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Vision och ledningssystem 

Vision Helsingborg 2035 

HELSINGBORG 

2035 
Läs mer om visionen på bloggen 
helsingborg2035.se 

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

Vision Helsingborg 2035 och dess fem 
områden beskriver den övergripande in-
riktningen för stadens styrning mot en 
hållbar framtid. 

 
 

Koncernens ledningssystem 
Kommunkoncernens ledningssystem säkerställer att vi uppfyller de politiska målen, oavsett 
om verksamheten drivs i egen regi eller extern regi. Ledningssystemet är en heltäckande styr-
process för verksamhetsplanering och uppföljning. 

I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden (fyra år) som 
beskriver den politiska viljeinriktningen. Utifrån programmet fattar kommunfullmäktige beslut 
om stadens mål, de är sedan utgångspunkten när nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter 
skapar sina mål och planer. 

I Helsingborg har vi en koncerngemensam planerings- och uppföljningsprocess där vi kopplar 
samman mål och ekonomi. Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verk-
samhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, 
reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar. Uppföljning av kommunkoncer-
nens mål och ekonomi sker i två delårsrapporter och i årsredovisningen. 
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Delårsbokslut augusti 2018 

Läsanvisning 

Delårsbokslutet omfattar staden och dess nämnder och bolag. Delårsbokslutet redogör för 
stadens ekonomi, måluppfyllelse och verksamhetsutveckling efter augusti 2017. 

Koncernens ledningssystem innebär att nämnder och bolag fastställer mål som leder mot 
stadens övergripande mål och vision Helsingborg 2035. 

Redovisningen av bolag är i rapporten avgränsad till Helsingborgshem AB, Helsingborgs 
Hamn AB, Öresundskraft AB, Helsingborg Arena och Scen AB och NSR AB. I delårsbokslutet 
följer vi upp bolagens mål utifrån ägardirektiven. Ägardirektiven beskriver uppdrag, mål och 
inriktning för varje bolag. 

Stadens nämnder formulerar prioriterade och mätbara mål inom de fyra perspektiven invå-
nare, omvärld, organisation och ekonomi. Varje perspektiv innehåller mål, mätetal och målvär-
den som nämnden sammanställer i ett styrkort. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedöm-
ning av hur väl vi har uppfyllt ett mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under peri-
oden. 

Bedömning av måluppfyllelse i styrkort: 

 = 100 procent eller mer 
   

 = 91 procent till 99 procent 
   

 = 90 procent eller lägre 
   
 = Mätningen är inte genomförd 

 

 

SÅ STYRS HELSINGBORG 

På webbplatsen styrning.helsingborg.se kan du läsa mer om koncernens ledningssystem, 
programmet för mandatperioden, stadens mål, nämndernas reglementen och bolagen ägardi-
rektiv. 
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Stadsdirektören har ordet 

Efter en sommar som verkligen gav oss sol och värme är 
vi nu inne på höstterminen. Det är med glädje och stolthet 
som jag möter alla medarbetare i staden, ni inspirerar 
mig att alltid vilja bli lite bättre. 

I år stod Helsingborg tillsammans med Landskrona värd 
för SM-veckan. Det var första gången som två orter 
samarrangerade och det blev ett fantastiskt lyckat evene-
mang där städer, bolag och förvaltningar arbetade till-
sammans. Tävlande, besökare och invånare fick möjlighet 
att uppleva cirka 55 olika sporter. Tillsammans med bland 
annat Hx, Eskilscupen och gatuteaterfestivalen Passage 
fick vi en riktig bra evenemangssommar i Helsingborg där 
också vädret var med oss.  

BRA VERKSAMHET MEN UTMANINGAR FINNS 
Många resultat i Helsingborg går åt rätt håll, men en ut-
maning för staden är att öka andelen elever i årskurs 9 
som blir behöriga till gymnasieskolan. Skolverkets siffror 
visar 84,1 procent av eleverna som gick ut grundskolan i 
Helsingborg i våras blev behöriga jämfört med 84,4 procent 
nationellt (före sommarskola). 

Socialstyrelsens undersökning för året visar att helsingborgare som får stöd av hemtjänsten 
är fortsatta nöjda med servicen. Det är också glädjande att samma undersökning visar att 
Helsingborgs äldreboenden överlag fungerar bra och möter upp behoven hos stadens äldre. 
Åtta av tio äldre säger att de är nöjda med sitt boende vilket är ungefär samma nivå som riks-
snittet. 

Ni har väl inte heller missat att Helsingborgs stad för andra året i rad utsetts till Sveriges mil-
jöbästa kommun av tidningen Aktuell Hållbarhet? Det finns all anledning att känna stolthet 
över det miljöarbete vi har i Helsingborg. 

EKONOMI OCH STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 
Vi har ett bra ekonomiskt utgångsläge i Helsingborg för att fortsatt vidareutveckla staden. 
Helsingborg har som många andra kommuner tuffa framtida ekonomiska utmaningar och vi 
behöver fortsätta vårt förändringsarbete mot en effektiv och smart serviceorganisation där vi 
ständigt söker nya och bättre lösningar och arbetssätt. 
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Året så här långt 

Mot stadens mål 

Här presenterar vi en sammanfattning av resultat och aktiviteter med koppling till stadens åtta 
övergripande mål. Presentationen innehåller exempel från nämndernas och bolagens verk-
samheter januari till augusti 2018. 

Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv 
Prognosen är att staden kommer att nå ambitionen för 2018 inom målet. 
 Arbetslösheten i Helsingborg har legat mer eller mindre stilla sedan i maj och uppgick i 

augusti till 9,9 procent. Arbetslösheten ligger fortsatt stabilt under förra årets nivå.  
 I augusti var ungdomsarbetslösheten i Helsingborg 11,2 procent vilket är 1,4 procenten-

heter lägre än augusti 2017. Efterfrågan på arbetskraft har tagit fart igen efter sommarens 
svacka och antalet nyanmälda jobb ökade kraftigt under augusti. 

 Under första halvåret har 914 startbesked för nya bostäder beviljats. Det har varit byggstart 
för flera projekt i etapp 1 Oceanhamnen 

 Staden har genom det bostadssociala programmet avtal med flera fastighetsägare och 
därmed ett stabilt inflöde av lägenheter. Samarbetet med fastighetsägarna fungerar väl. 
Behovet har på grund av flyktingmottagandet varit rekordstort under de senaste två åren. 
Vi har hittills under 2018 använt 19 lägenheter till 64 nyanlända som anvisats staden. 

 85 procent av eleverna i skolan anser att de har inflytande över arbetssätt och 90 procent 
av eleverna anser att deras lärare tar hänsyn till deras åsikter. 

 Helsingborgshems nyproduktionsprojekt Grönkulla Gård på Drottninghög har uppfyllt bola-
gets ambitioner – att bredda variationen av boenden inom Drottninghög och möjliggöra 
bostadskarriär inom stadsdelen. Det lockar även nya invånare till området och frigör billi-
gare lägenheter i bolagets övriga bestånd. Samtliga 67 lägenheter är uthyrda. Av dem som 
flyttar in bor 62 redan hos Helsingborgshem vilket frigör lägenheter i bolagets övriga be-
stånd. 

Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad 
Prognosen är att staden inte helt kommer att nå ambitionen för 2018 inom målet. 
 Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter uppgår till 86 

procent. Resultatet varierar mellan stadens grundskolor, från 100 procent till strax under 
70 procent. 

 Andelen flickor i den öppna fritidsverksamheten uppgår efter andra tertialet till 38 procent. 
Det är samma andel som helårsutfallet 2017. 

 Socialstyrelsens undersökning visar att 88 procent av kunderna med hemtjänst är nöja 
med servicen. Tidigare år har resultatet varierat mellan 90 och 88 procent. Samma under-
sökning visar att 79 procent av de äldre är nöjda med sina särskilda boenden. En förbätt-
ring från 72 procent förra året. 

 En ny samarbetsöverenskommelse mellan staden och polisen innebär en omfattande akti-
vitetsplan för att jobba mot organiserad brottslighet. Aktivitetsplanen är nu under imple-
mentering. 

 Det brottsförebyggande arbetet i Helsingborg har uppmärksammats nationellt. Till exem-
pel blev vi inbjudna till rundabordssamtal om trygghetsfrågor av statssekreteraren för att 
berätta om det vi kallar ”händelsekarta” som ger oss och polisen aktuell information varje 
vecka så att vi kan styra resurser rätt. 
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 För att öka den upplevda tryggheten i Helsingborg har volontärscenter fått i uppdrag av
kommunfullmäktige att samordna och stödja volontärer och frivilliga krafter genom natt-
vandring. Åtta informationsmöten har hållits och nu arbetar vi med att nya grupper ska
komma igång ordentligt och att befintliga grupper kan fortsätta under bra förhållanden.

 Kulturskolans verksamhet har genomfört de uppskattade Prova på för såväl skola som
allmänhet. Cirka 800 elever kom på skoltid och 1 000 barn på sin fritid. Kulturskolans dag
är även den återkommande under våren och här tog cirka 1 000 barn och vuxna del av ut-
budet.

