur man i högre grad 
kan bryta långvarigt försörjningsstödsberoende i samarbete med Arbetsförmedlingen 
och andra aktörer. En fördjupad uppföljning och revidering av invånarens planering ska 
genomföras efter att denne erhållit ekonomiskt bistånd i två år. Uppdraget ska vara 
utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2018. 

Krav på SFI för föräldralediga med kompletterande försörjningsstöd 
På en del av familjecentralerna i Helsingborg bedrivs svenska för föräldralediga i sta-
dens regi. Det möjliggör för nyanlända och utrikesfödda som ännu inte kan det svenska 
språket att lära sig svenska samtidigt som barnen deltar i den öppna förskolan som 
också finns på familjecentralerna. Detta är viktigt eftersom många kvinnor som kom-
mer till Sverige hamnar i ett långvarigt utanförskap, då de har små barn och därmed 
inte har möjligheten att läsa SFI eller börja arbeta. Med svenska för föräldralediga kan 
nyblivna föräldrar som precis kommit till Sverige lära sig svenska samtidigt som de kan 
skapa nya kontaktnät som är viktigt för deras integration. Idag är det frivilligt att läsa 
svenska för föräldralediga. En del föräldrar får utöver sin föräldrapenning även komplet-
terande försörjningsstöd från Helsingborgs stad. För att korta vägen in i arbete och 
därmed samhället, i synnerhet för utrikesfödda kvinnor, vill vi villkora det komplette-
rande försörjningsstödet till föräldralediga med ett krav på att läsa svenska för föräldra-
lediga. Kravet ska börja gälla då barnet är tillräckligt gammalt för att delta på öppna 
förskolan.  

Vi föreslår att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer/regelverk 
som villkorar kompletterande försörjningsstöd för föräldralediga med deltagande i 
svenska för föräldralediga. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrel-
sen senast den 30 juni 2018. 

Försörjningsstöd blir lån vid dubbel ersättning 
Personer som får uppehållstillstånd i Sverige har rätt till etableringsersättning från Ar-
betsförmedlingen och Försäkringskassan under sina två första år i landet. Det kan 
ibland av administrativa skäl dröja någon månad innan utbetalningen startar, då går 
staden in med ekonomiskt bistånd till de personer som väntar på sin etableringsersätt-
ning. Etableringsersättningen betalas sedan ut retroaktivt, vilket leder till att personen i 
fråga får dubbel ersättning. Ersättningssystemen i Sverige är ett skyddsnät i samhället 
och finns till för att stötta människor i extraordinära situationer i livet. Därför ska hu-
vudprincipen vara att de personer som får försörjningsstöd i väntan på etableringser-
sättning, och därmed erhåller dubbel ersättning, får försörjningsstödet utbetalt som ett 
lån som ska betalas tillbaka.  

Vi föreslår att arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att betala ut det försörjningsstöd 
som går till personer som fått uppehållstillstånd och väntar på etableringsersättning 
som lån.  
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Välkomsten för vuxna  
Helsingborg har de senaste åren tagit emot många nyanlända och har en stor utmaning 
i att få fler personer i sysselsättning eller i utbildning. Arbetsförmedlingen har huvudan-
svaret för de nyanländas etablering under de två första åren därefter övergår ansvaret 
till staden. För att korta vägen till sysselsättning är det av intresse både för staden och 
för den enskilde att de nyanländas befintliga kompetens kartläggs från början.  

För de barn som kommer till Helsingborg från andra länder bedriver Välkomsten en 
framgångsrik kartläggningsverksamhet, som utgör grunden för barnen när de sedan tar 
steget in i ordinarie skolverksamhet. Vi föreslår att motsvarande kartläggning ska ske 
även av de som kommer hit som vuxna. Syftet är att korta vägen till arbete och utbild-
ning genom att kartlägga tidigare arbetslivserfarenhet, eventuell befintlig utbildning, 
fritidsintressen och liknande. På så vis kan de nyanlända snabbare hitta en plats i det 
svenska samhället, och både staden och Helsingborgs näringsliv får bättre möjligheter 
att dra nytta av den kompetens de som kommer hit har. Eftersom det är Arbetsför-
medlingen som har ansvar för de två första åren behöver denna kartläggning ske i 
samverkan med myndigheten. Kartläggningen ska omfatta personer med uppehållstill-
stånd som flyttar till Helsingborg samt personer som redan bor i Helsingborg och får 
uppehållstillstånd. 

Vi föreslår att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda hur staden kan inleda 
ett samarbete med Arbetsförmedlingen vad gäller kartläggning av nyanländas kompe-
tens, i syfte att korta vägen till arbete eller utbildning. Uppdraget ska vara utfört och 
redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2018. 
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Socialnämnden 

Verksamhetsidé 
Med individen och familjen för en framtid av egen kraft.

Styrkort 

 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

In
vå

na
re

 Vi ska öka den en-
skildes möjlighet till 
sysselsättning, 
bostad och utbild-
ning 

Vår strategi är att 
arbeta både struk-
turellt och indivi-
duellt, för att skapa 
bästa möjliga 
förutsättningar för 
att invånare i soci-
al utsatthet, ska ta 
aktiv del av sam-
hället. 

Andel barn och unga i iden-
tifierade riskzoner med 
förbättrade skolresultat 

100 % 100 % 100 % 

Andel klienter inom Vuxen 
som fullföljer sin insats 

Minst 
78 % 

Minst 
80 % 

Minst 
82 % 

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

Minst 
NKI 76 

Minst 
NKI 77 

Minst 
NKI 78 

Vi ska förbättra 
levnadsvillkoren för 
utsatta barn och 
unga 

Vår strategi är att 
arbeta proaktivt, 
både strukturellt 
och individuellt, i 
gränsöverskri-
dande samarbete 
för att skapa bästa 
möjliga förutsätt-
ningar för barn och 
unga att lyckas. 

Andel klienter inom Barn, 
unga och familj som fullföl-
jer sin insats 

Minst 
89 % 

Minst 
90 % 

Minst 
91 % 

Utfästelsen kring 
våra tjänstegaran-
tier ska hållas 

Vår strategi är att 
arbeta utifrån 
definierade och 
tydliga tjänstepro-
cesser. 

Andel berörda som kontak-
tats inom 7 dagar efter att 
de informerats om att be-
slut fattats att utredning 
ska inledas (tjänstegaranti) 

100 % 100 % 100 % 

Andel ärenden om stadig-
varande serveringstillstånd 
med högst två månaders 
handläggningstid (tjänste-
garanti) 

100 % 100 % 100 % 

O
m

vä
rld

 Vi ska öka invånar-
nas delaktighet och 
medskapande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår strategi är att 
inspirera och sti-
mulera till entre-
prenörskap och 
samarbete samt 
öppna vägar för 
invånarnas delta-
gande och med-
skapande i förvalt-
ningens verksam-
hetsutveckling. 

Andel invånare i förhållande 
till tjänstepersoner i förvalt-
ningens innovationsgrup-
per/utvecklingsprojekt 

50 % 50 % 50 % 
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 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Vi ska minska vår 
miljöpåverkan 

Vår strategi är att 
genom vårt miljö- 
och energiled-
ningssystem bed-
riva ett effektivt 
och strukturerat 
miljöarbete med 
syftet att minska 
miljöpåverkan. 

Andel inköpta ekologiska 
och/eller närodlade livsme-
del ska öka 

Minst 
40 % 

Minst 
45 % 

Minst 
50 % 

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

100 % 100 % 100 % 

O
rg

an
is

at
io

n Vi ska vara en at-
traktiv arbetsgivare 

Vår strategi är att 
skapa förutsätt-
ningar för att 
kunna arbeta med 
kontinuerlig och 
högfrekvent klient-
kontakt. 

Hållbart medarbetarenga-
gemang (HME) 

Minst 
HME 81 

Minst 
HME 82 

Minst 
HME 83 

Andel enheter med ett HME 
(Hållbart medarbetarenga-
gemang) lika med eller 
högre än stadens utfall 

Minst 
40 % 

Minst 
45 % 

Minst 
50 % 

Andel sjukfrånvaro Högst 
5 % 

Högst 
5 % 

Högst 
5 % 

Andel enheter med sjuk-
frånvaro lägre än fem pro-
cent 

Minst 
70 % 

Minst 
75 % 

Minst 
80 % 

Vi ska öka den en-
skildes möjlighet till 
personlig och 
elektronisk kontakt 

Vår strategi är att 
genom strategisk 
kommunikation 
uppmuntra och 
förenkla för invå-
narna att komma i 
kontakt med oss 
på frivillig basis i 
form av ej bi-
ståndsbedömda 
serviceinsatser. 

Antal uppdrag inom förvalt-
ningens serviceverksam-
heter 

Minst 
2 500 

Minst 
2 600 

Minst 
2 700 

Ek
on

om
i Vi ska ha kostnads-

effektiva lösningar 
Vår strategi är att 
erbjuda klienter 
rätt insats i rätt tid 
under rätt tidspe-
riod. 

Andel öppenvård av den 
totala vårdvolymen (bi-
ståndsbedömd vård) 

Minst 
52 % 

Minst 
54 % 

Minst 
55 % 

Genomsnittlig insatstid 
inom extern heldygnsvård 
(institutionsplaceringar) 

Högst 
155 

vårddygn 

Högst 
150 

vårddygn 

Högst 
150 

vårddygn 

 

 

Tjänstegarantier 
1. Vi garanterar att berörda ska kontaktas inom 7 dagar efter att de informerats om att 
beslut fattats att utredning ska inledas. 

2. Vi garanterar att handläggningstiden för ansökningar om stadigvarande serverings-
tillstånd är högst två månader från det att ärendet är komplett. 
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Ekonomisk tilldelning 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut mnkr 
- Utgångspunkt 2017 512,745 
- Demografi 9,224 
- Uppräkning 0,8 % 4,176 
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 526,144 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar  
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos -0,251 
- Ökade driftkostnader för LSS-boende 7,500 
- Part Preventivt arbete tillsammans 0,500 
- Utveckling av mobila teamet 1,200 

Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 8,949 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 535,093 

  
Ökad ekonomisk tilldelning 2018 jämfört med 2017 22,349 

 

Demografi 
Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel-sens 
inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar och vuxna. Vi föreslår därför 
att minska demografitilldelningen med -0,3 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. Den 
totala demografitilldelningen för socialnämnden 2018 uppgår då till 9,0 mnkr. 

Ökade driftkostnader för LSS-boende 
Under 2017 öppnar det nya LSS-boendet på Senderödsvägen. Boendet som har 12 
platser ersätter boendet på Hebsackersgatan som övergår till SoL-boende. Investering-
en förbättrar kvaliteten inom LSS-verksamheten i form av mer ändamålsenliga lokaler. 
Det nya boendet på Senderödsvägen medför en ökad driftkostnad kostnad för nämn-
den på 7,5 mnkr. Vi föreslår att öka socialnämndens kommunbidrag med 7,5 mnkr för 
att möta denna ökade driftkostnad. 

Utveckling av mobila teamet 
Mobila teamet består av socialarbetare som jobbar uppsökande och förebyggande 
med ungdomar. De verkar i miljöer där ungdomar befinner sig under dagar, kvällar och 
helger. De erbjuder råd och stöd till de ungdomar som vill och behöver. Mobila teamet 
samverkar med Polisen och andra aktörer och arbetar för att förebygga och minska 
ungdomskriminalitet samt öka tryggheten i Helsingborg. Det finns mycket goda erfa-
renheter från mobila teamets arbetssätt och vi föreslår att socialnämnden får 1,2 mkr 
för vidareutveckla mobila teamets arbete. 

Tidiga insatser 
Part Preventivt arbete tillsammans, är en samverkansform som är en viktig del i det 
förebyggande arbetet med barn i Helsingborg, Landskrona och Region Skåne. Att satsa 
preventivt på barn och ungas hälsa, utbildning och sociala trygghet bidrar till att skapa 
social hållbarhet för framtiden. Inom Blågröna Helsingborg ser vi mycket positivt på 
Parts forsknings- och kunskapsbaserade arbete och föreslår att socialnämnden tillförs 
0,5 mnkr för att vidareutveckla detta. 
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Uppdrag 
Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2018. 

Meningsfull aktivitet för invånare med missbruks-, beroende-, psykiatrisk problematik 
Helsingborg arbetar framgångsrikt och med forskningsstöd bland annat genom Bostad 
först för att arbeta med invånares bostadsproblematik. När människor med missbruks-, 
beroende-, och psykiatrisk problematik får rätt stöd kopplat till en bostad så ökar kvar-
boendet och möjligheterna att ta itu med sina sociala problem betydligt. Det finns idag 
inga färdiga metoder för hur invånare som står längst ifrån arbetsmarknaden ska inte-
greras i sysselsättning och arbetsliv i Helsingborg. Samtidigt finns det enkla uppgifter i 
vår gröna stad som med rätt arbetsledning skulle kunna erbjudas dessa invånare, ex-
empelvis grön rehabilitering, genom att se dem som människor med resurser. Gränsen 
mellan sysselsättning och behandling är inte alltid självklar, därför krävs även samver-
kan med Region Skåne.  

En möjlig konsekvens av att erbjuda meningsfull sysselsättning för denna målgrupp är 
att droganvändandet i våra offentliga miljöer kan minska. Det har flera positiva effekter, 
bland annat på den upplevda tryggheten. 

Vi föreslår att socialnämnden får i uppdrag att i nära samverkan med arbetsmarknads-
nämnden och Region Skåne ta fram förutsättningar och förslag på arbetsformer och 
hållbara metoder för att öka sysselsättning och meningsfullhet för invånare med miss-
bruks-, beroende-, och psykiatrisk problematik. 
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Idrotts- och fritidsnämnden 

Verksamhetsidé 
Fritid Helsingborg stimulerar glädje, intresse och förmåga att delta i öppen fritidsverk-
samhet, föreningsliv, idrottsaktiviteter och friluftsliv. 