 Stadens kulturverksamheter är generellt sett välbesökta, och de som kommer till anlägg-
ningarna eller deltar i arrangemang är till stor andel nöjda. Att använda involvering för att
utveckla verksamheterna kan ha blivit mer vedertaget som arbetsform. Detta då dialoger
med användare och besökare bidrar till att förbättra kvaliteten på utbudet. Dock kvarstår
utmaningen att föra dialog med de invånare som inte besöker stadens verksamheter. De
grupper som står utanför måste identifieras och ges möjlighet att formulera sina förvänt-
ningar på utbudet. Det hade gett staden möjlighet att ytterligare förbättra arbetet gentemot
invånarna.

I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn och unga 
Prognosen är att staden inte helt kommer att nå ambitionen för 2018 inom målet. 
 Andel elever i Helsingborg med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram efter som-

marskola uppgår till 86 procent, en procentenhet lägre än 2017. Motsvarande resultat före
sommarskola uppgår 2018 till 84,1 procent. Det är strax under värdet för riket på 84,4 pro-
cent.

 Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram varierar mellan skolorna i Helsingborg,
från 37 procent till 100 procent.  Bland flickorna uppnår 88,0 procent behörighet medan
motsvarande resultat för pojkarna är 80,3 procent. Samtliga resultat är före sommarskola.
Skillnaden mellan flickor och pojkar i Helsingborg är något större än skillnaden nationellt.

 Socialförvaltningen arbetar bland annat med att öka de skyddande faktorerna för att barn
ska klara en framtid av egen kraft. Andel barn och unga som fullföljer sin insats hos social-
tjänsten uppgår till och med augusti till 89 procent. Tidigare år har resultatet legat mellan
80-85 procent.

 Det genomsnittliga antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd är lägre i år jämfört med
andra halvåret 2017. Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd har en direkt koppling
till det totala antalet hushåll med ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll med ekonomiskt bi-
stånd är lägre under årets första halvår i förhållande till motsvarande period 2017.

 Stadens attitydundersökning visar att 89 procent av stadens barn och unga upplever sin
fritid meningsfull. Det innebär att resultatet vänt uppåt efter två år av sjunkande siffror.

 I år är det färre områdesdagar i Helsingborgs stadsdelar än tidigare, vilket sannolikt kom-
mer leda till att färre barn nås av Kultur i stadsdelar. Verksamheten planerar att motverka
det genom att satsa på fler workshops där barn och unga får tillgång till att skapa kultur.
Genom satsningen Kul-turen har det under sommaren genomförts pop-up-aktiviteter på nio
olika platser i staden i syfte att nå fler barn från olika sociala bakgrunder.

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor 
Prognosen är att staden kommer att nå ambitionen för 2018 inom målet. 
 Företagsklimatet i Helsingborg fortsätter att utvecklas positivt. I servicemätningen Insikt

ger Helsingborgsföretagen staden ett högre betyg 2017 jämfört med tidigare år.
 Staden har en fortsatt hög efterfrågan på mark från företag som växer eller till nya företag

som vill etablera sig i här.
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 De flesta programpunkter och evenemang på Sofiero görs i samarbete med lokala aktörer. 
Laröds byalag, Helsingborg wrestling, Eskilsminne IF, Sydsvenska Magnolia och Rhodo-
dendronsällskapet, Brunnstorp event, Blomsterverkstaden, Sofiero blomster och trädgårds-
handel, Sofiero Slottsrestaurang, Lilla vilda teatern och Kulturhotellet är några av alla de 
föreningar och näringsidkare som vi har samarbetat med på ett eller annat sätt under peri-
oden 

 Internationella kvinnonätverket i Helsingborg har under perioden haft återkommande mor-
gonmöten i Konserthusets café. 

 Konserthuset, Stadsteatern och Sofiero deltog också som samarbetspart i projektet Rut 
Integration där man med hjälp av bland annat stadsdelsmammorna introducerar invand-
rade kvinnor till olika aspekter på det svenska samhället, såsom till exempel kulturell och 
konstproducerande verksamhet 

 I juli stod Helsingborg tillsammans med Landskrona värd för SM-veckan, ett av de största 
idrottsarrangemangen någonsin i Helsingborg. 

 Det preliminära resultatet för nationella gästnätter januari-juli pekar uppåt, ca 2 procent, 
medan antalet internationella gästnätter minskat med en halv procent, med juli som en 
svagare månad än 2017. En förklaring kan vara att vi hade ett stort nationellt evenemang i 
form av SM-veckan i juli, hotellkapaciteten var i princip belagd.  

Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor 
Prognosen är att staden inte helt kommer att nå ambitionen för 2018 inom målet. 
 Tidningen Aktuell Hållbarhet har för andra året i rad utsett Helsingborgs stad till Sveriges 

miljöbästa kommun. Inom ramen för livskvalitetsprogrammet har vi moderniserat stadens 
systematiska miljöledningsarbete och förenklat det till en arbetsmodell inriktad på att ge 
bättre miljöeffekter hos stadens olika verksamheter. 

 Energianvändningen i stadens lokaler har minskat succesivt under flera år. Fastighets-
nämnden har beslutat att energianvändningen i stadens nyproducerade byggnader ska 
vara 25 procent lägre än reglerna i BBR 22. Nya byggnader är energieffektiva och investe-
ringstakten hög. Äldre byggnader som tekniskt och ekonomiskt tjänat ut rivs. Många ener-
giprojekt har genomförts i stadens äldre bestånd. 

 Det arbetas kontinuerligt med att minska användandet av fossila bränslen i hemvårdens 
verksamheter. Fler elbilar och elcyklar har införskaffats. Smartare uppläggning av rutterna 
frigör både kundtid och har en positiv miljöpåverkan. 

 I år kom staden på en sjunde placering i Trivectors ranking av hållbara transporter. 
 I maj arrangerades Nordic Clean Energy Week i Malmö där Öresundskraft presenterade 

Helsingborgs energisystem tillsammans med Helsingborgs stad, Kemira, Svenska Retursy-
stem, McNeil samt engelska Stoke-on-Trent. Seminariet visade hur cirkulära lösningar kan 
bidra till såväl miljö- som konkurrensmässiga fördelar för städer och deras näringsliv. 

 NSR:s samarbetspartner på Vera park avseende plaståtervinning, TMR, har tagit ett stort 
steg mot att återvinna plastförpackningar på ett bättre sätt. TMR har tagit fram en återvin-
ningsteknik för att tillverka kompositslipers till järnväg av plast som inte kan återanvändas 
till något annat. Detta har medfört att såväl Jernhusen som Trafikverket och LKAB har bör-
jat ersätta några av de många kilometer av kreosotimpregnerade slipers som skall bytas ut 
med kompositslipers. 

Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Prognosen är att staden kommer att nå ambitionen för 2018 inom målet. 
 Förvaltningar och bolag fortsätter sitt arbete med att utveckla Helsingborg som arbetsgi-

vare. Arbetet utgår från de olika verksamheternas nulägesanalyser och föregående års 
medarbetarenkäter. 
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 Staden har upphandlat ett nytt stadsgemensamt ledarutvecklingsprogram. Under 2019 
deltar de första cheferna i programmet. Programmet ska rusta stadens chefer att möta 
framtidens utmaningar och att leda med tillit i en ständigt föränderlig organisation med 
nya arbetssätt och arbetsformer. 

 Tillsammans med ledarutvecklingsprogrammet inför staden också en förändrad styrning 
och nya arbetssätt i organisationen. Ett syfte med denna utveckling är att ge stadens med-
arbetare bästa möjliga förutsättningar för att nå sin potential och att staden fullt ut tar till-
vara på deras förmågor och engagemang. 

Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter 
Prognosen är att staden inte helt kommer att nå ambitionen för 2018 inom målet. 
 Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s) uppgick i oktober 2017 till 89 

procent. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med oktober 2016. 
 Under 2018 kommer fiberutbyggnad till de sista cirka 1 000 villakunderna inom Helsing-

borg att ske och därmed avslutas det framgångsrika villautbyggnadsprojektet som pågått 
sedan 2013. 

 Stadshubben kompletterar fibernätet med trådlös uppkoppling och är en kompletterande 
basinfrastruktur för sakernas internet. Stadshubben täcker idag redan hela Helsingborg 
samt större delen av Familjen Helsingborg och är likt Stadsnätet i Helsingborg en öppen, 
konkurrensneutral plattform. 

 Stadens bygglovshandläggning är nu helt digital. Vi automatiserar så många administra-
tiva uppgifter som möjligt. På så sätt får kunden återkoppling om sitt ärende kontinuerligt 
genom vår bygglovsrobot Atom. 

 Staden arrangerade ett välbesökt seminarium i Öresundshuset under Almedalsveckan där 
digitaliseringen av socialt arbete ur ett demokratiskt perspektiv debatterades med företrä-
dare för Socialdepartementet, Socialstyrelsen, eHälsomyndigheten samt Lunds universitet. 

 Under våren invigdes Digidel, en mötesplats och en möjlighet för invånare och medarbe-
tare i staden att dels utforska och lära sig om digital teknik, men även en möjlighet att se 
vad staden har för digitala tjänster. 

Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljö-
mässig hållbarhet 
Prognosen är att staden kommer att nå ambitionen för 2018 inom målet. 
 Resultatet för skattefinansierad verksamhet förväntas uppgå till 412 mnkr. Det innebär ett 

resultat som överstiger två procent av skatter och statsbidrag. 
 Stadens soliditet, rensat från koncerninterna lån, uppgår till 51 procent, vilket överstiger 

ambitionen på 50 procent.  
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Uppföljning måluppfyllelse 

Uppföljning stadens styrkort 

Kommunfullmäktige beslutar om ett stadsövergripande styrkort för Helsingborgs stad. Sta-
dens styrkort innehåller åtta övergripande mål som nämnder och bolag arbetar mot. Nedan 
redovisar vi måluppfyllelsen för stadens styrkort efter åtta månader 2018 inom perspektiven 
invånare, omvärld, organisation och ekonomi. Vi redovisar fler resultat i koncernens årsredo-
visning.

 

  Invånare - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv 

 Nöjd-Inflytande-Index  36 43  Minst index 43 

 Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år 13,3 % 13,1 %  Max 10,8 % 

 Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år 1 72,7 % 73,9 %  Minst 74,4 % 

 Antal arbetstillfällen i Helsingborg 1 69 001 70 923  Minst 72 200 

 Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad 

 Invånarnas uppfattning - rekommendera att flytta 
till Helsingborg  72 71  Minst index 78 

 
Andel elever som upplever att man i skolan respek-
terar varandras olikheter  89 % 88 % 86 % Minst 90 % 

 
Andel kunder som är ganska eller mycket nöjda 
med sin hemtjänst  88 % 90 % 88 % Minst 90 % 

 Andel flickor i den öppna fritidsverksamheten  30 % 38 % 38 % Minst 38 % 

 Invånarnas uppfattning om kulturverksamheten  70 72  Minst index 73 

 Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare  16,2 15,5  Max 10,2 

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

 Andel elever i årskurs 6 som fått minst betyget E i 
samtliga ämnen  78 % 79 %  Minst 80 % 

 
Andel elever i årskurs 9 med behörighet till gymna-
sieskolans yrkesprogram (efter sommarskola)  89 % 87 % 86 % Minst 90 % 

 Andel elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola 
som helhet 79 % -  Minst 80 % 

 
Andel barn och unga som fullföljer sin insats hos 
socialtjänsten  - 86 % 89 % Minst 89 % 

1 Resultaten har en eftersläpning på ett år. 

 
  

10     Helsingborgs stads delårsbokslut augusti 2018



  Omvärld - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor 

 Nöjd kund-index Företagsklimat (SKL:s servicemät-
ning Insikt)  69 72  Minst index 73 

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

11,0 % 10,9 %  Minst 11,4 % 

 Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor 

 Rankning Sveriges Bästa Miljökommun  4 1 1 Plats 10 
eller bättre 

 Avfallsmängd per invånare 1 398,4 397,8 400,7 Max 375 kg 

 Energianvändning i stadens lokaler  138 140 85 Max 100 
kWh/kvm 

 

  Organisation - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 Hållbart medarbetarengagemang 
(motivation, ledarskap, styrning)  81 82  Minst 82 

 Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

 Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband 2 84 % 87 % 89 % Minst 91 % 

 Ranking utifrån eBlomlådan  1 1  Plats 1 

 

  Ekonomi - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig 
hållbarhet 

 Stadens soliditet 54 % 49 % 51 % Minst 50 % 

 Resultat skattefinansierad verksamhet 321 316 412 Minst 153 mnkr 

1 Resultatet har en eftersläpning på ett år. Utfallet som visas under tertial 2 2018 avser helåret 2017. 
2 Resultaten har en eftersläpning på ett år. 
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Uppföljning resultat 

Jämförelse med andra

I vårt förbättringsarbete är jämförelser med andra en viktig del. Vi jämför oss med andra kom-
muner för att utvärdera våra resultat och lära av andra. Sammanställningen nedan utgår ifrån 
de mätetal som finns med i stadens styrkort och som är jämförbara med andra kommuner.
 

Tabell 1. Resultat i stadens styrkort jämfört med andra kommuner

Nyckeltal Helsingborg Jönköping Örebro 
Snitt alla 

kommuner 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Invånarnas uppfattning om infly-
tande och påverkan, index 0-100 36 43  - 41  40 44  40 40  

Förvärvsarbetande invånare 20-64 
år, procent 74,01 75,02  80,91 81,62  77,01 77,92  78,91 79,52  

Invånarnas uppfattning - rekom-
mendera att flytta till kommunen, 
index 0-100 72 71  - 75  71 74  64 64  

Kunder som är ganska eller mycket 
nöjda med sin hemtjänst, procent 88 90 88 94 93 91 90 89 89 895 895 885 

Invånarnas uppfattning om kultur-
verksamheten, index 0-100 70 72  - 66  71 72  62 62  

Antal anmälda våldsbrott per 1000 
invånare 16,2 15,5  10,0 9,0  12,2 11,2  9,3 8,7  

Elever i årskurs 9 med behörighet till 
gymnasieskolans yrkesprogram, 
procent3 87,3 85,5 84,1 84,3 83,6 86,9 86,0 84,1 80,1 83,15 82,55 84,45 

Andel elever i årskurs 9 som är 
nöjda med sin skola som helhet, 
procent 79 -  79 -  76 -  70 -  

Elever i årskurs 6 med lägst betyget 
E i samtliga ämnen, procent4 78,4 79  86,5 81,5  78,3 76,7  77,4 75,7  

NKI Företagsklimat, index 0-100 69 72  - 67  77 76  72 71  

Andel företagsamma, procent6 11,0 10,9  10,1 10,2  9,8 9,8  12,35 12,35  

Sveriges Bästa Miljökommun, 
rank 1-290 4 1 1 21 40 9 20 6 14 - - - 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), index 0-100 81 82  79 -  - -  79 79  

Andel hushåll med tillgång till 
snabbt bredband, procent 87 89  71 76  85 87  58 65  

1 Resultatet avser år 2015. 2 Resultatet avser 2016. 3 Alla huvudmän och före sommarskola. 4 Alla huvudmän. 
5 Resultatet avser det nationella resultatet, inte genomsnittet av alla kommuner. 
6 Har F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. 
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Organisation 

Koncernens organisation 
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Organisation 

Stadens organisation 
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Staden 

Ekonomisk analys 

STADENS RESULTAT 
Prognosen för Helsingborgs stad uppvisar ett förväntat årsresultat på 
412 mnkr, medan utfallet per augusti uppgick till 355 mnkr. I det förvän-
tade årsresultatet ingår jämförelsestörande poster om 254 mnkr. Till 
och med augusti uppgår dessa poster till 263 mnkr.  

ÖVERGRIPANDE ANALYS AV PROGNOSEN 
Nämnders och styrelsers helårsprognoser ligger sammantaget 18 mnkr högre än budget. 

Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos visar på ett underskott om 30 mnkr. Kost-
nadsökningarna är betydligt större än intäktsökningarna för innevarande år, vilket innebär att 
effektiviseringar måste ske. Såväl förskolor, grundskolor som gymnasieskolor arbetar inten-
sivt med att anpassa kostnadsnivån. Då ca 2/3 av nämndens kostnader består av personal-
kostnader måste även antalet anställda minska. 

En stor osäkerhet finns avseende de omfattande statsbidrag som finns inom skolans och 
förskolans område. Kraven för att få behålla många av dessa är en ökad personaltäthet eller 
en bibehållen aktuell kostnadsnivå per elev för undervisning och elevhälsa. En stor risk finns 
att nämnden får betala tillbaka dessa statsbidrag. En försiktighet vid intäktsredovisningen har 
därför tillämpats avseende dessa statsbidrag i aktuell prognos. 

Vård och omsorgsnämnden räknar med ett underskott om 15 mnkr för innevarande år. Det 
förväntade resultatet beror bland annat på ökade kostnader för personlig assistans och nya 
parboenden samt viss osäkerhet kring nya bedömnings- och ersättningsmodeller beroende på 
krav från Socialstyrelsen. 

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 30 mnkr i sin prognos för år 2018. Resul-
tatet har i huvudsak sin grund i att flera större investeringsprojekt ännu inte är färdiga, vilket 
ger lägre räntekostnader och avskrivningar än planerat. Under 2018 har också kostnaderna för 
färdtjänst tillfälligt minskats med 9 mnkr. Det har under flera år pågått en diskussion om ny 
fördelningsmodell för färdtjänsten. I väntan på ny modell fick Helsingborg en fördelning 2018 
som var lägre än planerat. De lägre kostnaderna för färdtjänst möts av ökade kostnader till 
följd av den varma sommaren då många fler människor rört sig i den offentliga miljön, vilket 
ökat behovet av renhållning med mera. 

Arbetsmarknadsnämndens helårsprognos redovisar ett underskott om 9 mnkr. Underskottet 
beror på minskade intäkter från Arbetsförmedlingen, högre kostnader för sommarpraktik, 
högre personalkostnader, samt ökade kostnader kopplade till lokaler och arbetsmiljö.   

Socialnämnden redovisar ett förväntat underskott om 6 mnkr i sin prognos för 2018. Under-
skottet har till största delen sin förklaring i ökade kostnader för externa placeringar både inom 
verksamhetsområde barn/unga/familj samt inom verksamhetsområde vuxen. Ett omfattande 
arbete pågår med att hitta mer kostnadseffektiva lösningar på hemmaplan. En del av de ökade 
kostnaderna möts av ett överskott inom administration. 

Helårsprognos 

+412 
mnkr 
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Idrotts- och fritidsnämnden beräknar ett överskott på 2 mnkr för året. Resultatet är dels bero-
ende på en tidsmässig förskjutning vad gäller tillsättning av några tjänster. Vidare har sats-
ningen på gymnastikens behov skjutits fram.  

Kulturnämnden redovisar ett prognostiserat årsresultat på 2 mnkr. Det positiva utfallet beror 
på att nämnden har ett antal vakanta verksamhetschefstjänster, som ännu inte är tillsatta 
samt en lägre nivå på beviljat kulturstöd. 

Fastighetsnämnden redovisar ett prognostiserat överskott om 10 mnkr för innevarande år. 
Resultatet beror i huvudsak på lägre nedskrivningsbehov än tidigare befarat.  

Miljönämndens helårsprognos visar på ett nollresultat för sin verksamhet. Även Valnämnden 
beräknar att årets resultat kommer bli nära noll.  

Överförmyndarnämnden räknar med ett underskott om 7 mnkr för år 2018. Detta beror på att 
det inte längre kommer någon ersättning från Migrationsverket för ensamkommande barn.   

Kommunstyrelsens prognos för året visar på ett överskott om 44 mnkr, av vilket 41 mnkr är 
hänförligt till stadsledningsförvaltningen och 3 mnkr till stadsgemensamt. Överskottet inom 
stadsledningsförvaltningen beror i huvudsak på prognostiserade resultat inom exploaterings-
verksamheten samt mindre överskott på digitaliseringsavdelning och avdelningen för strate-
gisk samhällsutveckling. Det förväntade stadsgemensamma resultatet är en kombination av 
lägre centrala kostnader för bostäder till nyanlända, högre byggbonus än förväntat och högre 
pensionskostnader inom räddningstjänstförbundet. 

Finansförvaltningens verksamhet tillsammans med stadens internbank redovisar en positiv 
prognos med 289 mnkr. Den stora avvikelsen förklaras till största del av erhållen utdelning 
från dotterbolaget Helsingborgshem AB, samt tidigarelagda ränteutbetalningar. Utdelningen är 
gjord med stöd av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och ska finansiera 
boenden där staden har ett särskilt ansvar (bostadssociala programmet, äldreboenden, LSS-
boenden samt boenden inom socialtjänsten).  

Den samlade prognosen som nämnderna lämnat innebär att de kommer att använda 37 mnkr 
av tidigare års överskott under året. Detta belopp redovisas som en kostnad år 2018. 

FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR 
För att uppnå en långsiktig finansiell hållbarhet och trygga kommunens verksamhet i framti-
den, så behövs en god ekonomi. Kommunfullmäktige har med anledning av detta fastställt två 
finansiella målsättningar för Helsingborg i stadens styrkort. 
• Stadens resultat från skattefinansierad verksamhet ska vara minst två procent av skatte-

nettot, vilket innebär 154 mnkr utifrån prognostiserat skattenetto. Prognostiserat resultat 
för år 2018 förväntas bli 412 mnkr.  

• Stadens soliditet justerad för koncernintern finansiering via internbanken ska vara minst 
50 procent. Utfallet per augusti 2018 är 51 procent. 

BALANSKRAVSRESULTAT 
Kommunallagen anger att en kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Ett lagkrav för 
att uppfylla detta är att årets totala intäkter ska vara större än de totala kostnaderna och där-
med ska kommunen redovisa ett resultat större än noll. Vid beräkning av balanskravsresultat 
justeras årets utfall med vissa poster, såsom realisationsvinster på anläggningstillgångar och 
förändring av redovisad avsättning för pensioner intjänade före år 1998. Tabellen nedan visar 
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årsprognosen för Helsingborgs stad, där det är tydligt att det lagstadgade kravet på en eko-
nomi i balans uppfylls med god marginal. 

 

Diagram 1. Stadens resultat och resultat ur balanskravsynpunkt, mnkr  

 

SKATTEINTÄKTER, STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 
Helårsprognosen för skattenettot visar på en lägre intäktsnivå motsvarande 34 mnkr jämfört 
med budget. Minskningen beror framför allt på minskade skatteintäkter och lägre ersättning i 
det kommunalekonomiska utjämningssystemet. 

 

Tabell 2. Skatteintäkter, generella statsbidrag, fastighetsavgift och utjämning, mnkr 

  Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
2018 

Skatteintäkter 5 930 6 195 6 168 -27 

Kommunalekonomisk utjämning 1 385 1 463 1 461 -2 

Fastighetsavgift 215 224 222 -2 

LSS-utjämning -185 -183 -187 -3 

Intäkter 7 345 7 698 7 664 -34 
 

VERKSAMHETENS FINANSIERING 
För att säkra en hållbar finansiell ställning och undvika att vara beroende av ett positivt finans-
netto, så är stadens målsättning att verksamhetens nettokostnad ska vara lägre än skattenettot. 
Denna målsättning har staden uppfyllt under ett flertal år. För år 2018 prognostiseras verksam-
hetens nettokostnad till 7 509 mnkr, vilket är 155 mnkr lägre än den beräknade skatteintäkten om     
7 664 mnkr. 
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Diagram 2. Verksamhetens nettokostnad och skattenetto, staden, mnkr 

 

 

SOLIDITET 
Soliditet beskriver hur stor del av tillgångarna som är finansierade med egna medel. Vid en god 
ekonomisk ställning är soliditeten hög, vilket ger uttryck för en långsiktig finansiell styrka. 
 
Per siste augusti var Helsingborgs soliditet, justerat för stadens internbank, 51 procent. Staden 
har temporär överskottslikviditet som minskar soliditeten, vilket successivt kommer att för-
svinna under det kommande året. När överskottslikviditeten elimineras i soliditetsberäkningen 
uppnår staden målsättningen för soliditetsmålet 50 procent. 
 
Om en jämförelse av soliditet ska göras med andra kommuner behöver en justering göras för 
pensionsavsättning relaterade till intjäning före år 1998. Med beaktande av detta redovisar 
Helsingborg en soliditet om 64 procent, vilket är högre än för de flesta andra kommuner. 
 
Diagram 3. Stadens soliditet justerad för koncerninterna mellanhavanden via internbanken, procent 
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Tabell 3. Stadens resultatprognos per nämnd/verksamhet, mnkr 

Nämnd Prognos 
årets resultat Bästa fall Sämsta fall 

        

Barn- och utbildningsnämnden -29,9 -19,9 -44,9 
Vård- och omsorgsnämnden -15,0 -7,0 -25,0 
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA 30,0 40,0 20,0 

Arbetsmarknadsnämnden -9,4 -6,0 -14,0 
Socialnämnden -6,0 -4,0 -8,0 
Idrotts- och fritidsnämnden 1,7 3,1 0,7 

Kulturnämnden 1,7 6,0 0,0 
Fastighetsnämnden 10,0 15,0 5,0 
Miljönämnden 0,0 0,4 -0,2 

Överförmyndarnämnden -7,2 -6,4 -6,8 
Valnämnden 0,4 0,5 -0,5 

Kommunstyrelsen 41,5 46,5 36,5 
Stadsrevisionen 0,2 0,2 0,1 
Summa nämnder 18,0 68,4 -37,1 
        

Finansförvaltning 289,5 293,0 287,0 
Stadsgemensamt 2,7 12,7 -2,3 
Skattenetto 7 664,0 7 664,0 7 664,0 
Kommunbidrag -7 562,4 -7 562,4 -7 562,4 
Övergripande prognosvärdering 0,0 -25,7 30,8 
        

Summa stadsövergripande 393,8 381,6 417,1 
        
        

Stadens resultat 411,8 450,0 380,0 
 
Tabell 4. Stadens resultatöverföring per nämnd, mnkr 

Nämnd Ingående 
resultatöverföring 

Prognos 
ianspråktagande 

resultatöverföring 

Prognos 
årets 

resultat 

Utgående 
resultat-

överföring 

Barn- och utbildningsnämnden 114,1 -25,0 -29,9 59,2 
Vård- och omsorgsnämnden 3,7 0,0 -15,0 -11,3 
Stadsbyggnadsnämnden 26,2 -1,0 30,0 55,2 
Arbetsmarknadsnämnden 48,2 -5,0 -9,4 33,8 
Socialnämnden 28,2 0,0 -6,0 22,2 
Idrotts- och fritidsnämnden 10,9 0,0 1,7 12,6 
Kulturnämnden 9,7 -4,5 1,7 6,9 
Fastighetsnämnden 29,5 0,0 10,0 39,5 
Miljönämnden 5,7 -0,7 0,0 5,0 
Överförmyndarnämnden 1,5 0,0 -7,2 -5,7 
Valnämnden 3,1 0,0 0,4 3,5 
Kommunstyrelsen exklusive stadsgemensamt 53,7 -1,3 41,5 93,9 
Stadsrevisionen 2,3 0,0 0,2 2,5 
Summa nämnder 336,8 -37,5 18,0 317,3 
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Koncernen 

Ekonomisk analys 
KONCERNENS AVGRÄNSNING 
Delårsbokslutet är upprättat enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 
Delårsrapport. Bokslutet omfattar Helsingborgs stad och de aktiebolag i vilka staden har ett 
bestämmande eller betydande inflytande.  

RESULTAT 
Stadens koncern redovisar ett resultat efter finansiella poster på 283 mnkr (425) för perioden.  