Med kompetent och engagerad personal skapar vi möjligheter till en lustfylld och me-
ningsfull fritid för alla helsingborgare. 

Styrkort 

 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

In
vå

na
re

 Fritid Helsingborg 
ska ge alla i staden 
möjlighet att på-
verka sina val av 
fritidsverksamheter 

Genom en flexibel 
och lyhörd verk-
samhet skapa 
möjligheter och 
strukturer som 
stärker individens 
egen drivkraft. 
Arbeta för delak-
tighet och med-
skapande i våra 
verksamheter. 

Andel barn och ungdomar 
som upplever sin fritid 
meningsfull 

Minst 
95 % 

Minst 
95 % 

Minst 
95 % 

Andel 10-19-åringar som är 
medlemmar i en förening 

Minst 
55 % 

Minst 
56 % 

Minst 
60 % 

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

Minst 
86 % 

Minst 
87 % 

Minst 
88 % 

Fritid Helsingborgs 
verksamhet ska 
vara öppen och 
inkluderande 

Främja verksam-
heter som skapar 
möten mellan 
människor, mot-
verkar intolerans 
och stimulerar 
mångfald. 

Vi garanterar att den 
öppna fritidsverksamheten 
erbjuder aktiviteter för 
ungdomar varje helgfri 
lördag 

100 % 100 % 100 % 

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

Minst 
95 % 

Minst 
95 % 

Minst 
95 % 

Fritid Helsingborg 
ska ge alla barn 
och ungdomar lika 
möjligheter 

Inrikta arbetet mot 
att ge alla barn och 
ungdomar lika 
tillgång till stadens 
fritidsverksamhet-
er. Undanröja hin-
der som begränsar 
barns och ungas 
möjligheter till en 
stimulerande fritid. 

Andel anläggningar som är 
tillgänglighetsanpassade 

Minst 
87 % 

Minst 
88 % 

Minst 
89 % 

Andel flickor i den öppna 
fritidsverksamheten 

Minst 
38 % 

Minst 
40 % 

Minst 
42 % 

Andel pojkar i Fritid 
Helsingborgs lovverksam-
het 

Minst 
40 % 

Minst 
41 % 

Minst 
42 % 

O
m

vä
rld

 Fritid Helsingborg 
ska ge stadens 
invånare möjlig-
heter till ett fysiskt 
aktivt liv 

Inspirera och sti-
mulera till god 
hälsa. Arbeta för 
utveckling och 
skapande av fri-
tidsverksamheter 
med fysisk aktivitet 
och rörelse. 

Medelbetyg i medborgar-
undersökning på fråga 
avseende möjligheter att 
utöva fritidsintressen 

Minst 8 Minst 8,1 Minst 8,1 

Antal bidragsberättigade 
aktivitetstillfällen per invå-
nare i åldern 7-20 år 

Minst 4,9 Minst 5 Minst 5,1 

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

100 % 100 % 100 % 
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 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Fritid Helsingborgs 
verksamhet ska 
vara hållbar för 
miljö och klimat 

Genom ett syste-
matiskt miljöarbete 
stimulera till bete-
endeförändringar 
som minskar nega-
tiv miljö- och kli-
matpåverkan. 

Användning av rent kväve 
på grönytor 

Max 2,5 
kg per 

100 kvm 

Max 2,5 
kg per 

100 kvm 

Max 2,5 
kg per 

100 kvm 

Andel inköpta ekologiska 
livsmedel 

Minst 
42 % 

Minst 
44 % 

Minst 
44 % 

O
rg

an
is

at
io

n Idrotts- och fritids-
nämnden ska vara 
en attraktiv arbets-
givare 

Fortsätta utveckla 
medarbetarskapet 
och ledarskapet 
med fokus på 
delaktighet och 
kreativitet. Skapa 
inkluderande mil-
jöer där vi ser 
medarbetares 
olikheter som en 
tillgång, individu-
ella lösningar som 
en möjlighet och 
där vi ger medarbe-
tare möjlighet att 
ständigt utveckla 
sig och lära nytt i 
sitt arbete. 

Sjukfrånvaro Max 5 % Max 5 % Max 5 % 

Index för Hållbart medar-
betarengagemang (HME) Minst 84 Minst 85 Minst 85 

Fritid Helsingborgs 
kommunikation 
ska vara lättillgäng-
lig och relevant 

Fokusera på de 
internet- och tek-
niklösningar som 
har ett värde för 
invånare, besökare 
och föreningar och 
som bidrar till 
bättre verksamhet. 

Andel besökare på fritids-
gårdar och mötesplatser 
som är nöjda med inform-
ationen om verksamheten 

Minst 
91 % 

Minst 
92 % 

Minst 
93 % 

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

Minst 
84 % 

Minst 
85 % 

Minst 
86 % 

Ek
on

om
i Fritid Helsingborgs 

ekonomi ska vara 
god och balanse-
ras med hänsyn till 
social och miljö-
mässig hållbarhet 

Säkerställa ett 
löpande plane-
rings-, uppfölj-
nings- och analys-
arbete med god 
kvalitet så att eko-
nomin är i balans 
och vi utnyttjar 
resurserna effek-
tivt. Väga in och 
synliggöra sociala 
och miljömässiga 
konsekvenser vid 
ekonomiska beslut. 

Bokslutsutfall +-0 +-0 +-0 

Beläggningsgrad – större 
hallar 

Minst 
74 % 

Minst 
75 % 

Minst 
76 % 

Beläggningsgrad -
 konstgräsplaner 

Minst 
74 % 

Minst 
75 % 

Minst 
76 % 
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Tjänstegarantier 
1. Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter för ungdomar 
varje helgfri lördag 

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

 

Ekonomisk tilldelning 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut mnkr 
- Utgångspunkt 2017 237,417 
- Demografi 2,485 
- Uppräkning 0,8 % 1,919 
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 241,822 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar  
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 0,148 
- Ökade driftkostnader Västergård idrottshall 1,900 
- Ökade driftkostnader Filborna ipl, konstgräs 0,500 
- Ökade driftkostnader Bårslövs ipl, omklädningsrum 0,200 
- Ökade driftkostnader Mariastaden, idrottsoas 0,100 

Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 2,848 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 244,670 

  
Ökad ekonomisk tilldelning 2018 jämfört med 2017 7,253 

 

Demografi 
Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel-sens 
inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi föreslår 
därför att öka demografitilldelningen med 0,1 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. 
Den totala demografitilldelningen för idrotts- och fritidsnämnden 2018 uppgår då till 2,6 
mnkr. 

Ökade driftkostnader 
Stadens starka tillväxt innebär ett behov av utökning och utveckling av nämndens an-
läggningar. Inom nämndens ansvarsområde sker bland annat investeringar i Väster-
gårds idrottshall med fritidsgård, konstgräs på Filborna idrottsplats, nya omklädnings-
rum på Bårslövs idrottsplats och en idrottsoas i Mariastaden. Dessa investeringar inne-
bär ökade driftskostnader för idrotts- och fritidsnämnden. Vi föreslår att öka nämndens 
kommunbidrag med 2,7 mnkr för att möta de ökade kostnader som investeringarna 
medför. 

Uppdrag 
Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2018. 

Zonen 
Sedan oktober 2016 har idrotts- och fritidsnämnden erbjudit aktiviteter i Teknikhallen 
på Olympiaområdet under namnet Zonen. Verksamheten bygger på att aktivera ung-
domar mellan 13 och 19 år med bland annat fotboll. Verksamheten har varit fram-
gångsrik och engagerar ett 150-tal ungdomar varje lördag. Fysisk aktivitet och möjlig-
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het att träffa ungdomar från olika stadsdelar ser Blågröna Helsingborg som prioriterad 
verksamhet och ett sätt att förverkliga vision 2035 och programmet för livskvalitet. Nu 
vill Blågröna Helsingborg utöka och utveckla verksamheten. Detta kan till exempel in-
nebära att nya aktiviteter tillkommer och att öppethållandet utökas till att även omfatta 
fredagar. Det är också viktigt att säkerställa att Zonen är tillgängligt på lika villkor för 
tjejer och killar. På sikt kan konceptet även komma att spridas till andra stadsdelar.  

Vi föreslår därför att idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att enligt ovanstående 
förslag utöka verksamheten Zonen.  

Utred behov av framtida bassängkapacitet 
Helsingborg växer rekordsnabbt med fler nya invånare. Det bidrar till flera nya krav och 
utmaningar för staden, exempelvis måste staden kunna möta de nya behov som upp-
står när eleverna på skolorna blir fler. Det handlar dels om att bygga nya skolor, men 
också om tillgång till andra funktioner som är kopplade till undervisningen, exempelvis 
tillgång till bassängtid.   

Simning och badande är också stora idrotts- och aktivitetsformer i Helsingborg. I 
undersökningen Ung livsstil Helsingborg som undersökte Helsingborgs ungdomar un-
der 2015 framkom att intresset för simning och bad var högt och att ungdomarna ran-
kade simhall bland sina fem viktigaste prioriteringar. Intresset för simning märks ytter-
ligare av att Filbornaskolan blir riksgymnasium för simning. Parallellt med att intresset 
för simning växer har de som är aktiva inom simning i Helsingborg upplevt ett växande 
problem med brist på bassängtider. Bland annat pekas på svårigheter att få utrymme 
och tid för simundervisning för ungdomar ut, samtidigt som simkunnigheten har sjunkit 
något i staden. Vi ser därtill att Simhallsbadet på Söder har en begränsad livslängd. 
Sammantaget antyder detta ett behov av att vidare utreda behovet av en ytterligare 
bassängkapacitet i Helsingborg. Därför föreslår Blågröna Helsingborg att idrotts- och 
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av framtida bassängkapacitet i 
Helsingborg samt återkomma med förslag på hur frågan ska hanteras. 

Permanenta mötesplats Ung HBTQ/HBG 
Det ska vara tryggt att växa upp i Helsingborg. För att barn och unga ska få en god 
livskvalitet måste de få bli hörda, sedda och lyssnade till samt respekterade utifrån sina 
rättigheter och behov. En utsatt grupp där staden gjort särskilda hälsofrämjande och 
identitetsstärkande insatser för ökad trygghet är unga hbtq-personer. Sedan 2015 finns 
en hbtq-säkrad mötesplats för unga med stöd av Helsingborgs stad genom idrotts- och 
fritidsnämnden i samarbete med Studiefrämjandet. Mötesplatsen Ung HBTQ/HBG har 
som huvudsakligt syfte att fungera som en frizon, ett positivt sammanhang och kontak-
tyta för unga hbtq-personer i Helsingborg med omnejd. För målgruppen innebär detta 
att en inte behöver oroa sig för att bli ifrågasatt eller trakasserad, kan utbyta erfaren-
heter, stötta och bekräfta varandras identitet samt få tillgång till information, litteratur 
och konst kopplat till hbtq. Ung HBTQ/HBG är den enda plattformen för hbtq-ungdomar 
i Helsingborg som både är alkohol- och drogfri samt åldersreglerad.  

Blågröna Helsingborg ser att verksamheten fyller ett stort behov och vill därför perma-
nenta stödet från staden. Genom att stärka bemanningen vissa tider med kompetent 
och erfaren personal kan sårbarheten minska och mötesplatsens aktiviteter säkras. 
Detta är en förutsättning för att även framöver kunna säkra en trygg mötesplats för 
denna utsatta grupp unga i samhället. Därför föreslår Blågröna Helsingborg att idrotts- 
och fritidsnämnden får i uppdrag att permanenta mötesplatsen Ung HBTQ/HBG. 
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Kulturnämnden 

Verksamhetsidé 
I Helsingborg är kulturen angelägen och avgörande. Med kulturens egenvärde som 
grund för kulturutvecklingen erbjuder vi helsingborgare och andra besökare en bred 
variation av kulturupplevelser och lärande. Vi skapar värden som berikar våra liv, utma-
nar oss och får oss att tänka nytt. Vi gör det möjligt för besökarna att välja att vara 
publik, deltagare eller medskapande. Vi skapar tillgängliga mötesplatser i demokratisk 
anda där alla är välkomna.

Styrkort 

 Nämndens mål Strategi Mätetal 
Mål-

värde 
2018 

Mål-
värde 
2019 

Mål-
värde 
2020 

In
vå

na
re

 Helsingborg ska 
ha ett öppet kli-
mat för kultur och 
bildning i demo-
kratisk anda 

Med kulturens 
egenvärde som 
grund skapa förut-
sättningar för och 
tillgång till en mång-
fald av kulturuttryck 
och kulturupplevel-
ser, möjligheter till 
bildning och samtal 
i demokratisk anda. 

Antal invånar-/användardialoger Minst 
90 

Minst 
95 

Minst 
100 

Antal av användardialogerna 
där barn och unga involveras 

Minst 
30 

Minst 
35 

Minst 
45 

Kulturen i 
Helsingborg ska 
vara tillgänglig, 
inkluderande och 
välbesökt 

Arbeta för att kul-
turen ska fortsätta 
att vara attraktiv för 
nuvarande publik 
och samtidigt till-
gängliggöras för nya 
målgrupper. 

Andel av tillfrågade besökare 
som fick kännedom om verk-
samheten/aktiviteten genom 
digitala kanaler 

Minst 
40 % 

Minst 
45 % 

Minst 
50 % 

Andel svarande i förvaltningens 
besökarundersökningar som 
anser att den besökta anlägg-
ningen har en hög grad av till-
gänglighet 

Minst 
80 % 

Minst 
85 % 

Minst 
90 % 

Andel besökare som är nöjda 
med upplevelsen av sitt besök 

Minst 
88 % 

Minst 
91 % 

Minst 
93 % 

Andel av vår digitala kommuni-
kation på Helsingborg.se som 
uppfyller krav för tillgängligt 
språk 

Minst 
90 % 

Minst 
95 % 

Minst 
100 % 

Antal arrangemang i stadsdelar 
utanför Helsingborgs centrum 
och södercentrum med stöd 
genom nämndens kulturstöds-
regler 

Minst 5 Minst 
10 

Minst 
15 

I Helsingborg ska 
barn och unga i 
alla åldrar ha 
tillgång till att 
uppleva, skapa 
och arrangera 
kultur 

Prioritera barn och 
unga i planeringen, 
fokusera på att göra 
kulturverksamheter-
na kända i målgrup-
pen samt möta barn 
och unga där de 
vistas och bor. 