Helårsprognosen för stadens koncern uppgår till 393 mnkr (1 010) efter finansiella poster. 
Föregående års resultat i koncernens påverkades positivt av reavinst på 374 mnkr från en 
större försäljning av fastigheter i Helsingborgshem AB. Dessutom innehöll stadens resultat 
2017 poster av engångskaraktär. 

Ingen effekt av bolagsskatt är beaktad i delårsresultaten, medan helårsprognosen inkluderar 
en uppskattad skattekostnad för bolagen i koncernen.  

FINANSIELL MÅLSÄTTNING OCH SOLIDITET 
Det finns ett uttalat mål att staden ska ha en stabil och långsiktigt god ekonomi. Den ekono-
miska ställningen och finansiella styrkan kan bland annat mätas genom soliditet. I delårsbok-
slutet per sista augusti 2018 uppgår soliditeten för stadens koncern till 31 procent, vilket är 
oförändrat jämfört med 2017-12-31.  

Under året har balansomslutningen ökat med 1 469 mnkr. Ökningen beror till stor del på att 
koncernen under året haft ett likvidflöde, som medfört att kortfristiga placeringar är större än 
vanligt. Av den totala balansomslutningen representerar anläggningstillgångar cirka 79 pro-
cent, vilket är en minskning med tre procentenheter jämfört med 2017-12-31. 

Diagram 4. Koncernens soliditet, procent  

 

Det finns ingen allmän rekommendation för vilken soliditet som en kommunkoncern minst bör 
ha. Dessutom återspeglar inte den beräknade soliditeten enligt ovan den faktiska finansiella 
styrkan på ett helt rättvisande sätt. Exempelvis har övervärden i fastighetsbeståndet inte ta-
gits med. En marknadsvärdering av fastigheter skulle höja soliditeten för Helsingborgs kom-
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munkoncern och på motsvarande sätt finns också dolda övervärden i andra kommunkoncer-
ner. Detta försvårar en jämförelse av soliditeten mellan kommuners totala verksamhet.  

Vidare är måttet på soliditet inte heller helt jämförbart med andra kommunkoncerners, ef-
tersom Helsingborgs stad har valt att redovisa pensionsåtaganden intjänade före år 1998 som 
en avsättning och inte som en ansvarsförbindelse. Detta är inte i enlighet med gällande redo-
visningsrekommendationer, men staden har valt att göra så eftersom det ger en bättre bild av 
faktiska åtaganden. Redovisade pensioner intjänade före år 1998 uppgår till 2 465 mnkr  
(2 489) inklusive särskild löneskatt. 

INVESTERINGAR 
Under 2018 har staden fortsatt öka sina investeringsutgifter, medan bolagen totalt sett har 
minskat sina investeringar. Koncernens investeringar beräknas sammantaget uppgå till 2 116 
mnkr för år 2018, vilket är en minskning med 119 mnkr jämfört med föregående år. Helsing-
borgshem AB har dragit ned sin investeringstakt och beräknar att investeringarna blir cirka 
213 mnkr lägre än föregående år. Investeringarna har legat på en mycket hög nivå i bolagen 
under de senaste åren, vilket gjort att de svarat för en majoritet av investeringsvolymen i kon-
cernen. Staden håller en fortsatt hög investeringstakt och ökar med 250 mnkr jämfört med 
föregående år, vilket medför att staden nu står för en majoritet  av de totala investeringarna i 
koncernen.  

Diagram 5. Koncernens investeringar, mnkr  
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Staden 

Investeringar 

Vi beräknar att nettoinvesteringarna för stadens skattefinansierade verksamhet 2018 kommer 
att uppgå till 1 029 mnkr. 

Diagram 6: Stadens nettoinvesteringar, skattefinansierad verksamhet, mnkr 

 

FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR 2018 

Tabell 5: Under året kommer vi bland annat färdigställa nedanstående investeringsprojekt 

Investeringsprojekt 
Prognostiserad totalutgift 

vid färdigställande 

Ringstorpsparkens förskola, nybyggnation 46 mnkr 

Senderödsvägen, nytt LSS-boende 28 mnkr 

Kajer Oceanhamnen, etapp 1 och 2 99 mnkr 

Pianisten Ödåkra, ny förskola 39 mnkr 

DrottningH, etapp 3 15 mnkr 

Holstagårdsskolan, tillbyggnad 39 mnkr 

Högastensskolan, tillbyggnad 44 mnkr 

Rydebäcksskolan, nybyggnation 138 mnkr 

Filborna idrottsplats, konstgräs 9 mnkr 
 
Ringstorpsparkens förskola, nybyggnation 
Vi har byggt en ny förskola med sju avdelningar och plats för cirka 140 barn på Ringstorp. 
Förskolan blev färdigställd under januari 2018. Totalutgiften är prognostiserad till 46 mnkr. 

Senderödsvägen, nytt LSS-boende 
I februari 2018 blev det nya LSS boendet med 12 platser på Senderödsvägen, Maria Park fär-
digställt. Totalutgiften är prognostiserad till 28 mnkr. 
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Kajer i Oceanhamnen, etapp 1 och 2 
Under våren 2018 har Kajerna på Oceanpiren etapp 1 och 2 blivit färdiga. Det kvarstår en del 
mindre arbeten som kommer att utföras efter det att bostadshusen på östra delen av kajen 
färdigställts. De nu färdigställda kajerna har förberetts för den kommande anslutningen av 
bron mellan Knutpunkten och Oceanpiren. Totalutgiften för de två första etapperna prognosti-
seras till 99 mnkr. 

Pianisten Ödåkra, ny förskola 
I juni 2018 blev Pianistens förskola färdigställd och verksamheten startade i augusti 2018. 
Förskolan innehåller sex avdelningar med plats för cirka 120 barn. Totalutgiften är prognosti-
serad till 39 mnkr. 

DrottningH, etapp 3 
Upprustningen och utvecklingen av Drottninghögsparken har fortsatt i en tredje etapp där vi 
har fokuserat på de gröna värdena i parken gällande upplevelse och ekologi. Vi har ökat 
mängden blommande träd i parken och anlagt en lugn lunga. Vi har även skapat trygga stråk 
och installerat en offentlig toalett vid lekplatsen. Etappen blev klar juni 2018. Totalutgiften 
uppgick till 15 mnkr. 

Holstagårdsskolan, tillbyggnad 
Holstagårdsskolan byggdes ursprungligen för lägre årskurser med tydligt fokus på lokaleffek-
tivitet. Större undervisningslokaler saknas, vilket framför allt påverkar högre årskurser. Med en 
tillbyggnad får Holstagårdsskolan både ökad elevkapacitet och pedagogisk anpassning av 
sina lokaler. Tillbyggnaden blev inför skolstarten höstterminen 2018. Totalutgiften är progno-
stiserad till 39 mnkr. 

Högastensskolan, tillbyggnad 
Högastensskolan har idag drygt 500 elever i årskurserna F-9. Skolan är sedan ett antal år till-
baka trångbodd och behov finns att utöka lokalerna. Genom att riva en byggnad i dåligt skick 
och i stället sätta en större byggnad i två plan får skolan mer funktionella lokaler och samti-
digt utökar vi kapaciteten. Tillbyggnaden blev klar inför skolstarten höstterminen 2018. Total-
utgiften är prognostiserad till 44 mnkr. 

Rydebäck, ny skola 
Den nya skolan i Rydebäck planerar vi ska inrymma 550-600 elever. Skolan kommer att er-
bjuda stimulerande utbildningslokaler som stödjer modern pedagogik och möjliggör högklas-
sig utbildning. Skolan förväntas vara inflyttningsklar i oktober 2018. Totalutgiften är progno-
stiserad till 138 mnkr. 

Filborna idrottsplats, konstgräs 
Under 2018 anlägger vi en ny konstgräsplan på Filborna idrottsplats för att möta föreningar-
nas behov av tillgång till konstgräs. Projektet beräknas vara klart i oktober 2018. Totalutgiften 
är prognostiserad till 9 mnkr. 

PÅBÖRJADE INVESTERINGSPROJEKT 2018 
Helsingborg växer och inom bland annat fastighetsbeståndet påbörjar vi även under 2018 
många investeringsprojekt för att fortsätta öka kapaciteten i skolor och förskolor samt i id-
rottshallar. Inom infrastruktur och stadsutveckling pågår bland annat ombyggnation av Drott-
ninggatan och Järnvägsgatan och kollektivtrafiksatsningen Helsingborgsexpressen samt 
restaurering av Terasstrapporna, satsningar i handlingsplan grönstruktur och ny mötesplats i 
centrum. 
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S:t Jörgens skola, tillbyggnad 
Skolans huvudbyggnad på S:t Jörgens skola har genomgått en större renovering. Tillbyggna-
den som vi nu håller på att bygga kommer att ersätta de provisoriska paviljonger som idag 
finns på skolgården. Tillbyggnaden syftar även till att förbättra skolans pedagogiska funktion-
alitet och tillgänglighet. Vi planerar att tillbyggnaden är klar under våren 2019. Totalutgiften är 
prognostiserad till 21 mnkr. 

Mariastaden, ny skola etapp 1 
Elevantalsökningar innebär att vi behöver bygga ytterligare en grundskola i Mariastaden. Sko-
lan beräknar vi är klar till höstterminen 2019 och kommer kunna ta emot cirka 350 elever. Det 
finns även möjlighet att bygga ut skolan i framtiden med kapacitet för ytterligare 250-350 
elever samt bygga en förskola. Totalutgiften är prognostiserad för etapp 1 till 126 mnkr.  

Mariastaden, ny idrottshall 
Vid den nya skolan i Mariastaden bygger vi en ny idrottshall med två fullstora hallar samt en 
idrottsoas. Projektet beräknar vi är klart våren 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 67 
mnkr. 

Mariastaden, idrottsoas 
I anslutning till kommande skola, idrottshall och konstgräsplan planeras en torgbildning som 
ska fungera som upplevelseyta för barn och ungdomar. Tanken är att Mariastadens idrottsoas 
ska bli en resurs för skolor och förskolor på dagtid samt för fritidsverksamhet, föreningsliv 
och spontanidrott på kvällar och helger. Idrottsoasen beräknar vi är klar juni 2019. Totalutgif-
ten är prognostiserad till 11 mnkr. 

Västra Berga, ny skolbyggnad 
Den befintliga skolan är trångbodd och är i behov av en utbyggnad. Den nya skolbyggnaden 
kommer bland annat innehålla ny skolmatsal med tillhörande kök, salar för hemkunskap, mu-
sik, bild och ett skolbibliotek. Tillbyggnaden beräknar vi är klar inför skolstarten höstterminen 
2019. Totalutgiften är prognostiserad till 53 mnkr. 

Solvision 
Projekt Solvision innefattar att installera solceller på taken i stadens fastighetsbestånd. Pro-
jektet är uppdelat i olika etapper. I första etappen installerar vi solceller på 11 objekt, bland 
annat Helsingborg Arena, stadsbiblioteket och Rönnowska skolan. Etapp 1 beräknar vi vara 
klart under hösten 2018. Hela projektet beräknar vi vara färdigställt under 2019. Totalutgiften 
är prognostiserad till 25 mnkr. 

Laröd skola 
Befintlig skola är i dåligt skick och är i behov av en utbyggnad. Projektet omfattar att riva be-
fintlig skola och bygga en ny större F-9 skola. Den nya skolan får etappvis inflyttning under 
2020. Totalutgiften är prognostiserad till 154 mnkr. 

Drottninghögs förskola 
Drottninghög växer och det finns ett ökat behov av skola och förskola i området. Den nya för-
skolan är planerad för cirka 200 barn och vi beräknar inflyttning våren 2020. När förskolan står 
klar kommer befintliga lokaler på Drottninghögsskolan som idag används till förskola frigöras 
till skola. Totalutgiften är prognostiserad till 56 mnkr. 

Rydebäck, ny idrottshall 
Rydebäck växer och det behövs ytterligare en idrottshall. Idrottshallen kommer att innehålla 
en fullstor hall samt omklädningsrum som kan nyttjas både för idrottshall och utvändiga fot-
bollsplaner. Idrottshallen kommer att placeras bredvid den befintliga idrottshallen. Byggstart 
på plats beräknas ske i början av 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 41 mnkr. 
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Terasstrapporna 
Terrasstrappan stod färdig år 1903. Under 2014 togs det fram en långsiktigt vård- och under-
hållsplan och ur denna framkom ett stort behov av restaurering av trappan, både av trappan 
och av tornen. Restaureringen pågår och vi beräknar vara klara maj 2019. Totalutgiften är 
prognostiserad till 68 mnkr. 

Drottninggatan och Järnvägsgatan 
I januari 2018 startade ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatans andra etapp. 
Den första etappens slutbesiktning var klar i mars 2018 och nu pågår asfalteringsarbeten. 
Under hösten 2018 startar den tredje och sista etappen. Hela ombyggnaden beräknas vara 
klar inför sommaren 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 192 mnkr, där stadens andel är 
130 mnkr när investeringsbidrag är avdragna. 

Bro till Oceanhamnen 
I Oceanhamnen kommer vi bygga en bro mellan Knutpunkten och Oceanpiren. Bron beräknar 
vi är klar i maj 2020. Totalutgiften är prognostiserad till 110 mnkr, där stadens andel är 75 
mnkr när investeringsbidrag är avdragna.  

Ny mötesplats i centrum 
Vi skapar en ny mötesplats runt Ångfärjan, kongressanläggningen SEAU och de nya bostads-
kvarteren som byggs i Hamntorgets förlängning. Vi öppnar upp och ökar kajpromenadens 
attraktivitet genom en centralt placerad park med vattenkvaliteteter. I juli 2020 beräknar vi att 
den nya parken är klar. Totalutgiften är prognostiserad till 40 mnkr. 

HelsingborgsExpressen 
Staden anpassar infrastrukturen för HelsingborgsExpressen mellan Dalhem och Råå. Under 
hösten 2016 påbörjades den första etappen av fyra för kollektivtrafiksatsningen Helsing-
borgsExpressen. Vi har påbörjat både etapp 3 och 4. Projektet beräknas vara klart i april 2019. 
Totalutgiften är prognostiserad till 170 mnkr, där stadens andel är 90 mnkr när medfinansie-
ringen är avdragen. 

Handlingsplan Grönstruktur 
Vi skapar nya gröna stråk och binder samman befintliga gröna stråk i vår stadsmiljö både i 
och utanför centralorten. Under 2018 arbetar vi exempelvis i Bårslöv, Ättekulla och söder om 
söder. Åtgärderna som finns i handlingsplanen ska vara utförda till och med år 2020. Totalut-
giften är prognostiserad till 78 mnkr. 

Övertäckning av reningsverket 
För att möjliggöra byggnation av bostäder inom H+/Oceanhamnen har förslag på luktreduce-
rande åtgärder på reningsverket tagits fram. Vi kommer att täcka över och flytta några av de 
luktspridande delarna inom reningsverket. Luften från de delar som täcks över leds sedan ut 
via Öresundskrafts skorsten belägen i direkt anslutning till reningsverket och innebär minimal 
luktspridning. I projektet ingår även att anlägga en grönyta inom kvartersmark på den norra 
delen mellan bassängerna och fastighetsgränsen mot helikopterplattan. Vi beräknar att pro-
jektet är klart maj 2022. Totalutgiften för skattefinansierad verksamhet är prognostiserad till 
178 mnkr. 
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Staden 

Finans 

FINANSFÖRVALTNING 
Internbanksverksamheten, stadsinterna räntor samt övrig finansverksamhet uppvisar sam-
mantaget ett prognosticerat helårsresultat som är 289 mnkr högre än budget. Den stora avvi-
kelsen förklaras till största del av erhållen utdelning från dotterbolaget Helsingborgshem AB, 
som är gjord med stöd av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelning-
en ska finansiera boenden där staden har ett särskilt ansvar såsom bostadssociala program-
met, äldreboenden, LSS-boenden samt boenden inom socialtjänsten.  

Stadens nettolikviditet har utvecklats bättre än vad prognoserna visade för några år sedan och 
därför har staden under året valt att tidigarelägga räntebetalningar. 

HÖGSTA KREDITBETYG 
Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s betygssätter varje år stadens kreditvärdighet. 
Stadard & Poor’s ger staden fortsatt det högsta kreditbetyget AAA, ett betyg som varit oför-
ändrat sedan våren 2012. Det höga kreditbetyget ger oss goda möjligheter till kapitalanskaff-
ning med fördelaktiga lånevillkor. 

STADENS NETTOLIKVIDITET 
Stadens har under en följd av år haft en sjunkande nettolikviditet. Under 2017 övergick netto-
likviditeten till att bli negativ. Den 31 augusti 2018 var nettolåneskulden 210 mnkr, en skuldök-
ning med knappt 100 mnkr sedan årsskiftet. Diagrammet nedan visar nettolikviditeten per 31 
december respektive år. 

Diagram 7. Stadens nettolikviditet, mnkr 

 
* Avser nettolåneskuld per 31 augusti 2018. 

Årets och kommande års planerade investeringar kommer att medföra en fortsatt sjunkande 
nettolikviditet för staden.  
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INTERNBANKEN 
Staden har en internbank som samordnar extern kapitalanskaffning, likviditetshantering och 
finansiella placeringar för kommunkoncernen. Internbankens övergripande uppdrag är att 
optimera kapitalflöden och genom detta även stödja stadens bolag i deras affärs- och resul-
tatutveckling. Internbankens verksamhet ger därmed ett mervärde för både staden och bola-
gen. Den vidareutlåning staden gör till bolagen sker utifrån marknadsmässiga villkor. 
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Staden 

Resultaträkning 

Tabell 6: Resultaträkning staden, mnkr 

Resultaträkning 
Utfall 

jan-aug 
2018 

Utfall  
jan-aug 

2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Bokslut 
2017 

      
Verksamhetens intäkter 1 597 1 461 2 261 2 055 2 296 
Verksamhetens kostnader -6 089 -5 671 -9 342 -9 130 -8 933 
Avskrivningar -278 -249 -429 -429 -383 
Jämförelsestörande poster - - - 0 0 
Verksamhetens nettokostnad -4 771 -4 459 -7 509 -7 505 -7 020 
        
Skatteintäkter 3 864 3 725 6 168 6 195 5 930 
Kommunalekonomisk utjämning 
och generella statsbidrag 984 898 1 461 1 463 1 385 
Fastighetsavgift 139 135 222 224 215 
LSS-utjämning -125 -123 -187 -184 -185 
Skattenetto 4 862 4 635 7 664 7 699 7 345 
        