Andel av Helsing-
borgs  grundskolor F-9 , där 
varje barn deltar i ett pedago-
giskt kulturmöte 

Minst 
80 % 

Minst 
80 % 

Minst 
80 % 

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

Minst 
30 

Minst 
35 

Minst 
40 

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

Minst 
2 000 

Minst 
2 050 

Minst 
2 100 
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 Nämndens mål Strategi Mätetal 
Mål-

värde 
2018 

Mål-
värde 
2019 

Mål-
värde 
2020 

O
m

vä
rld

 I Helsingborg ska 
talanger och ent-
reprenörer ha bra 
förutsättningar att 
utvecklas samt 
goda möjligheter 
att verka 

Stödja idéer och 
talanger och skapa 
goda förutsättningar 
för att omsätta 
dessa till verklighet. 

Andel sökande av kulturstöd 
som är nöjda med stödproces-
sen 

Minst 
95 % 

Minst 
97 % 

Minst 
100 % 

Antal deltagare vid nätverksträf-
farna med entreprenörer och 
talanger 

Minst 
90 

Minst 
95 

Minst 
100 

Helsingborgs 
kulturverksamhet-
er ska vara en 
motor i närområ-
dets regionala 
utveckling 

Fokusera på att 
fördjupa och ut-
veckla samarbetet i 
regionen med ut-
gångspunkt i de 
regionala och del-
regionala kulturpla-
nerna samt vara 
aktiv i utvecklingen 
av HH-samarbetet. 

Finansiering genom regionala 
medel ska öka 

Minst 
5,3 mkr 

Minst 
5,6 mkr 

Minst 
5,9 mkr 

Andel sålda kulturkort till bo-
satta utanför Helsingborg 

Minst 
20 % 

Minst 
25 % 

Minst 
30 % 

Andel av besökare som är bo-
satta utanför Helsingborg 

Minst 
20 % 

Minst 
25 % 

Minst 
25 % 

Kulturnämnden 
ska vara ett före-
döme i miljö- och 
livskvalitetsfrågor 

Genom kulturens 
uttryckssätt arbeta 
för beteendeföränd-
ringar inom miljö- 
och klimatområdet 
och ökad livskvalitet 
hos invånarna samt 
vara en resurs i 
bygget av framti-
dens hållbara sam-
hälle 

Andelen medarbetare som har 
kännedom om förvaltningens 
miljöarbete 

Minst 
90 % 

Minst 
95 % 

Minst 
100 % 

O
rg

an
is

at
io

n Kulturnämnden 
ska vara en attrak-
tiv arbetsgivare 

Fokusera på utveckl-
ing av förvaltning-
ens medarbetarskap 
och ledarskap ge-
nom att skapa goda 
förutsättningar för 
medarbetare och 
ledare att lyckas. 

Andel av förvaltningens medar-
betare som har utbildning i 
mänskliga rättigheter, HBTQ-
frågor och normkritik 

Minst 
75 % 

Minst 
80 % 

Minst 
85 % 

Kulturnämnden 
ska vara ledande i 
att ta tillvara digi-
taliseringens 
möjligheter för att 
utveckla innehål-
let för besökarna 

Stärk medarbetar-
nas digitala för-
mågor och fokusera 
på digitala lösningar 
som har ett värde 
för invånare, företag 
och besökare. 

Andel genomförda aktiviteter i 
linje med förvaltningens digita-
liseringsstrategi 

Minst 
80 % 

Minst 
85 % 

Minst 
90 % 

Användarnas nöjdhet av E-
tjänster 

Minst 
85 % 

Minst 
90 % 

Minst 
90% 

Ek
on

om
i Kulturnämndens 

ekonomi ska vara 
i balans och ta 
hänsyn till social 
och miljömässig 
hållbarhet 

Öka medvetenheten 
i den ekonomiska 
planeringen så att 
resursfördelningen 
maximerar nyttan 
för invånare och 
besökare. 

Utfall enligt budget Minst 0 Minst 0 Minst 0 

Avtalstrohet gentemot kommu-
nens avtal 

Minst 
90 % 

Minst 
90 % 

Minst 
90 % 
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Tjänstegarantier 
1. Beslut om arrangemangsstöd ska lämnas till sökande senast två veckor efteransök-
ningsperiodens utgång. Beslut om verksamhetsstöd ska lämnas tillsökande senast den 
30 september varje år. 

 

 

Ekonomisk tilldelning 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut mnkr 
- Utgångspunkt 2017 179,755 
- Demografi 2,072 
- Uppräkning 0,8 % 1,455 
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 183,281 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar  
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 0,081 
- Ökade driftkostnader Fredriksdal, ökad tillgänglighet Herrgården 0,500 
- Förstärka biblioteksverksamheten 2,000 
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 2,581 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 185,862 

  
Ökad ekonomisk tilldelning 2018 jämfört med 2017 6,107 

 

Demografi 
Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel-sens 
inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi föreslår 
därför att öka demografitilldelningen med 0,1 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. 
Den totala demografitilldelningen för kulturnämnden 2018 uppgår då till 2,2 mnkr. 

Ökade driftkostnader 
Staden gör investeringar i Fredriksdals herrgård, bland annat för att öka tillgänglighet-
en. Investeringen innebär ökade driftskostnader för kulturnämnden. Vi föreslår att öka 
nämndens kommunbidrag med 0,5 mnkr för att möta de ökade kostnader som investe-
ringen medför. 

Förstärka biblioteksverksamheten 
Biblioteken i Helsingborg har de senaste åren varit ett prioriterat område och fått ökad 
ekonomisk tilldelning. Detsamma gäller för 2018. Vi föreslår att kulturnämnden tillförs 
2,0 mnkr utöver uppräkning för förändringar i demografin för bättre möjlighet att för-
verkliga biblioteksplanen och den utveckling som pekas ut där. Det handlar bland annat 
om att vara tillgängliga mötesplatser, som både skapar utrymme för olika former av 
möten och som kan fullfölja sitt uppdrag som litteratur- och kunskapsförmedlare. En 
långsiktig plan för bibliotekens roll och lokalisering i Helsingborg ska tas fram, där hän-
syn ska tas till möjligheterna att samlokalisera med andra kommunala verksamheter, 
både för att stärka rollen som mötesplats och för att effektivare hantera de kostnader 
som verksamheten ådras. För att fortsatt tillgodose Helsingborgarnas behov av till-
gängliga och lämpliga bibliotek är det viktigt att biblioteksverksamheten prioriteras i 
kulturnämndens arbete. 
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Fastighetsnämnden 

Verksamhetsidé 
Fastighetsnämnden tillhandahåller på ett affärsmässigt sätt långsiktigt hållbara bygg-
nader för stadens behov.

Styrkort 

 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

In
vå

na
re

 Fastighetsnämn-
den ska erbjuda 
lokaler och bostä-
der som motsva-
rar stadens behov 

Genom omvärlds-
bevakning och nära 
dialog skapa för-
ståelse för olika 
kunders, samar-
betspartners och 
leverantörers förut-
sättningar. 

Nöjd kund index "Inflytande 
och lyhördhet" Minst 73 Minst 73 Minst 73 

Andel omflyttningar i bo-
stadsavdelningens ägda 
och inhyrda bestånd 

Minst 
32 % 

Minst 
32 % 

Minst 
32 % 

Andelen nytillkomna bostä-
der i underrepresenterade 
bostadsområden 

Minst 
22 % 

Minst 
23 % 

Minst 
24 % 

O
m

vä
rld

 Fastighetsnämn-
den ska ha nöjda 
kunder 

I konkurrens med 
andra fastighetsä-
gare erbjuda bästa 
service och mest 
ändamålsenliga 
verksamhetslokaler 
och bostäder. 

Nöjd Kund Index Minst 75 Minst 75 Minst 75 

Nöjd kund index "Tempera-
tur i lokalerna" Minst 55 Minst 60 Minst 60 

Avslutade hyresgarantier i 
bostadsavdelningens ägda 
och inhyrda bestånd 

Minst 70 Minst 75 Minst 72 

Fastighetsnämn-
den ska minska 
fastighetsinneha-
vets ekologiska 
fotavtryck 

Bygga, förvalta och 
hyra långsiktigt 
hållbart. Välja 
material med liten 
miljöpåverkan, fos-
silfria energikällor 
och bygga med 
höga energikrav. 

Köpt energi i ägda lokaler Max 138 
KWh/m² 

Max 137 
KWh/m² 

Max 136 
KWh/m² 

Köpt energi från fossila 
energikällor 

Max 
1 500 
MWh 

Max 0 
MWh 

Max 0 
MWh 

Påbörjade nybyggnadspro-
jekt med medvetna materi-
alval med stöd av miljöda-
tabas 

100 % 100 % 100 % 

Egenproduktion av energi i 
ägda lokaler 

Minst 
700 

MWh 

Minst 
1 200 
MWh 

Minst 
2 000 
MWh 

O
rg

an
is

at
io

n Fastighetsförvalt-
ningen ska ha 
motiverade och 
friska medarbe-
tare 

Ge utrymme för 
engagemang och 
kreativitet samt 
stimulera medarbe-
tarna att delta i 
organisationens 
utveckling. Upp-
muntra till hälso-
främjande aktivite-
ter. 

Medarbetarundersökning 
"Jag upplever balans mel-
lan arbete och fritid" 

Minst 4 Minst 4 Minst 4 

Hälsofrämjande fysisk 
aktivitet per medarbetare 
som uppgår till i genomsnitt 
4 timmar/vecka 

Minst 
90 % 

Minst 
90 % 

Minst 
90 % 

Medarbetarundersökning 
HME-index Minst 85 Minst 85 Minst 85 

Fastighetsförvalt-
ningen ska ha hög 
kompetensnivå 
 

Attrahera kompe-
tenta medarbetare 
och samarbetspart-
ners och uppmuntra 
till vidareutbildning 

Kompetenshöjande aktivite-
ter per medarbetare >30 
timmar per år 

Minst 
80 % 

Minst 
80 % 

Minst 
80% 
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 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Ek
on

om
i Fastighetsnämn-

den ska öka fas-
tigheternas värde 

Förädla fastighets-
beståndet med 
hänsyn till ekono-
misk, social- och 
miljömässig håll-
barhet 

Insatser för planerat under-
håll i förhållande till totala 
driftkostnader - lokaler 

Minst 
70 % 

Minst 
70 % 

Minst 
70 % 

Planerat underhåll i förhål-
lande till justerade drift-
kostnader - bostad 

Minst 
35 % 

Minst 
35 % 

Minst 
35 % 

Fastighetsnämn-
dens ekonomi ska 
vara stabil och 
balanserad 

Driva verksamheten 
affärsmässigt med 
marknadsliknande 
hyror och kostnads-
effektiv produktion 

Andel konkurrensutsatt 
underhållsprojekt större än 
en miljon kronor 

Minst 
75 % 

Minst 
75 % 

Minst 
75 % 

Lägre driftskostnad än 
branschstatistik gällande 
förskolor 

Minst 
5 % 

Minst 
5 % 

Minst 
5 % 

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

100 % 100 % 100 % 

 

 

Ekonomisk tilldelning 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut mnkr 
- Utgångspunkt 2017 -228,007 
- varav kommunbidrag 9,993 
- varav Lokalbank 1och 2 (10 mnkr vardera) 20,000 
- varav Nyproduktionsfond 25,000 
- varav utdelningskrav -283,000 
- Uppräkning 0,8 % 0,080 
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet -227,927 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar  
- Ökade kostnader för bostäder till nyanlända 10,000 
- Justerat utdelningskrav -7,000 
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 3,000 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni -224,927 

  
Ökad ekonomisk tilldelning 2018 jämfört med 2017 3,080 

 

Bostäder till nyanlända och justerat utdelningskrav 
Fastighetsnämnden har ett övergripande ansvar att få fram bostäder till kommunanvi-
sade flyktingar. Detta har varit ett mycket framgångsrikt arbete så här långt. Samar-
betet med Helsingborgshem, Rikshem och många andra privata fastighetsägare har 
resulterat i att erforderligt antal bostäder kunnat erbjudas. Bostäderna har en relativt 
god spridning över staden samt i de flesta fall till rimliga hyror. En del bostäder har 
dock en diskrepans mellan brukshyra och verklig hyra. Migrationsverket betalar upp till 
brukshyran medan den överskjutande hyran svarar fastighetsnämnden för. Denna är 
särskilt stor avseende de villavagnar som uppförs.  
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Den samlade mellanskillnaden i hyra samt administrationen av bostäderna innebär en 
merkostnad på 10,0 mnkr för fastighetsnämnden. Vi föreslår att denna merkostnad 
täcks av ett ökat kommunbidrag till fastighetsnämnden på 10,0 mnkr. Samtidigt gör vi 
bedömningen att det finns en kvarvarande effekt av komponentavskrivningarnas på-
verkan på fastighetsnämndens resultat även under 2018. Därför föreslår vi att utdel-
ningskravet höjs med 7,0 mnkr. 

Uppdrag 
Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2018. 

Tillgång till laddstolpar 
Utvecklingen mot att fasa ut beroendet av fossila bränslen är ett löpande arbete. Till-
gången till alternativa drivmedel är en förutsättning för att successivt växla över till mer 
miljövänliga fordon. Tillgången till laddstolpar som ett komplement till att ladda bilen 
där hemma eller på natten i anslutning till arbetsplatsen är en viktig förutsättning att ta 
steget över till elbilar.  