Resultat efter skattenetto 91 176 155 194 324 

        
Finansiella intäkter 45 41 62 35 64 
Finansiella kostnader -44 -48 -59 -75 -72 
Jämförelsestörande poster 263 - 254 - - 
Finansnetto 264 -7 257 -40 -8 
        

Årets resultat 355 169 412 154 316 
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Staden 

Balansräkning 

Tabell 7: Balansräkning staden, mnkr 

Balansräkning 2018-08-31 2017-12-31 

   TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar 7 9 
Materiella anläggningstillgångar 8 645 8 247 
Finansiella anläggningstillgångar 12 342 12 235 
Summa anläggningstillgångar 20 994 20 491 
   
Förråd och exploateringsmark 403 182 
Fordringar 389 415 
Kortfristiga placeringar 3 449  1 995  
Kassa och bank 439 993 
Summa omsättningstillgångar 4 680 3 585 

   

Summa tillgångar 25 674 24 076 

   
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
Eget kapital  9 291 8 936 
-varav periodens resultat 355 316 
   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 586 2 611 
Övriga avsättningar 36 36 
Summa avsättningar 2 622 2 647 
   
Långfristiga skulder 4 879 3 964 
   
Kortfristiga skulder 8 882 8 529 

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 25 674 24 076 
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Koncernen 

Resultaträkning 

Tabell 8: Resultaträkning koncernen, mnkr 

Resultaträkning Utfall 
jan-aug 2018 

Utfall 
jan-aug 2017 

Prognos 
2018 

Bokslut 
 2017 

          
Verksamhetens intäkter 4 305 4 034 6 273 6 265 
Verksamhetens kostnader -8 113 -7 551 -12 359 -11 875 
Avskrivningar -678 -628 -1 027 -936 
Jämförelsestörande poster 49 - 28 358 
Verksamhetens nettokostnad -4 437 -4 145 -7 085 -6 188 
      
Skatteintäkter 3 859 3 725 6 168 5 930 
Kommunalekonomisk utjämning och 
generella statsbidrag 989 898 1 461 1 385 
Fastighetsavgift 139 135 222 215 
LSS-utjämning -125 -123 -187 -185 
Skattenetto 4 862 4 635 7 664 7 345 
      

Resultat efter skattenetto 425 490 579 1 157 

      
Finansiella intäkter 43 28 34 45 
Finansiella kostnader -185 -93 -220 -192 
Finansnetto -142 -65 -186 -147 
      

Resultat efter finansnetto 283 425 393 1 010 

      
Skatter - - -70 -53 
      

Årets resultat 283 425 323 957 
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Koncernen 

Balansräkning 

Tabell 9: Balansräkning koncernen, mnkr 

Balansräkning 
 

2018-08-31 
 

2017-12-31 

   TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar 25 27 
Materiella anläggningstillgångar 20 089 19 703 
Finansiella anläggningstillgångar 965 993 
Summa anläggningstillgångar 21 080 20 723 
   
Förråd och exploateringsmark 476 260 
Fordringar 1 234 1 182 
Kortfristiga placeringar 3 532 2 135 
Kassa och bank 442 995 
Summa omsättningstillgångar 5 684 4 572 

   

Summa tillgångar 26 764 25 295 

   
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
Eget kapital  8 253 7 937 
-varav periodens resultat 283 957 
   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 644 2 666 
Övriga avsättningar 710 674 
Summa avsättningar 3 354 3 340 
   
Långfristiga skulder 5 565 4 655 
   
Kortfristiga skulder 9 592 9 363 

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 26 764 25 295 
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Uppföljning nämnder  

Barn- och utbildningsnämnden 

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN 
• De nybyggda förskolorna Ringstorpsparkens förskola med plats för 150 barn och 

Sagoträdets förskola i Ödåkra med plats för 120 barn startade upp i februari respektive 
juni.  

• Under året har lokalutvecklingen fortsatt för befintliga grundskolor. Högastensskolan och 
Holstagårdsskolan har båda tagit i bruk nya kompletterande skollokaler. 

 
ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Alla Helsingborgs snabba tillväxt medför ett ökat antal barn och grundskoleelever. Det finns idag ett 
stort behov av nya för- och grundskolor. I augusti startade Ringstorpsparkens förskola med 6 avdelning-
ar med plats för 150 barn och i juni startade Sagoträdets förskola i Ödåkra med plats för 120 barn. Un-
der våren har arbetet med att färdigställa ett nytt skolhus i Rydebäck intensifierats, inflyttning sker först 
under hösten 2018. Även arbetet med Laröds skola och tillbyggnad på Högastenskolan, Gläntanskolan 
och Holstagårdsskolan har man arbetat vidare med under våren. Flera skolor arbetar med att optimera 
användandet av befintliga skolmiljöer vilket medför att det pågår en del ombyggnader och renoveringar 
på flertalet skolor i staden. 

Skolledarna i alla skolformer har fortsatt sitt arbete kring det gemensamma systematiska kvalitetsar-
betet. Genom dialog och delaktighet vid chefsmöten har skolledarna engagerat sig och getts möjligheter 
att både sätta sig in i och komma med synpunkter på den metod och det förändrade tankesätt som 
kommer att prägla det gemensamma kvalitetsarbetet framöver, från den enskilde eleven till huvudman-
nanivå. Under hösten konkretiseras detta arbete ytterligare i samband med verksamhetsdialoger och 
workshops kopplat till framtagande av verksamhetsplaner enligt stadens nya styrmodell. 

Gymnasieskolorna fortsätter arbeta med konstruktiv länkning och det systematiska kvalitetsarbetet. 
Med en synlig koppling mellan mål, undervisning, bedömning och lärande kvalitetssäkras arbetet i sko-
lan genom detta arbete. Kontinuerliga träffar arrangeras på skolorna för att medvetandegöra skolut-
veckling och kvalitetsarbete genom att samtliga skolledare diskuterar hur skolans verksamhet ska ut-
värderas. 

Välkomsten som är vår mottagningsenhet för kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kun-
skaper och skolbakgrund, och har under perioden anpassat och minskat sin organisation. Organisation-
en har blivit både effektivare och mer hållbar vilket har resulterat i en såväl kvalitetshöjning som en 
kostnadsbesparing. 

Verksamhetschefer har tillsammans med pedagogiskt center tagit fram erbjudande om gemensamma 
utbildningspaket för olika målgrupper i förskolan och på fritidshemmen. Syftet är att arbeta aktivt för att 
höja utbildningsnivån, skapa likvärdighet inom och mellan våra verksamheter samt skapa bättre förut-
sättningar för de som även tillfälligt i form av vikariat anställs i stadens förskolor och fritidshem. 

Utbildningen Träna skolledarskap för blivande skolledare i staden har utvärderats. Beslut har fattats om 
att påbörja en ny omgång för 2019. Utbildningen syftar till att förbereda deltagarna för en skolledartjänst 
inom Helsingborgs stads skolor och ge dem en inblick i och kunskap om vad chefs- och ledarskapet 
innebär. 

För att ordentligt starta upp projektet SmartMat HBG genomfördes en inspirationskick-off som hölls på 
Sundspärlan där cirka 300 kockar, pedagoger, skolledare och politiker deltog. Projektet har som huvud-
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syfte att kraftigt minska matsvinnet och den negativa klimatpåverkan från skol- och fritidsförvaltningens 
matlagning. 

HELÅRSPROGNOS  
Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott på 29,9 mnkr. 
Efter några år med goda ekonomiska förutsättningar märks nu ett tydligt skifte. Kostnadsökningarna är 
betydligt större än intäktsökningarna för innevarande år, vilket innebär att effektiviseringar måste göras. 
Aktuell prognos visar att åtgärder inte har gjorts i tillräcklig omfattning, och ett intensivt arbete pågår på 
alla nivåer och i alla verksamheter för att minska aktuell kostnadsnivå. Arbetet omfattar såväl 2018 som 
2019, då hittills kända förutsättningar pekar på ytterligare kärvare ekonomi framöver. Då ca 2/3 av 
nämndens kostnader består av personalkostnader kommer effektiviseringarna att påverka personaltät-
heten. Såväl förskolor och grundskolor som gymnasieskolor påtalar samtidigt det svåra läge man befin-
ner sig i, med stor brist på behörig personal. Detta försvårar möjligheterna till anpassning och ökar suc-
cessivt lönerna. 

En osäkerhet finns avseende de omfattande statsbidrag som finns inom skolans och förskolans om-
råde. Kraven för att få behålla många av dessa är en ökad personaltäthet, bibehållen storlek på barn-
grupperna eller en bibehållen aktuell kostnadsnivå per elev för undervisning och elevhälsa. En stor risk 
finns att nämnden får betala tillbaka dessa statsbidrag. 