Vid projektering i samband med nybyggnation av verksamhetslokaler behöver tillgång 
till laddstolpar övervägas och utgöra en naturlig del av ställningstagande, om det är 
möjligt eller lämpligt att förse fastigheten med laddstolpar. Flera av stadens parke-
ringshus är utrustade med laddstolpar. Vi ser gärna att denna utveckling fortsätter och 
utvidgas till att omfatta fler av stadens egna parkeringshus. 

Vi föreslår att fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en rutin för att vid projekte-
ring av nya fastigheter pröva om det är möjligt och lämpligt att förse fastigheten med 
laddstolpar samt möjliggöra en successiv utbyggnad i befintligt bestånd för exempelvis 
arbetsplatsladdning.  

Bygga mer klimatsmart  
Fastighetsförvaltningen har under många år arbetat konsekvent och långsiktigt med att 
bygga mer hållbart och minska det ekologiska fotavtrycket för staden. En stor del i 
detta arbete har varit att reducera energiförbrukningen i stadens fastighetsbestånd 
samt att långsiktigt avveckla beroendet av fossila energikällor. Förutom den ekologiska 
hållbarheten är det också viktigt att beakta hållbarheten ur ett socialt och ekonomiskt 
perspektiv.  

För nyproduktionen är målet att nå en förbrukning som är 25 procent lägre än gällande 
lagstiftning. Flera gånger har de högt satta målen överträffats. Helsingborg har lägst 
energiförbrukning per ytenhet bland de stora kommunerna i landet, men fortfarande 
finns mer att göra. Blågröna Helsingborg ger därför fastighetsnämnden i uppdrag att 
utreda hur staden kan bygga mer klimatsmart samt ta fram pilotprojekt för genomfö-
rande av detta. Genom livscykelanalyser har det exempelvis visat sig att trästommar 
kan ha en lägre klimatpåverkan än konventionella material. Uppdraget ska vara utfört 
och redovisat till kommunstyrelsen senast 30 september 2019. 

Cykelsäkra stadens arbetsplatser 
Helsingborgs stad har höga ambitioner såväl som arbetsgivare som inom klimatarbe-
tet. Att promenera eller cykla till jobbet ger stadens medarbetare tillfälle till god var-
dagsmotion. Jämfört med kollektivtrafik och i synnerhet bilkörning är det dessutom 
mycket miljövänliga och resurseffektiva transportsätt. Om cykling skall bli ett attraktivt 
alternativ för fler medarbetare att ta sig till jobbet måste det vara bekvämt och säkert. 
Stadens arbetsplatser behöver därför cykelsäkras. Det innebär utöver en god trafikmiljö 
också att medarbetarna skall kunna förvara sina cyklar på ett säkert sätt men också 
kunna duscha och klä om.  
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Vi vill därför ge fastighetsnämnden i uppdrag att kartlägga hur förutsättningarna för att 
bland annat klä om, duscha och förvara egna cyklar ser ut på stadens arbetsplatser, 
samt återkomma med förslag på hur detta kan förbättras och finansieras. Det kan i 
tillämpliga delar arbetas in i fastighetsförvaltningens projekteringsanvisningar. Uppdra-
gen ska vara utförda och redovisade till kommunstyrelsen senast 30 september 2018. 
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Miljönämnden 

Verksamhetsidé 
Alla helsingborgare ska – nu och i framtiden – ha en hälsosam och god miljö som 
grundas på en hållbar utveckling. Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrå-
gor. Miljönämnden verkar genom myndighetsutövning, miljöövervakning, rådgivning 
och miljöstrategiskt arbete.

Styrkort 

 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

In
vå

na
re

 Alla i Helsingborg 
ska ha möjlighet 
att påverka sina 
liv 

Genomföra insatser 
som bidrar till att 
människor kan höja 
sin livskvalitet. Skapa 
god dialog med invå-
narna. 

Antal besökta fastighet-
er inom bostadstillsyn Minst 8 Minst 8 Minst 8 

O
m

vä
rld

 Helsingborg ska 
ha det bästa kli-
matet för företag-
samma männi-
skor 

Underlätta för kun-
den. Fokusera på 
transparens och att 
skapa effektiva pro-
cesser. 

Nöjd-kund-index före-
tagsklimat (SKLs öppna 
jämförelser) 

Minst 72 Minst 73 Minst 74 

Nöjd-kund-index delom-
råde Tillgänglighet Minst 74 Minst 75 Minst 76 

Nöjd-kund-index delom-
råde Effektivitet Minst 75 Minst 75 Minst 76 

Helsingborg ska 
vara ledande i 
miljö- och klimat-
frågor 

Vara modiga och 
testa nytt. Bidra till 
att fatta långsiktigt 
hållbara beslut. 
Bygga viktiga relat-
ioner och skapa 
förtroende för oss. 

Ranking Sveriges miljö-
bästa kommun Max 10 Max 10 Max 10 

O
rg

an
is

at
io

n Miljönämnden ska 
vara en attraktiv 
arbetsplats 

Stärka den gemen-
samma kulturen.  
Öka och främja kun-
skapsöverföring 
mellan medarbetare. 
Utveckla det 
coachande ledar-
skapet. 

Hållbart medarbetaren-
gagemang Minst 85 Minst 86 Minst 86 

Hållbart medarbetaren-
gagemang, delområde 
ledarskap 

Minst 85 Minst 86 Minst 86 

Miljönämnden ska 
ta tillvara digitali-
seringens möjlig-
heter 

Tänk digitalt först. 
Skapa digitala flö-
den. 

Antal nya digitala ser-
vicelösningar som un-
derlättar för oss eller 
våra invånare 

Minst 5 Minst 5 Minst 5 

Ek
on

om
i Helsingborgs 

stads ekonomi 
ska balanseras 
med hänsyn till 
miljömässig håll-
barhet 

Använda ekonomin 
som ett medel för att 
öka den miljömäss-
iga hållbarheten. 

Antal insatser som ökar 
den miljömässiga håll-
barheten i staden 

Minst 10 Minst 10 Minst 10 
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Tjänstegarantier 
1. När du framfört ett klagomål i ett miljöärende garanterar vi att du får ett första be-
sked inom fem arbetsdagar. 

2. När du anmält en misstänkt matförgiftning garanterar vi att påbörja en utredning 
samma arbetsdag 

3. När du anmält en livsmedelsverksamhet, som vi bedömer har en hög risk garanterar 
vi att du får ett besök inom fyra veckor 

4. När du registrerat en livsmedelslokal garanterar vi att du får ett beslut inom tio ar-
betsdagar 

 

 

Ekonomisk tilldelning 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut mnkr 
- Utgångspunkt 2017 24,695 
- Demografi 0,398 
- Uppräkning 0,8 % 0,201 
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 25,293 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar   
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 0,042 

Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 0,042 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 25,336 

  
Ökad ekonomisk tilldelning 2018 jämfört med 2017 0,641 

 

Demografi 
Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel-sens 
inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi föreslår 
därför att öka demografitilldelningen med 0,04 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. 
Den totala demografitilldelningen för miljönämnden 2018 uppgår då till 0,4 mnkr. 

Uppdrag 
Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2018. 

Ursprungsmärkning av kött  
Människor ska kunna göra informerade val. När det gäller livsmedel ökar intresset för 
ursprungsmärkning och annan information om hur livsmedel har producerats. Intresset 
för ursprungsmärkning har bäring på bland annat antibiotikaanvändning, djurhållning 
och transporter. Vid köp av mat i butik finns lagstadgat krav på ursprungsmärkning. 
Kravet på att kunden ska få denna information gäller inte för mat som köps på restau-
rang. För att öka konsumenters kunskap ska ett samarbete inledas med näringsidkare i 
restaurangbranschen om frivillig ursprungsmärkning av kött. Vi ser positivt på att ur-
sprungsmärkning även kan innebära att lokala producenter stöttas. 

Vi föreslår att miljönämnden får i uppdrag att inleda samarbete inom staden och med 
näringsidkare i restaurangbranschen om frivillig ursprungsmärkning av kött. Uppdraget 
ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 september 2018. 
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Riktlinjer för konstgräsplaner  
I Helsingborg har antalet konstgräsplaner ökat. Samtidigt som det innebär att tillgäng-
ligheten ökat och fler invånare fått möjlighet att kunna använda dessa är det inte utan 
konsekvenser för miljön. En liten andel av dessa konstgräsplaner är fyllda med sand, 
återstående planer är fyllda med gummi- eller plastgranulat. Huvudsakliga anledningen 
till att konstgräsplaner anläggs är dess högre nyttjandegrad jämfört med naturgräs 
samt att säsongen kan förlängas.  

Plast är ett långlivat och fossilt material, när den hamnat i naturliga miljöer kan det ta 
årtusenden för plast att fullständigt brytas ned. Med dagens konsumtion och den be-
räknade ökningen på cirka 6 procent per år ökar mängderna av mikroplast i havet kon-
tinuerligt.  

För miljöns skull är det därför viktigt att det från stadens sida finns tydliga riktlinjer 
kring vad som gäller för de konstgräsplaner som staden anlägger och de befintliga 
konstgräsplanerna. Därför vill vi ge miljönämnden i uppdrag att i samverkan med id-
rotts- och fritidsnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, kommunsty-
relsen och NSVA ta fram riktlinjer för både nya och befintliga konstgräsplaner med 
syfte att minska miljöpåverkan. 
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Överförmyndarnämnden 

Verksamhetsidé 
Överförmyndarnämnden ska se till att personer i behov av gode män, förvaltare, legala 
och förordnade förmyndare, får en balanserad och rättssäker tillvaro i sin vardag och 
ekonomi utifrån de för verksamheten relevanta målen i stadens vision. 

Uppgiften är att som myndighet utöva tillsynen över ställföreträdares uppdrag i sam-
verkan med andra berörda myndigheter, organisationer och förvaltningar.

Styrkort 

 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

In
vå

na
re

 Kvaliteten på våra 
tjänster ska vara 
hög 

Sträva efter korta 
handläggningstider 
med bibehållen 
rättssäkerhet. 

Nöjd kund index (NKI) Minst 
75 % 

Minst 
76 % 

Minst 
77 % 

Tjänstegaranti: max två 
dagar svarstid 100 % 100 % 100 % 

Antal handläggningsda-
gar vid anordnande av 
godmanskap 

Max 65 Max 65 Max 65 

Antal handläggningsda-
gar vid anordnande av 
förvaltarskap 

Max 90 Max 90 Max 90 

Vi ska öka antalet 
korrekta årsräk-
ningar 

Utveckla utbild-
ningen och dialo-
gen med ställföre-
trädarna. 

Andel korrekta inkomna 
årsräkningar 

Minst 
87 % 

Minst 
87 % 

Minst 
87 % 

O
m

vä
rld

 Vi ska ha en god 
tillgång till ställfö-
reträdarskap 

Fokusera på nya 
vägar och nya mål-
grupper när vi in-
formerar om över-
förmyndarnämn-
dens verksamhet. 
Utveckla kommuni-
kationen med fokus 
på engagemang 
och värdet av ställ-
företrädarskap och 
samhällsskydd. 

Ökning av antalet ställfö-
reträdare (god 
man/förvaltare) 

Minst 
15 % 

Minst 
10 % 

Minst 
10 % 

O
rg

an
is

at
io

n Vi ska vara en 
attraktiv arbetsgi-
vare 
 
 

Fortsätta utveckl-
ingen av medarbe-
tarskapet med 
fokus på delaktig-
het och kreativitet. 

HME Hållbart medarbe-
tarskap Minst 85 Minst 85 Minst 85 

Ek
on

om
i Vi ska ha en god 

ekonomi 
Säkerställa ett bra 
planerings- och 
analysarbete för att 
uppnå ett effektivt 
resursutnyttjande. 

Avvikelse mot nämndens 
budget som gäller admi-
nistrativa kostnader 

Max 0 Max 0 Max 0 
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Tjänstegarantier 

1. Max två dagars svarstid på inkommen e-post 

 

Ekonomisk tilldelning 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut mnkr 
- Utgångspunkt 2017 11,356 
- Uppräkning 0,8 % 0,091 
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 11,446 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar  
- Inga förändringar  

Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 0,000 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 11,446 

  
Ökad ekonomisk tilldelning 2018 jämfört med 2017 0,091 

 

Finansiering av ensamkommande barn i överförmyndarnämndens verksamhet 
Förutsättningarna för hur ensamkommande barn kommer att finansieras förändras per 
den 1 juli 2017. Effekterna hur det kommer att påverka överförmyndarens kostnader är 
högst osäkra. Därför föreslår Blågröna Helsingborg att Överförmyndarens uppkomna 
kostnader för ensamkommande barn under såväl år 2017 som för 2018 hanteras i 
samband med respektive års bokslut. Därför ska överförmyndaren särskilja uppkomna 
kostnader för ensamkommande barn så att dessa kan neutraliseras i samband med 
beslut om resultatöverföring till efterföljande år. 
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Valnämnden 
 

Ekonomisk tilldelning 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut mnkr 
- Utgångspunkt 2017 0,318 
- Uppräkning 0,8 % 0,003 
- Valår 2018 5,000 
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 5,321 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar   
- Inga förändringar  

Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 0,000 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 5,321 

  
Ökad ekonomisk tilldelning 2018 jämfört med 2017 5,003 
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Kommunstyrelsen och stadsgemensamt 

Verksamhetsidé 
Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar stadens intressen och ansvarar för att 
kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen 
har uppsikt över stadens nämnder, styrelser och bolag, ansvarar för stadens övergri-
pande ekonomi, stadsövergripande processer och arbetar för hela stadens utveckling.

Styrkort 

 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

In
vå

na
re

 Alla i Helsing-
borg ska ha 
möjlighet att 
påverka sina liv 

Undanröja hinder 
som begränsar män-
niskors möjligheter 
samt stärka indivi-
ders egen kraft och 
möjlighet till delak-
tighet och medskap-
ande. 

Nöjd-Inflytande-Index Minst 
index 43 

Minst 
index 44 

Minst 
index 45 

Andel förvärvsarbetande 
invånare 20-64 år 

Minst 
74,4 % 

Minst 
74,9 % 

Minst 
75,4 % 

Antal arbetstillfällen i 
Helsingborg 

Minst 
72 200 

Minst 
73 600 

Minst 
75 100 

Andel arbetslösa ungdomar 
18-24 år 

Max 
10,8 % 

Max 
8,7 % 

Max 
6,5 % 

Helsingborg ska 
vara en öppen 
och inklude-
rande stad 

Fokusera på åtgärder 
som generar möten 
mellan människor, 
stimulerar mångfald, 
förståelse och mot-
verkar intolerans 
som begränsar män-
niskors frihet. 

Invånarnas uppfattning -
 rekommendera att flytta till 
Helsingborg 

Minst 
index 78 

Minst 
index 79 

Minst 
index 80 

Andel elever som upplever 
att man i skolan respekterar 
varandras olikheter 

Minst 
90 % 

Minst 
91 % 

Minst 
92 % 

Andel kunder som är 
ganska eller mycket nöjda 
med sin hemtjänst 

Minst 
90 % 

Minst 
90 % 

Minst 
91 % 

Andel flickor i den öppna 
fritidsverksamheten 

Minst 
38 % 

Minst 
40 % 

Minst 
42 % 

Invånarnas uppfattning om 
kulturverksamheten 

Minst 
index 73 

Minst 
index 74 

Minst 
index 75 

Antal anmälda våldsbrott 
per 1000 invånare Max 10,2 Max 9 Max 8 

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

Samordna hela 
Helsingborgs kraft 
för att ge varje barn 
och ungdom det stöd 
den behöver. 

Andel elever i årskurs 6 som 
fått minst betyget E i samt-
liga ämnen 

Minst 
80 % 

Minst 
81 % 

Minst 
82 % 

Andel elever i årskurs 9 med 
behörighet till gymnasiesko-
lans yrkesprogram (efter 
sommarskola) 

Minst 
90 % 

Minst 
91 % 

Minst 
92 % 

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

Minst 
80 % - Minst 

81 % 

Andel barn och unga som 
fullföljer sin insats hos 
socialtjänsten 

 
Minst 
89 % 

 
Minst 
90 % 

 
Minst 
91 % 

78     Plan för mål och ekonomi 2018 - Helsingborgs stad



 Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

O
m

vä
rld

 Helsingborg ska 
ha det bästa 
klimatet för 
företagsamma 
människor 

Skapa utrymme och 
underlätta för män-
niskor och företag 
att förverkliga sina 
idéer. 

Nöjd kund-index Företags-
klimat (SKL:s servicemät-
ning Insikt) 

Minst 
index 73 

Minst 
index 74 

Minst 
index 75 

Andel företagsamma (har F-
skattsedel, är delägare i ett 
aktivt handelsbolag, är VD 
eller ordinarie styrelsemed-
lem i ett aktivt aktiebolag) 

Minst 
11,4 % 

Minst 
11,6 % 

Minst 
11,8 % 

Helsingborg ska 
vara ledande i 
miljö- och kli-
matfrågor 

Fokusera på höjd 
livskvalitet och sti-
mulera beteendeför-
ändring som minskar 
Helsingborgs ekolo-
giska fotavtryck. 

Rankning Sveriges Bästa 
Miljökommun 

Plats 10 
eller 

bättre 

Plats 10 
eller 

bättre 

Plats 10 
eller 

bättre 

Avfallsmängd per invånare Max 
375 kg 

Max 
360 kg 

Max 
342 kg 

Energianvändning i stadens 
lokaler 

Max 138 
kWh/kvm 

Max 137 
kWh/kvm 

Max 136 
kWh/kvm 

O
rg

an
is

at
io

n Helsingborgs 
stad ska vara en 
attraktiv arbets-
givare 

Fokusera på att 
utveckla medarbe-
tarnas förutsättning-
ar att skapa goda 
serviceupplevelser 
för de vi finns till för. 

HME Ledarskap inom stads-
ledningsförvaltningen 

Minst 
index 84 

Minst 
index 84 

Minst 
index 84 

Hållbart medarbetarenga-
gemang (motivation, ledar-
skap, styrning) inom stads-
ledningsförvaltningen 

Minst 
index 83 

Minst 
index 83 

Minst 
index 84 

Hållbart medarbetarenga-
gemang (motivation, ledar-
skap, styrning) 

Minst 82 Minst 83 Minst 83 

Helsingborgs 
stad ska vara 
ledande i att ta 
tillvara digitali-
seringens möj-
ligheter 

Stärk medarbetarnas 
digitala förmågor 
och fokusera på 
digitala lösningar 
som har ett värde för 
invånare, företag och 
besökare. 

Andel hushåll med tillgång 
till snabbt bredband 

Minst 
91 % 

Minst 
93 % 

Minst 
94 % 

Ranking utifrån eBlomlådan Plats 1 Plats 1 Plats 1 

Kvaliteten på 
det stöd och 
den service som 
förvaltningen 
erbjuder ska 
vara hög 

Utveckla stöd och 
service som har ett 
värde för motta-
garen. 

Nöjd-Uppdragsgivar-index 
(NUI, uppdragsgivares be-
dömning av förvaltningen) 

Minst 4,5 
poäng 

Minst 4,5 
poäng 

Minst 4,5 
poäng 

Servicescore för stadsled-
ningsförvaltningens stads-
interna tjänster 

Minst 66 Minst 68 Minst 70 

Ek
on

om
i Helsingborgs 

stads ekonomi 
ska vara god 
och balanseras 
med hänsyn till 
social och mil-
jömässig håll-
barhet 

Använd ekonomin 
som ett medel för att 
öka livskvaliteten för 
invånare, företag och 
besökare. 

Stadens soliditet Minst 
50 % 

Minst 
52 % 

Minst 
50 % 

Resultat skattefinansierad 
verksamhet (2 procent av 
skatteintäkterna) 

Minst 
154 mnkr 

Minst 
158 mnkr 

Minst 
163 mnkr 

Avvikelse mot förvaltning-
ens budget 

0 % avvi-
kelse 

0 % avvi-
kelse 

0 % avvi-
kelse 
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Tjänstegarantier 
1. Vi garanterar att företag som kontaktar näringslivsservice och vill ha hjälp av en lots-
grupp får svar inom två dagar med tid för möte med lotsgruppen. 

2. Vi garanterar att företag som ställer frågor till näringslivsservice får svar inom 24 
timmar. 
 

Ekonomisk tilldelning 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut mnkr 
- Utgångspunkt 2017 586,613 
- Uppräkning 0,8 % 4,693 
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 591,306 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar  
- Volontärcenter 0,300 

Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 0,300 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 591,606 

  
Ökad ekonomisk tilldelning 2018 jämfört med 2017 4,993 

 

Trygghetspaket 
Blågröna Helsingborg vill höja ambitionsnivån ännu mer i arbetet för att öka den upp-
levda tryggheten i Helsingborg. Arbetet med trygghet behöver växlas upp i hela staden. 
Idag genomförs trygghetsvandringar tillsammans med helsingborgarna för att identifi-
era platser som präglas av hög otrygghet, de genomförs av stadsbyggnadsförvaltning-
en tillsammans med boende i stadens bostadsområden.  De platser som pekas ut som 
otrygga åtgärdas sedan genom exempelvis ökad belysning eller beskärning av 
buskage. Den här typen av insatser är viktiga för att helsingborgarna ska kunna vara 
med och påverka sin trygghetssituation och för att fler ska känna sig trygga i Helsing-
borg. Utöver detta är insatser så som att arbeta vidare med socialtjänst, mobila teamet, 
utveckla och stödja volontärcenter för att samordna frivilliga krafter inom trygghetsom-
rådet åtgärder som också behövs. 

Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att trygghet är något som kräver insatser från 
flera aktörer. Det handlar om att ha ett välfungerande samarbete med invånarna, nä-
ringsidkarna och inte minst polisen. Fler poliser med bättre förutsättningar för att 
kunna utföra sitt arbete behövs, samtidigt som invånarna efterfrågar en mer synlig 
polis. Det krävs även att staden tillsammans med myndigheter fortsätter arbetet med 
att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.  

Även den digitala tekniken behöver involveras i trygghetsarbetet. Helsingborg är en 
stad med stor besöksnäring och rikt nattliv. I syfte att skapa en tryggare citymiljö natte-
tid pågår arbetet med Purple flag, vilket innebär certifiering av stadskärnor som är 
säkra och trygga kvälls- och nattetid, även Knutpunkten genomgår större förändringar i 
samverkan med andra aktörer i syfte att höja tryggheten. 

Som en del av Blågröna Helsingborgs trygghetspaket föreslår vi en förstärkning av 
Volontärcenter för att stödja frivilliga krafter inom trygghetsområdet. Under 2015 gjor-
des en nysatsning på frivilligverksamheten som då även bytte namn till volontärcenter. 
Volontärcenter fick ett tydligt samordningsansvar för stadens volontärer och uppdraget 
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att öka antalet matchningar av volontärinsatser, mellan invånare å ena sidan, och sta-
dens behov av volontärer å andra sidan. Frivilliga insatser är bland annat viktiga i trygg-
hetsarbetet i Helsingborg. Som ett led i Blågröna Helsingborgs höjda ambitionsnivå i 
trygghetsarbetet vill vi utveckla kontaktcenters arbete med att samordna och stödja 
volontärer och frivilliga krafter inom trygghetsområdet. 

Helsingborg har kommit långt i sin utveckling av volontärsamordning och stadens ca 
500 volontärer gör värdefulla insatser för invånarna i Helsingborg. Volontärcenter har 
ett bra samarbete med stadens förvaltningar och vi föreslår att volontärcenter tilldelas 
0,3 mnkr för att samordna och stödja volontärer och frivilliga krafter inom trygghets-
området. 

Beslutsstöd för verksamhetsutveckling 
Arbetet med att ta fram systemstöd till olika målgrupper har successivt utvecklats 
inom avdelningen för ekonomi och styrning. Beslutsstödet har idag applikationer till 
stadens ledning, chefer, pedagoger inom förskola, grundskola och gymnasieskola och 
stödfunktioner. Beslutsstödsinformationen hämtas från stadens affärssystem, HR-
system, olika verksamhetssystem, statistikdatabas eller genom manuella uttag och 
extern data. 

Beslutsstödet tillgängliggör information, effektiviserar processer och ger nya insikter. 
Styrgruppen för beslutstödet med representation från stadens ledningsgrupper har 
etappvis utvidgat uppdraget för beslutstödet så att det kommer fler till nytta - informat-
ion för verksamhetsutveckling. Det är fokus på att möjliggöra medskapande, utveckla 
mobiliteten och öka transparensen genom guidade analyser eller självservice. För att 
säkerställa finansieringen av beslutstödet som ett av stadens gemensamma verksam-
hetssystem kommer kommunstyrelsen inom ram att överföra 5,0 mnkr från omställ-
nings- och utvecklingskostnader på stadsgemensamt till avdelningen för ekonomi och 
styrning. 

Uppdrag 
Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2018. 

Inköp som ett strategiskt verktyg för att nå stadens mål 
Helsingborgs stad har över 8 miljarder kronor i omsättning, varav inköpen av varor, 
tjänster och byggentreprenad uppgår till cirka 3,5 miljarder. Därmed är inköpen ett 
kraftfullt verktyg för att nå stadens vision och övergripande mål. Helsingborgs stad vill 
skapa goda affärer och därigenom bra förutsättningar för kärnverksamheten. Stadens 
inköp ska kännetecknas av hög kvalitet, god ekonomisk hushållning och effektiv an-
vändning av stadens gemensamma resurser. Väl genomförda inköp ökar nyttan för 
medborgarna och bidrar till ett resurseffektivt samhälle.  

Avtalsuppföljning 
För att nå stadens övergripande mål är väl avvägda krav på leverantörer och på de va-
ror och tjänster som upphandlas centralt. Minst lika viktigt är att följa upp stadens in-
köp. En hög avtalstrohet, att stadens inköp görs av upphandlade leverantörer, är på 
såväl kort som på lång sikt strategiskt viktigt och värdefullt för såväl staden som för 
våra leverantörer. Generellt visar vår uppföljning att Helsingborgs alla 1 350 avropare i 
mycket hög utsträckning gör inköpen från rätt leverantör. Även om utfallet är bra så 
bedömer vi blågröna att det finns förutsättningar att ytterligare öka avtalstroheten. Vi 
bedömer även att det finns ytterligare mervärde för staden, att i än större omfattning 
följa att även rätt artiklar beställts och levererats.  
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Cirkulär ekonomi under utveckling 
Staden har framgångsrikt satsat resurser på hållbara inköp. Ett uppmärksammat ex-
empel är att vi i samverkan med andra kommuner lyckats få marknaden att ta fram en 
helt ny väsentligt miljövänligare gymnastikmatta. Ett annat exempel är att mängden 
cancerframkallande och hormonstörande ämnen har minskat i hög omfattning i bar-
nens leksaker. Vidare kan nämnas att fler städkemikalier är miljömärkta, internpost 
delas ut med el- eller gasbilar, 270 kravmärkta livsmedel finns att beställa och mycket 
mer. Nästa steg för staden är att minska mängden avfall och användning av plast och 
engångsmaterial. Det är ett viktigt steg i rätt riktning att minska stadens ekologiska 
fotavtryck tillsammans med utfasning av skadliga kemikalier och val av klimatsmarta 
tjänster och varor. 

Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp, där inget avfall uppstår. Ambition-
en är därmed att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Livscykeltänkande är 
centralt i cirkulär ekonomi. En grundsten är att stimulera tillverkning av produkter med 
lång livslängd som förbrukar mindre mängd resurser per användning. Staden har till-
sammans med Familjen Helsingborg detta på agendan. Det krävs nya tankesätt och 
affärsmodeller så att våra leverantörer ser ett värde i detta. Detta kan göras genom att 
upphandla en funktion, exempelvis belysta arbetsplatser, istället för en lamparmatur. 
Inom Blågröna Helsingborg ser vi ett stort värde i att intensifiera arbetet med avtals-
uppföljning och cirkulär ekonomi 

Arbetsfrämjande insatser genom våra inköp 
Alltför många står idag utanför arbetsmarknaden. Vägen dit är olika lång och tröskeln 
är ofta hög. Stadens omfattande inköp kan användas som ett strategiskt verktyg för att 
underlätta för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gör vi genom att ställa krav 
på leverantörer vid upphandlingar att de förbinder sig att tillhandahålla praktik- och 
lärlingsplatser, studiebesök, korttidsanställningar, yrkesmentorskap och liknande. 
Blågröna Helsingborg vill öka takten och ge fler individer denna möjlighet. Därför behö-
ver dessa villkor ställas även i samband med entreprenadupphandlingar. Vi föreslår att 
kommunstyrelsen genom inköpsenheten får i uppdrag att samverka med stadsbygg-
nadsnämnden och fastighetsnämnden och arbeta in arbetsfrämjande insatser i entre-
prenadupphandlingar där det är möjligt och lämpligt. 

Gröna obligationer 
Stadens internbank förser staden och koncernen med kapital genom extern upplåning. 
Upplåning sker via certifikatsprogram samt genom att emittera (ge ut) egna obligation-
er. Det har växt fram en efterfrågan hos långivare att kunna välja vad deras utlånade 
kapital finansierar. Gröna obligationer har etablerats som begrepp på marknaden för 
obligationer som finansierar investeringar med en god miljöpåverkan.  

En stor del av stadens och koncernens investeringar och upplåningsbehov faller inom 
ramen för begreppet gröna obligationer. Dessutom har staden och koncernen omfat-
tande investeringar i livskvalitet.  

Av stadsbyggnadsnämndens investeringar de kommande sju åren utgör mer än 60 
procent, vilket motsvarar mer än en miljard kronor, gröna hållbara investeringar i miljö 
och livskvalitet. Härutöver tillkommer investeringar i vindkraftverk, fjärrvärme och sol-
celler på uppskattningsvis en halv miljard kronor hos koncernens bolag under motsva-
rande period. Även investeringar i certifierade bostäder faller inom ramen för gröna 
obligationer. 

Blågröna Helsingborg ser ett värde i att Helsingborgskoncernen genom stadens intern-
bank tillhandahåller gröna obligationer och obligationer för livskvalitet.  Vi föreslår där-
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för att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett upplåningsprospekt och med 
detta som grund tillsammans med förmedlande bank eller banker emittera gröna obli-
gationer samt obligationer för investeringar i livskvalitet. Uppdraget ska vara utfört och 
redovisat till kommunstyrelsen senast 31 mars 2018. 

Översyn styrmodell 
Helsingborgs stad har i dag en väl fungerande modell för hur vi arbetar med mål för att 
styra utvecklingen av Helsingborg. Arbetet med mål och resultat är integrerat med eko-
nomin i den stadsgemensamma processen för mål och ekonomi. Dagens styrmodell 
utgår ifrån ett beslut i kommunfullmäktige från 1999 att använda balanserad styrning 
som modell.  

I februari 2017 gjorde Helsingborg Kommunkompassen för andra gången. Med Kom-
munkompassen utvärderar organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) hur 
en kommun arbetar med kvalitet inom flera områden. Även denna gång fick vi ett bra 
resultat med det högsta poäng någon kommun hittills fått i utvärderingen. Ett förbätt-
ringsområde som utvärderarna lyfte fram var att vi ska fortsätta att förenkla stadens 
styrmodell. Regeringen tillsatte också i juni 2016 en statlig utredning – Tillitsdelegat-
ionen – som bland annat ska utreda nya former för styrning och uppföljning av offentlig 
sektor.  

Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över stadens modell för mål- och 
resultatstyrning och identifiera de förbättringar som utvecklar vår styrmodell. Uppdra-
get ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 april 2018. 

Utveckla stationsorterna 
Helsingborg är en växande stad, många människor söker sig hit för att bo och arbeta. 
Det ställer höga krav på framväxten av både bostäder, arbetstillfällen, skolor och annan 
kommunal service. Under 2017 förväntas kommunfullmäktige anta ändring av över-
siktsplan för stora delar av Helsingborg, Stadsplan 2017. Arbetet med Stadsplan 2017 
handlar om att säkerställa att centrala Helsingborg växer hållbart. 

Framöver behöver även den kommunövergripande översiktsplanen från 2010 förnyas. 
De delar av Helsingborg som ligger utanför stadskärnan är viktiga för att hela staden 
ska kunna växa hållbart, inte minst stationsorterna. Det är områden med stor potential 
till utveckling och ökad attraktivitet. Redan idag har staden en framgångsrik strategi om 
att förtäta och utveckla stationsorterna. Blågröna Helsingborg vill ta ytterligare steg i 
det arbetet. 

I stadens stationsnära områden finns outnyttjade möjligheter för bostadsbyggande 
som är beroende av stärkt attraktivitet och förbättrade förutsättningar. Det handlar 
bland annat om pendlingsmöjligheterna och tillgången till pendlarparkeringar, cykelmöj-
ligheterna och bra cykelinfrastruktur, men även möjligheter att ladda och använda el-
fordon samt tillgång till fritt Wi-Fi. Det finns också mer att göra för att belysa och pla-
nera stationsorterna på ett sätt som stärker upplevelsen av trygghet och involverar 
områdets invånare. 

För att ge Helsingborgs stationsorter goda möjligheter att växa och utvecklas på ett 
hållbart och attraktivt sätt ska olika former av utvecklingsplaner arbetas fram. Varje 
orts förutsättningar avgör vilken typ av plan eller strategi som ska arbetas fram. Det 
kan vara ändring av översiktsplan, planprogram eller handlingsplan för stadens investe-
ringar. Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram utvecklingsplaner för 
stationsorterna i kommunen enligt förslaget ovan. En delrapport av uppdraget ska re-
dovisas till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2020. 
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Yrkeshögskoleutbildningar inom besöksnäringen och gröna näringar 
Yrkeshögskolan är en utbildningsform som ligger på eftergymnasial nivå och är starkt 
knuten till existerande efterfrågan inom arbetslivet. Med sitt stora inslag av Lärande i 
arbetslivet (LIA) är den starkt yrkesförberedande och har en god förvärvsfrekvens bland 
de studerande efter avslutad utbildning. Yrkeshögskoleutbildningar beviljas tillstånd av 
Myndigheten för Yrkeshögskolan och löper under som längst två år innan en ny pröv-
ning behövs. 

Ansökan om att starta en utbildning kräver ett relativt omfattande underlag i form av 
statistik, avsiktsförklaringar från företag om att sitta i ledningsgrupp och om att de har 
ett aktuellt anställningsbehov. Anordnare av YH-utbildningar letar ofta efter nya inrikt-
ningar att ansöka om eller möjligheter att omlokalisera befintliga utbildningar. Detta då 
beviljandegraden för ansökningar är låg och även eftersom att det genom att söka i en 
ny arbetsmarknadsregion kan vara möjligt att teckna nya avsiktsförklaringar. 

Både besöksnäringen och de gröna näringarna har potential att växa i Helsingborg. Det 
är dessutom viktiga branscher där många unga och nya helsingborgare får sitt första 
jobb. För att möta det kompetensbehov som finns vill Blågröna Helsingborg under-
stödja tillkomsten av Yrkeshögskoleutbildningar inriktade på dessa branscher. 

Vi föreslår att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka kompetensbehov i dessa 
och andra näringar samt kommunicera resultatet av dessa undersökningar till yrkes-
högskoleanordnare såväl brett som specifikt. I uppdraget ingår att utveckla ett arbets-
sätt för att fånga upp och kommunicera kompetensbehov som kan mötas med hjälp av 
yrkeshögskoleutbildningar.  

En samlad ingång för föreningarna 
Helsingborg har ett rikt föreningsliv som samlar många människor. I dagsläget ger 
staden stöd till allt från idrottsföreningar till föreningar för socialt arbete. Beroende på 
vilken verksamhet föreningen bedriver kan en förening även bli aktuell för att söka stöd 
från flera av stadens verksamheter.  

Detta uppdrag har två syften: dels att förenkla för stadens föreningsliv att komma i 
kontakt med kommunen och dels för kommunen att få en samlad bild över arbetet med 
föreningslivet. 

För att göra det vill vi ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en samlad gemensam 
ingång till staden för föreningar, som bland annat skulle kunna inventera vårt stöd till 
föreningslivet, göra samtliga av våra föreningsstöd tillgängliga på stadens webbplats, 
söka en enhetlig ansökningsprocedur samt se över möjligheten att finna digitala verk-
tyg gemensamt i staden för att kunna se beviljade stöd. Handläggning samt beslut om 
stöd kommer fortsatt att ligga på respektive nämnd med tillhörande förvaltning.  

Säkra och utveckla stadens krisberedskap 
Säkerhetsläget i omvärlden har försämrats. Som en konsekvens av det väntas rege-
ringen ge kommunerna i uppdrag att återupprätta civilförsvaret. Dessutom är hotbilden 
mot kommunerna idag allt mer komplex. Den består av hot från naturen, hur staden ska 
klara kraftiga regn, stormar och andra klimatförändringar. Den består också av hot mot 
infrastruktur, försörjningslinjer och andra vitala samhällsfunktioner såsom dricksvatten, 
avlopp, värme och el. Den senaste tiden har även säkerhetshot i form av extremism och 
terrorattentat tyvärr aktualiserats. I en tid där både människor, organisationer, system 
och maskiner blir allt mer beroende av internet ökar även vår sårbarhet för IT-attacker, 
vilket gör att vår beredskap mot denna typ av hot måste öka.  

I den oroliga omvärld vi lever i finns det anledning att säkerställa och utveckla stadens 
krisberedskap. Särskilt viktigt är att tydliggöra ansvarsfördelningen för stadens förbe-
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redelser och planering för att undvika kriser. Det gäller såväl internt i staden då det 
handlar om stadens samlade förmågor som externt gentemot andra viktiga aktörer.  

Vi vill därför ge kommunstyrelsen i uppdrag att samlat utreda och tydliggöra rollfördel-
ningen avseende stadens krisberedskap. Både mellan stadens olika förvaltningar och 
bolag, samt mellan staden och andra aktörer. I uppdraget ingår också att snarast inom 
respektive ansvarsområde identifiera och vidta möjliga åtgärder som höjer stadens 
samlade förmåga att agera och bibehålla viktiga samhällsfunktioner vid påfrestningar. 
Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast 31 augusti 2018. 

H22  
H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till år 2035 
kommer ett hamn- och industriområde på ca en miljon kvadratmeter att utvecklas till 
nya stadsdelar med plats för ca 5 000 bostäder, kontorslokaler, skolor och annan 
kommunal service, handel och restauranger samt ett flertal mötesplatser både inne och 
ute. Hela projektet präglas av ett starkt hållbarhets- och livskvalitetsperspektiv. 

Området kommer att vara sammanbyggt med centrum genom en bro vid centralstat-
ionen och söders utveckling som fortgår kommer att koppla samman de två olika 
stadsdelarna. Utöver H+ satsar Helsingborgs stad också stort på att omvandla stadens 
miljonprogramsområden, bland annat Drottninghög – med målsättningen att stadsde-
len ska vara en fysiskt, mentalt och socialt integrerad del av staden. 

Det finns redan idag ett stort intresse från omvärlden att besöka Helsingborg för att ta 
del av hur vi arbetar med livskvalitet och hållbar stadsutveckling. Genom att arrangera 
H22, en bomässa som har möjligheten att belysa olika aspekter av det urbana livet, 
bjuder vi in till möten och samtal om hur städer kan planeras och byggas framöver. H22 
ger oss en god möjlighet att samarbeta med andra externa parter vilket ytterligare 
kommer att bidra till stadens utveckling. H22 kan med fördel kombinera de två fram-
gångsrika koncepten H55 och H99 samt även ha möjlighet att addera nya perspektiv i 
form av teknik-, digitaliserings-, livskvalitets- och hållbarhetsaspekter. Bomässan, som 
bör ha sin bas i utvecklingen av H+ området, ska även knytas samman med utveckling-
en i andra delar av staden. 

Genom åren finns det ett antal nationella bomässor i Sverige som blivit ackrediterade 
via organisationen Svensk bostadsmässa. Denna organisation finns inte kvar i sin då-
varande form. Det bör undersökas om det finns någon motsvarande ackreditering i 
nuläget som är intressant för ett evenemang som H22 att ansöka om. 

Vi föreslår att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och redovisa ett beslutsun-
derlag för genomförandet av en mässa och mötesplats i form av H22. Uppdraget ska 
vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2018. 

Öppna data 
För Helsingborg är tillgänglighet av verksamhetens och stadens systemdata centralt 
för att lyckas med samhällsuppdraget nu och i framtiden. Denna tillgänglighet bör sä-
kerställas. Öppna data möjliggör demokrati och medskapande, och därför vill vi att 
varje verksamhet vid nyetablering av system ska göra systemets data tillgänglig som 
utgångspunkt, samt inventera vilken data i det nya systemet som ska vara öppen. Ar-
bete med att kartlägga den systemdata som redan finns i staden pågår. Det gör även 
byggandet av en stadsgemensam plattform för att enkelt kunna tillgängliggöra data.  

Vi vill därför ge kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta att tillgängliggöra och öppna 
upp stadens data med fokus på verksamhetsdata i beslutssystem.  
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Räddningstjänst 
Sedan 2015 är räddningstjänsterna i Helsingborg, Örkelljunga och Ängelholm medlem-
mar i ett gemensamt räddningstjänstförbund. 
 

Ekonomisk tilldelning 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut mnkr 
- Utgångspunkt 2017 119,551 
- Uppräkning 0,8 % 0,956 
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 120,508 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar  
- Ökad ekonomisk tilldelning 0,793 

Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 0,793 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 121,301 

  
Ökad ekonomisk tilldelning 2018 jämfört med 2017 1,749 

 

 

 

Stadsrevisionen 
Stadsrevisionens budget 2018 har beretts av kommunfullmäktiges presidium. 
Ekonomisk tilldelning 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag mnkr 
- Utgångspunkt 2017 6,342 
- Uppräkning 0,8 % 0,051 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag 6,393 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar  
- Inga förändringar  

Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 0,000 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 6,393 

  
Ökad ekonomisk tilldelning 2018 jämfört med 2017 0,051 
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Investeringsbudget 2018 samt plan för 2019-2024 

Detta kapitel innehåller kommunstyrelsens kommentar till inve-
steringsbudgeten 2018 och planen för 2019-2024 som kommun-
styrelsen presenterade i sitt förslag till mål och ekonomi 2018.  

Efter kommunstyrelsens kommentar följer den investeringsplan 
för staden och nämnder som kommunfullmäktige har tagit beslut 
om. 
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Investeringsbudget 2018 samt plan 
för 2019-2024

Staden arbetar med rullande sjuårsplaner för investeringar och har en målsättning att 
investeringarna ska ligga i nivå med investeringsutrymmet. 

Investeringsutrymme 2018-2024 
Investeringsutrymmet under planperioden uppgår till 5 995 mnkr i den skattefinansi-
erade verksamheten. Utrymmet baseras på ett årligt förväntat positivt kassaflöde på i 
genomsnitt 656 mnkr per år samt ett årligt utrymme utifrån Helsingborgs befolknings-
tillväxt på 200 mnkr. Investeringsutrymmet 2018-2024 är fördelat på följande nämnder 
och mindre inventarier inom staden: 

 mnkr 
Kommunstyrelsen 205 
Fastighetsnämnden 2 980 
Kulturnämnden 10 
Stadsbyggnadsnämnden*) 1 750 
Inventarier inom hela staden (22 400 kr till 3 mnkr) 1 050 
Summa 5 995 

*) Överteckning av reningsverket och Landborgskopplingen ligger utanför nämndens tillde-
lade utrymme 

Investeringar 2018-2024 
Investeringsplanen 2018-2024 innehåller satsningar på bland annat förskola och skola, 
nya LSS-bostäder och stödboenden samt social och miljömässigt hållbar stadsutveckl-
ing. Även om- och tillbyggnad av stadens fastighetsbestånd är en betydande del av de 
planerade investeringsutgifterna. 

Förslaget till investeringsbudget 2018 och plan för 2019-2024 har följande fördelning 
inom stadens verksamhetsområden: 

 

  

 mnkr 
Förskola och skola 1 596 
Idrott och fritid 260 
Infrastruktur och stadsutveckling 1 762 
Kultur 25 
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet 892 
Socialtjänst 107 
Stadsgemensamt 205 
Vård och omsorg 132 
Inventarier inom hela staden (22 400 kr till 3 mnkr) 1 011 
Summa 5 990 
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Helsingborg växer och antalet barn och elever ökar 
Antalet barn och elever ökar i staden och behovet av nya förskolor och skolor är hög. 
Staden har en hög ambition att erbjuda barn, elever och pedagoger en positiv miljö som 
stödjer barnens och elevernas utveckling och skapa motiverande och stimulerande 
arbetsplatser. I investeringsplanen 2018-2024 finns sex nya grundskolor och nio nya 
förskolor. Utöver nybyggnation planeras även en omfattande om- och tillbyggnation av 
stadens befintliga förskolor och skolor för att möta antalet barn och unga. De nya sko-
lorna är planerade i Rydebäck, Mariastaden, Filborna, Olympia, Östra Helsingborg och 
H+. Om- och tillbyggnation av skolor planeras i Centrum, Västra Berga, Drottninghög, 
Laröd, Dalhem och Gantofta. Stadens nya förskolor är under planperioden planerade 
bland annat i Ödåkra, Drottninghög, Oceanhamnen, Kungshult, Allerum, Fredriksdal och 
Adolfsberg. Totalutgiften för planperioden inom förskola och skola är 1 596 mnkr.  

Mötesplatser och rörelseglädje 
Att ha möjlighet att idrotta i sitt närområde, uppmuntra till föreningsliv och ge bra förut-
sättningar för skolidrotten är prioriterat i Helsingborgs stad. Investeringsplanen innehål-
ler två nya idrottshallar, en på Harlyckan och en på Fredriksdal. Vi planerar även för 
idrottshallar med fritidsgård i Mariastaden och i Rydebäck. Planen innehåller en id-
rottsoas i Mariastaden som ska uppmuntra till aktivitet, rörelse och samvaro och bli 
mötesplatser för alla åldrar. Under planperioden finns också investeringar som fler 
omklädningsrum på olika idrottsplatser runt om i staden, konstgräsplaner och bollfält. 
Totalutgiften för planperioden inom idrott och fritid är 260 mnkr. 

Hållbar stadsutveckling 
Helsingborg ska vara en attraktiv och levande stad med stråk och grönytor, utbyggt 
cykelnät och kollektivtrafik samt möjlighet till olika mötesplatser som främjar möten 
mellan människor i alla generationer och med olika bakgrund.  När en stad växer kraf-
tigt genom förtätning och att nya stadsdelar utvecklas påverkas hela infrastrukturen. 
Helsingborg kommer att befinna sig i detta tillstånd under många år. Då är det särskilt 
viktigt att planera för framkomlighet och att undanröja hinder så att stadsrummet blir 
tillgängligt för alla.  Investeringsplanen innehåller därför många satsningar på en social 
och miljömässigt hållbar stadsutveckling. Totalutgiften för infrastruktur och stadsut-
veckling är 1 762 mnkr. 

Hållbara och attraktiva resor 
För att möjliggöra 22 miljoner resor per år i stadstrafiken till år 2022, en ökning av kol-
lektivtrafikens marknadsandel mot biltrafiken samt en förbättrad luftkvalitet i centrum 
satsar staden på olika åtgärder i den fysiska miljön. Resandeutvecklingen bygger till 
största delen på betydande restidsvinster och attraktivare fordon. Vi vill förändra 
resmönster. Kollektivtrafiken behöver därmed både vara attraktivare och mer kapaci-
tetsstark för att kunna ta emot nya resenärer. I planen finns till exempel satsningar på 
Helsingborgsexpressen, snabbare linjedragning, ökad framkomlighet och förbättringar 
och nya cykelbanor för cyklister.  

Nya parkeringslösningar nära kollektivtrafik 
I takt med att staden växer uppstår även ett större behov att hitta nya parkerings-
lösningar både för cyklar och bilar. Under planperioden finns investeringar som handlar 
om att utveckla parkeringsmöjligheterna i anslutning till Ramlösa station och Maria 
station. Det planeras även för lösningar där resenärer enkelt ska kunna byta från bil till 
buss samt en ny modern parkeringsanläggning för cyklar vid Knutpunkten. 
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Säkra och roliga lekplatser 
Barn behöver leka och röra på sig för att utvecklas och hålla sig friska. Därför satsar 
Helsingborg på lekplatser som är både roliga och säkra. När vi bygger lekplatser är barn 
med och påverkar hur lekplatserna kommer att utformas. En lekplats håller i cirka 10-15 
år.  I investeringsplanen finns satsningar på både ny- och ombyggnation. Exempelvis 
planeras en total ombyggnad av lekplatsen vid Gröningen under 2019. 

Ny inspirerande miljö i centrum 
Vi har påbörjat den sista etappen i utvecklingen av Norra Hamnen-området. Det blir en 
ny mötesplats med en centralt placerad park med vattenkvaliteter, en kongressanlägg-
ning, bostäder, hotell och restauranger. Den nya parken omvandlar en befintlig as-
faltsyta till gräsmatta och blomsterplaneringar. Det blir en ny aktivitetsyta i staden och 
möjlighet att öka kajpromenadens aktivitet. Investeringen innebär även en naturlig för-
dröjning av dagvatten och en ökning av den biologiska mångfalden. Området står fär-
digt 2020. 

Ett grönare och blåare Helsingborg 
Under planperioden satsar staden på att höja grönstrukturens värden och attraktion för 
ett grönare Helsingborg. Det handlar om insatser i centralorten, byar, gröna stråk och 
vertikala gröna väggar samt natur- och rekreationsområden.  Satsningarna syftar till att 
underlätta för alla att komma ut i våra parker, ge möjlighet till rekreation och uppleva 
djur och växter i sin närmiljö, skapa tryggare miljöer med plats för möten, skapa nya 
naturområden, stärka naturvärdena och öka den biologiska mångfalden samt att rusta 
staden för klimatförändringar och förbättra lokalklimatet. Ett exempel är att byggnader 
som är särskilt lämpade utrustas med solceller.  

Precis som grönstrukturens värden har Helsingborgs blåa kvaliteter stor betydelse för 
stadens utveckling. Vi vill stärka upplevelsen av blått och samtidigt stärka stadens 
förmåga att ta hand om regnet. En blå struktur för staden där havet kommer närmre 
med utvecklade kajpromenader, blåa stråk från Söder till Norr, ravinerna i öster till väs-
ter och mer vattenblänk i parkmiljöer. I mål och ekonomi 2018 föreslår vi att stads-
byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett underlag för fler upplevelser av vatten.  

Våtmarker som gynnar växter, djurliv och människor 
I investeringsplanen finns investeringar om att anlägga våtmarker för att få ett renare 
vatten i våra vattendrag och minska mängden näring som förs med åarna till havet. Nya 
våtmarker förbättrar fördröjning och rening av dagvatten, men innebär också en möjlig-
het att utveckla de ekologiska värdena. 

Stadsutvecklingsprojektet H+  
År 2035 ska de fyra stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet, 
och Gåsebäck vara i hoplänkade med centrum och de omkringliggande stadsdelarna. I 
H+ kommer det finnas nya bostäder, kontor- och serviceytor och gröna platser. Investe-
ringarna innebär att det växer fram ett blågrönt stråk som sammanlänkar stadsdelarna, 
en gång- och cykelbro från Knutpunkten till Oceanpiren för att öka tillgängligheten och 
ett nytt havsbad mellan Oceanpiren och Oslopiren.  

Kultur 
Under planperioden finns investeringar inom Fredriksdals museer och trädgårdar som 
innebär en ökad tillgänglighet till Herrgården, ny stallbyggnad, återuppbyggnad efter 
brand samt ny yta för den pedagogiska verksamheten. I investeringsplanen finns också 
investeringar för att anpassa lokaler på Dunkers kulturhus. Den lokalhistoriska utställ-
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ningen På gränsen och Atriet ska få nytt innehåll. Totalutgiften inom kulturområdet 
uppgår till 25 mnkr. 

Stadsgemensamma investeringar 
IT-investeringar är under ett år den största utgiftsposten för stadsgemensamma inve-
steringar. Bland de lite mer publika investeringarna ligger att förse Kärnan, Herrgården 
på Fredriksdal samt besökscentrat på Knutpunkten med Wi-Fi. Härigenom utrustar vi 
ytterligare några strategiska platser med gratis och öppen tillgång till internet för våra 
besökare. Inom stadsgemensamt ligger även ett visst utrymme för att hålla det sam-
lade investeringsutfallet inom beslutat utrymme. Totalutgiften uppgår till 205 mnkr 
under planperioden. 

LSS-bostäder och stödboenden 
Behovet av LSS-bostäder och stödboenden inom socialtjänsten ökar. I investeringspla-
nen finns nybyggnation av fyra LSS-boenden och två stödboenden. Under planperioden 
ingår även att komplettera ett antal boendeenheter in om LSS med eget kök. Totalutgif-
ten uppgår till 209 mnkr under planperioden.  

Måltider i våra vårdboenden 
För att skapa närhet vid tillagningen av måltider för högre kvalitet planerar vi för att 
fortsätta utlokalisera produktionskök till befintliga vårdboenden successivt. Köken kan 
eventuellt inrymmas i befintliga lokaler. Totalutgiften uppgår till 30 mnkr under planpe-
rioden. 

Investeringar utöver planutrymme 
Övertäckning av reningsverk inom H+ området 
Den nya stadsdelen Oceanhamnen ska växa fram i närheten av Helsingborgs renings-
verk Öresundsverket. För att detta ska fungera, framför allt med tanke på lukt, kommer 
delar av Öresundsverket att byggas över med grönytor. På så sätt integreras sam-
hällsviktig verksamhet med modern stadsförnyelse. Totalutgiften under perioden är 
beräknad till 40 mnkr för den skattefinansierade verksamheten och är en förutsättning 
för att genomföra utveckling av området. Även vårt delägda företag NSVA är medfinan-
siär. Investeringen kommer ge värden för staden i form av exploateringsintäkter och 
möjlighet att utveckla ett centralt läge i havsnära miljö.  

Landborgskoppling 
Landborgskopplingen är framtidens parkeringsgarage i centrum med plats för 600 
bilparkeringar och 600 cykelparkeringar samt innefattar även en cykellänk för att göra 
det enklare att röra sig upp och ner för Landborgen. Tillgänglighet är en avgörande 
faktor för att få en levande stadsmiljö. Landborgskopplingen ligger utanför investe-
ringsutrymmet eftersom investeringen över tid finansieras med avgifter och blir på sikt 
en god affär för helsingborgarna även ekonomiskt. Totalutgiften för Landborgskopp-
lingen är beräknad till 380 mnkr fördelat på 80 mnkr 2018, 200 mnkr 2019 och 100 
mnkr 2020. 
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Helsingborgs stad
Investeringar per nämnd / verksamhet, mnkr Datum: 2017-05-10
2018 - 2024

Investeringsplan 2018 - 2024
Utrymme

2018 - 2024
Totalutgift 
planperiod

Budget
 2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Kommunstyrelsen 205 205 17 35 37 32 32 32 23
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA 1 750 1 762 337 244 202 262 252 236 231
Kulturnämnden 10 10 0 0 10 0 0 0 0
Fastighetsnämnden 2 980 3 002 579 595 381 235 329 365 519
Inventarier hela staden (0,5 pbb - 3 mnkr) 1 050 1 011 145 145 148 143 143 143 143

SUMMA 5 995 5 990 1 077 1 018 778 671 756 775 915

Investeringsutrymme

varav Genomsnittlig resultatnivå 1 050 150 150 150 150 150 150 150
varav Avskrivning skattefinansierad verksamhet 2 865 340 360 380 405 430 460 490
varav Övriga intäkter 350 50 50 50 50 50 50 50
varav komponentavskrivningseffekt 330 45 45 45 45 50 50 50
varav Befolkningsökning 1 400 200 200 200 200 200 200 200
Summa investeringsutrymme 5 995 785 805 825 850 880 910 940

Överfinansiering / underfinansiering 5 -292 -213 48 179 124 135 25

Poster utöver tilldelat utrymme

Stadsbyggnadsnämnden exkl VA
40 40 0 0 0 0 0 0

380 80 200 100 0 0 0 0
420 120 200 100 0 0 0 0Summa

H+ Övertäckning av reningsverket
Landborgskopplingen

Motiv framgår för nämndens respektive investeringsobjekt enligt följande förkortningar:
A = Attraktiv stad E = Energiplan I = Informationsteknik K = Kostnadsbesparande
L = Lagstiftning T = Tillväxt M = Miljöeffekter U = Underhåll befintlig investering
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Kommunstyrelsen, mnkr Motiv
Totalutgift 
planperiod

Budget
 2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Stadsgemensamt
Löpande IT-investeringar A 45,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Nytt HR-system A 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nytt ärendehanteringssystem A 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ospecificerade investeringar A 151,0 10,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 16,0
Stadsgemensamt totalt 205,0 16,5 35,0 36,5 31,5 31,5 31,5 22,5
Kommunstyrelsen 205,0 16,5 35,0 36,5 31,5 31,5 31,5 22,5

205,0 16,5 35,0 36,5 31,5 31,5 31,5 22,5
Investeringsutrymme 205,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0
Avvikelse mot investeringsutrymme 0,0 12,5 -6,0 -7,5 -2,5 -2,5 -1,5 7,5

22,4 3,7 3,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Barn- och utbildningsnämnden, mnkr Motiv
Totalutgift 
planperiod

Budget
 2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

175,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Summa investeringar

Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)

Summa investeringar

Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)
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Idrotts- och fritidsnämnden, mnkr Motiv
Totalutgift 
planperiod

Budget
 2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Vård- och omsorgsnämnden, mnkr Motiv
Totalutgift 
planperiod

Budget
 2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37,0 5,0 5,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Arbetsmarknadsnämnden, mnkr Motiv
Totalutgift 
planperiod

Budget
 2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Summa investeringar

Summa investeringar

Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)

Summa investeringar

Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)

Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)
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Stadsbyggnadsnämnden  exkl VA, mnkr Motiv
Totalutgift 
planperiod

Budget
 2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Infrastruktur och stadsutveckling
Badhusgatan A, T 6,5 0,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bro Tingsrätten A, T 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brohults trafikplats T, M 3,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,5
Bulleråtgärder M, L 35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Busskoll M 28,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Bussprio norr Maria station Stationsvägen mm M, T 27,0 0,0 0,0 0,0 15,0 12,0 0,0 0,0
Bussprio söder Maria station Bergavägen med flera M, T 63,0 0,0 0,0 28,0 35,0 0,0 0,0 0,0
Cykelsnäckan Knutpunktstorget M, A 19,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0
Cykelvägar felande länkar M, T 29,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0
Drottninggatan / Järnvägsgatan M, A 75,0 60,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Elljusspår Motionsslingan Bruces Skog A 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0
Elljusspår Motionsslingan Pålsjö Skog A 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fågelsångsgatan / N Storgatan / S Storgatan Stadsutveckling A 20,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0 9,0 0,0
Gator kring Ångfärjan A, T 14,0 0,0 1,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gatuombyggnad i samband med ledningsarbeten U, K 28,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Gustavslund Rondell Fältarpsvägen samt breddning av Gustavslundsvägen T 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H+ Blågröna stråket T, A 35,0 2,0 14,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H+ Blågröna stråket etapp 2 T, A 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0
H+ Gång- och cykelbro till Oceanpiren T, A 81,5 81,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H+ Havsbad A 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H+ Oslopiren T, A 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
Handlingsplan Grönstruktur M, A, K 36,0 14,5 13,5 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Handlingsplan Grönstruktur etapp 2 M, T 60,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Handlingsplan lekplatser U, K 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Helsingborgsexpressen etapp 1 M, T 34,0 24,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Helsingborgsexpressen etapp 2 M, T 82,5 0,0 0,0 27,5 27,6 27,6 20,4 -20,6
Helsingborgsexpressen etapp 3 M, T 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 27,7
Hyrcykelsystem A, M 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industrispår U 15,0 2,5 2,5 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0
Knutpunktstorget A, M 20,0 0,0 0,0 2,0 18,0 0,0 0,0 0,0
Konsekvens av Regionala Superbussar M 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Konsekvenser av skoletableringar T 12,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0
Konsekvenser DoJ, Kopparmölleplatsen, Trädgårdsgatan M 30,0 0,0 0,0 0,0 3,0 27,0 0,0 0,0
Konsekvenser ombyggnad av lasarettet, Stenbocksgatan T, M 50,0 0,0 0,0 2,0 20,0 28,0 0,0 0,0
Konsekvenser utveckling av DrottningH A 25,0 5,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Konsekvenser utveckling av Närlunda T, A 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,0 0,0
Konsekvenser Västkustbanan, Kattarps station M, T 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 0,0
Konsekvenser Västkustbanan, Maria station M, T 45,0 0,0 0,0 5,0 25,0 10,0 5,0 0,0
Konsekvenser Västkustbanan, Utvälinge/Rögle M, T 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Konsekvenser Västkustbanan, Ödåkra station M, T 36,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 9,0 18,0
Konsekvenser ÅVS E6 Ättekulla TRPL T 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0
Koppling till Oceanpirsbron A, T 22,0 7,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kvalitetshöjande åtgärder allm. plats A, T 35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Mäster Palms Plats T, A 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mötesplats Gamla Staden 1:1 T, A 35,0 10,0 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ny entré Bruces skog A, T 15,0 0,0 0,0 0,0 1,0 14,0 0,0 0,0
Nya naturreservat M 12,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Ombyggnad Stortorget/Hamntorget A 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Parapeten Vågbrytarpiren / Muren M 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Park & Ride T, M 20,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
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Parkeringslösningar i noder M, T 122,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 60,0 60,0
Piratlekplatsen Gröningen U, K 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skateanläggning A 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sockengatan M, U 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
Terrasstrapporna U, K 35,0 25,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toaletter A, K 12,0 1,5 4,5 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Trafiksignaler U, T 19,0 2,0 6,0 4,0 4,0 1,0 1,0 1,0
Trafiksäkerhetsåtgärder A 35,0 3,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Trygghetssatsningar A 35,0 3,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Utveckling Söder A 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0
Våtmarker M 9,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0
Åtgärder enligt Cykelplan M, T 51,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 9,0
Åtgärder enligt trafikplan M, T 33,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 6,0
Åtgärder Klimatutredningen, Klimatanpassning M 91,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 45,0
Infrastruktur och stadsutveckling totalt 1 762,0 337,0 243,5 201,5 261,6 251,6 235,7 231,1
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA 1 762,0 337,0 243,5 201,5 261,6 251,6 235,7 231,1

1 762,0 337,0 243,5 201,5 261,6 251,6 235,7 231,1
Investeringsutrymme 1 750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Avvikelse mot investeringsutrymme -12,0 -87,0 6,5 48,5 -11,6 -1,6 14,3 18,9

385,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

Socialnämnden, mnkr Motiv
Totalutgift 
planperiod

Budget
 2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Summa investeringar

Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)

Summa investeringar

Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)
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Kulturnämnden, mnkr Motiv
Totalutgift 
planperiod

Budget
 2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Kultur
Dunkers utställning A 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kultur totalt 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kulturnämnden 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutrymme 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19,0 3,0 3,0 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Miljönämnden, mnkr Motiv
Totalutgift 
planperiod

Budget
 2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Summa investeringar

Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)

Summa investeringar

Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)
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Fastighetsnämnden, mnkr Motiv
Totalutgift 
planperiod

Budget
 2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Förskola och skola
Allerums förskola, ersättning paviljong, utbyggnad T 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 36,5
Dalhem Östra förskola, utvidgning/ersättning T,U 56,4 5,0 25,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Drottninghög, "Hålan", ny förskola T 56,4 0,0 10,0 43,0 3,4 0,0 0,0 0,0
Drottninghög, ny förskola vid Drottninghögsvägen T 56,4 12,0 41,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Drottninghögsskolan, utveckling T 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 36,0 0,0
Fredriksdalsområdet, ny förskola T 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Gantofta förskola och skola T 20,0 4,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gymnasieverksamheten, anpassningar/ombyggnad T 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 65,0 48,0
H+, ny skola T 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0
Holstagårdsskolan, tillbyggnad T 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Högastensskolan, ersätta Tättingen T,U 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kungshult, ny förskola T 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 34,0
Laröd skola, renovering/nybyggnation U,T 138,0 60,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mariastaden etapp 1, ny skola T 98,0 55,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mariastaden etapp 2, ny skola T 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 20,0 31,0
Mejeriet/Olympia, ny förskola/skola T 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 90,0
Mörarps skola/förskola, nybyggnad U 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Oceanhamnen, ny förskola T 47,5 0,0 0,0 0,0 12,0 26,0 9,5 0,0
Pianisten Ödåkra, ny förskola T 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rydebäck, Blidögatan förskola U 28,5 0,0 7,0 20,0 1,5 0,0 0,0 0,0
Rydebäck, ny skola T 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
S:t Jörgenskolan, tillbyggnad T 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sjöcronaprojektet, ny skola T 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 58,0
Slottet Adolfsberg, ny förskola T 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Slottsvångsskolan, utökad skolverksamhet i centrum T 30,0 5,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Solrosens förskola, utvidgning T 45,0 0,0 0,0 0,0 15,0 30,0 0,0 0,0
Söderskolan, utökad skolverksamhet i Centrum T 50,0 0,0 22,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tillagningskök på skolor L 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Visdomen Filborna, ny skola T 122,0 0,0 0,0 10,0 60,0 52,0 0,0 0,0
Västra Berga skola, tillbyggnad T 47,3 16,0 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Västra Bergs skola, ombyggnader T 11,0 0,0 3,0 3,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Ödåkra Norrlycketomten, ny förskola T 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Förskola och skola totalt 1 596,0 297,0 311,3 143,8 96,9 132,0 208,5 406,5
Idrott och fritid
Bårslövs ipl, omklädningsrum T 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Filborna ipl, konstgräs T 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fredriksdal, ny idrottshall T 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 20,0 0,0
Gantofta idrottsplats hall, omklädningsrum mm T,U 38,0 13,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Harlyckan, nya omklädningsrum, ny idrottshall T 37,5 0,0 12,5 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hittarpshallen, fler omklädningsrum U 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mariastaden idrottshall med fritidsgård T 44,6 44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mariastaden, bollfält T 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mariastaden, idrottsoas T 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mariastaden, konstgräs T 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Påarps skolidrottsplats, nya bollplaner T 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Rydebäck, ny idrottshall med fritidsgård T 33,0 20,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Råå ipl, nytt omkl.rum U 6,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Östra Helsingborg, bollfält T 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0
Idrott och fritid totalt 260,1 115,6 66,5 25,0 9,0 19,0 25,0 0,0
Kultur
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Fredriksdal, Herrgården ökad tillgänglighet U 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fredriksdal, ny stallbyggnad för lösdrift L 4,5 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Fredriksdal, Ågård, återuppbyggnad efter brand U 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
Kultur totalt 14,5 4,0 0,0 4,5 0,0 0,0 6,0 0,0
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet
Anpassn i smb m stadens utveckling och tillväxt T 65,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0
Berga brandstation friska kunder (nybyggnad fd HB-plåt) L 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bårslövs brandstation, projekt Friska medarbetare U 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fastighetsunderhåll (komponentmetod) U 700,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Gåsebäcks brandstation, rivning A 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Romares stiftelse, reonovering västra flygeln U 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0
S:t Jörgenskolan, renovering U, E 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sofiero slott, inredning plan 2 U, E 14,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sofiero, orangeriet U,E 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sofiero, övriga bygggnader, anpassningar renovering U, E 12,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Solcellsanläggningar E 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Värdshuset Sjökrona, renovering U, E 30,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet totalt 892,0 146,0 160,0 131,0 110,0 120,0 120,0 105,0
Socialtjänst
Stödboende T 37,3 0,0 0,0 0,0 7,0 30,3 0,0 0,0
Stödboenden T 70,0 3,0 25,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Socialtjänst totalt 107,3 3,0 25,0 42,0 7,0 30,3 0,0 0,0
Vård och omsorg
Komplettering av kök i LSS-boenden 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Produktionskök i befintliga vårdboenden 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0
Tillkommande LSS 2 T 30,0 3,0 20,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tillkommande LSS 3 T 30,0 0,0 7,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tillkommande LSS 4 T 30,0 0,0 0,0 0,0 7,0 23,0 0,0 0,0
Tillkommande LSS 5 T 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
Vård och omsorg totalt 132,0 13,0 32,0 35,0 12,0 28,0 5,0 7,0
Fastighetsnämnden 3 001,9 578,6 594,8 381,3 234,9 329,3 364,5 518,5

3 001,9 578,6 594,8 381,3 234,9 329,3 364,5 518,5
Investeringsutrymme 2 980,0 425,0 425,0 426,0 426,0 426,0 426,0 426,0
Avvikelse mot investeringsutrymme -21,9 -153,6 -169,8 44,7 191,1 96,7 61,5 -92,5

280,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Summa investeringar

Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)
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Stadsledningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning
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