NÄMNDENS STYRKORT 

 Invånare - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

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

 Andel elever som har inflytande över arbetssätt  87,1 % 86,0 % 85,2 % Minst 88 % 

 
Andel elever som anser att deras lärare tar hänsyn till deras 
åsikter  91,7 % 90,7 % 90,1 % Minst 92 % 

 
Alla förskolor och skolor ska medvetet påverka och stimulera barn och elever att utveckla förståelse för 
samhällets demokratiska värderingar 

 
Andel elever som upplever att man i skolan respekterar 
varandras olikheter  89,4 % 88,7 % 87,1 % Minst 90 % 

 
Andel elever som anser att de vuxna i skolan reagerar när en 
elev kränks  91,8 % 91,5 % 90,4 % Minst 92 % 

 Alla förskolor och skolor ska på ett systematiskt sätt utveckla arbetsformer som tar hänsyn till varje indi-
vids behov och förutsättningar 

 
Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i de 
olika ämnena  90,6 % 89,5 % 89,8 % Minst 91 % 

 Andel elever som får veta hur det går för dem i skolarbetet  90,5 % 89,7 % 90,2 % Minst 91 % 

 
Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i års-
kurs 6  78,0 % 79,3 % 75,6 % Minst 80 % 

 
Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i års-
kurs 9  76,3 % 74,3 % 72,5 % Minst 77 % 

 Genomsnittligt meritvärde i grundskolan  230,9 229,0 227,8 Minst 230 

 Genomsnittlig skillnad i meritvärde flickor-pojkar  41,9 38,7 40,1 Max 34 

 
Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans 
yrkesprogram 85,3 % 82,7 % 81,6 % Minst 85 % 
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 Invånare - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 
Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans 
yrkesprogram exkl. nyinvandrade  90,4 % 89,0 % 87,2 % Minst 92 % 

 
Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram 
efter sommarskola  87,5 % 84,9 % 84,4 % Minst 86 % 

 
Andel elever på gymnasieskolans yrkesprogram som uppnår 
kraven för gymnasieexamen  81,3 % 84,0 % 83,5 % Minst 85 % 

 
Andel elever på gymnasieskolans högskoleförberedande 
program som uppnår kraven för gymnasieexamen  90,8 % 91,0 % 87,2 % Minst 92 % 

 
Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva 
efter sitt första skolår  93 % 89 % 90 % 100 % 

 
Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt 
första skolår  93 % 90 % 91 % 100 % 

 

 Omvärld - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Alla förskolor och skolor ska erbjuda barn och elever inkluderande och utmanande lärmiljöer 

 Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver  76,5 % 74,9 % 75,1 % Minst 78 % 

 Andel elever som upplever nyfikenhet och lust att lära  85 % 83,8 % 82,6 % Minst 86 % 

 
Andel elever som upplever att deras lärare ger dem utma-
ningar  91,1 % 91,1 % 90,6 % Minst 92 % 

 
Tjänstegaranti: Vi garanterar alla barn i förskolan och alla 
elever i skolan minst en estetisk upplevelse/kulturupplevelse 
per läsår från tre års ålder tills de lämnat gymnasiet  

99 % 100 % 100 % 100 % 

 

 Organisation - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Barn- och utbildningsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 Sjukfrånvaro  5,5 % 5,4 % 4,8 % Max 5 % 

 Andel behöriga sökande till utlysta tjänster   37,5 %  Minst 50 % 

 Andel av totalt antal medarbetare som lämnar Helsingborgs 
stad för annat arbete   8,3 %  Max 5 % 

 Index för Hållbart medarbetarengagemang, HME  84 84  Minst 84 

 

 Ekonomi - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Nämndens verksamheter ska vara effektiva med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 

 Bokslutsutfall (mnkr) -31,2 -21,8 -29,9 +-0 
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Alla förskolor och skolor ska utveckla arbetsformer som gynnar ett faktiskt inflytande för barn och 
elever 
Förskolan 
Stadens förskolor arbetar utifrån ett inkluderande förhållningssätt där pedagogerna på en rad olika sätt 
strävar efter att göra barnen delaktiga i verksamheten. Genom att barnen själva får välja vilka aktiviteter 
och miljöer de vill ta del av under dagen ges barnen möjlighet att ha inflytande över verksamhetens in-
nehåll. Miljöerna är anpassade så att barnen själva når leksaker och material vilket gör att de utan hjälp 
kan välja sysselsättning. Samtliga förskolor arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra 
barnens utveckling och lärande. Barnen görs delaktiga i dokumentationen och reflekterar tillsammans 
med pedagoger och kamrater över sitt eget och gruppens lärande. 

Grundskolan 
Pedagogerna arbetar med att öka elevernas kunskap om hur de kan utöva inflytande inom ramen för 
undervisningen samt att öka deras medvetenhet om vad som krävs för att nå kunskapsmålen och hur 
eleven ska göra för att komma vidare. Ett led i detta arbete är att eleverna får leda sina utvecklingssam-
tal. Genom att eleven ges möjlighet att själv bedöma sitt arbete stärks även elevens förmåga att ta an-
svar för och styra det egna lärandet. Resultaten i den årliga attitydundersökningen visar att eleverna i 
genomsnitt skattar sitt inflytande och lärarnas bemötande högt. 

Gymnasieskolan 
Arbetet med delaktighet och inflytande är något som pågår i pedagogernas dagliga arbete. På enskilda 
skolor har man problem att få eleverna att engagera sig långsiktigt i de mer traditionella representat-
ionsforumen, såsom elevråd. Arbetet kan ta ganska mycket tid, och eleverna har svårt att upprätthålla 
engagemanget i kombination med studier. På flera skolor arbetar man också med så kallade elevledda 
utvecklingssamtal, där ett moment har varit att eleverna innan utvecklingssamtalet kan gå in och kom-
mentera lärarens bedömning, så man får ett bättre underlag för diskussion under själva samtalet. Ett 
reellt arbete med elevinflytande förväntas höja motivationen och därmed öka elevnärvaron. Båda dessa 
faktorer bedöms bidra till ökad måluppfyllelse. 

Grund- och gymnasiesärskolan 
På Rönnbäcksskolan och Borgmästarskolan utvecklas elevernas delaktighet genom kartläggningar av 
deras intressen och styrkor. Utifrån resultatet utformas sedan elevens personliga schema. På Västra 
Berga har man inom grundsärskolan och grundsärskolan med inriktning träningsskola arbetet med att 
öka elevdelaktighet och inflytande genom att göra de pedagogiska planeringarna mer tydliga och till-
gängliga för eleverna. På Elinebergs grundsärskola är elever med och tar ansvar för och är delaktiga i 
skolans utveckling genom att delta i klassråd och Olweusråd varannan vecka, samt genom att sitta med 
i elevrådets styrelse. På vissa av skolorna ges eleverna även möjlighet att i större utsträckning ta ansvar 
för sitt lärande och sin utveckling genom elevledda utvecklingssamtal. 

Alla förskolor och skolor ska medvetet påverka och stimulera barn och elever att utveckla förståelse 
för samhällets demokratiska värderingar 
Förskolan 
Många av stadens förskolor arbetar med att låta barnen rösta på vad man ska göra tillsammans, vilket 
tränar barnen i att lyssna på varandra samt utvecklar deras förståelse för hur en demokratisk besluts-
process fungerar. På vissa förskolor är de äldre barnen delaktiga under sina utvecklingssamtal och be-
rättar med stöd av pedagogerna om sitt lärande och om vad som sker på förskolan. 

Grundskolan 
Genom ett demokratiskt arbete i klassrummet har eleverna blivit mer medvetna om på vilket sätt de kan 
påverka innehåll och arbetssätt. Eleverna tränas i att utöva inflytande och delaktighet över undervisning-
en genom att bland annat välja hur de vill redovisa och presentera ett arbetsområde och genom att öva 
på att uttrycka och argumentera för en egen åsikt. För att förebygga kränkningar på skolorna görs kart-
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läggningar och riskanalyser i syfte att identifiera situationer och platser där eleverna upplever utsatthet. 
Denna kartläggning ligger sedan till grund för likabehandlingsarbetet på skolan. I klasser där man behö-
ver arbeta extra mycket för att bemöta intolerans tar man hjälp av sitt elevhälsoteam. 

Gymnasieskolan 
Ett moment för att skapa förståelse och kunskap är genom demokratiska arbetssätt i klassrummet, där 
eleverna görs delaktiga i val av arbets- eller redovisningsformer. En minst lika viktig aspekt som är mer 
svårfångad, är likabehandlingsarbetet som sker på skolorna i syfte att skapa förståelse och respekt för 
alla individer, oavsett till exempel härkomst eller sexuell läggning. Detta kan handla om allt från enskilda 
informationsinsatser till hur personalen på en skola arbetar med bemötande i det vardagliga arbetet. Ett 
utvecklingsprojekt drivs för närvarande med representanter för både skolor och förvaltning i syfte att 
utveckla de gemensamma strukturer och förhållningssätt som redan finns på skolorna. 

Grund- och gymnasiesärskolan 
Eleverna inom grundsärskolan får träna sin demokratiska förmåga och förståelse genom att delta i 
klass- och Olwuesråd samt elevrådets styrelse. 

Alla förskolor och skolor ska på ett systematiskt sätt utveckla arbetsformer som tar hänsyn till varje 
individs behov och förutsättningar. 
Förskolan 
Samtliga förskolor arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens utveckling och 
lärande. Barnen görs delaktiga i dokumentationen och reflekterar tillsammans med pedagoger och kam-
rater över sitt eget och gruppens lärande. Pedagogernas förhållningssätt är en viktig beståndsdel för att 
göra barnen delaktiga. Det handlar om att pedagogerna måste vara inkännande och våga släppa kontrol-
len för att låta barnens intressen och tankar styra verksamheten. Ökad kunskap om och medvetenhet 
kring hur pedagogernas förhållningssätt påverkar barnen har i en del enheter identifierats som ett om-
råde i behov av vidare utveckling. Även arbetet med uppföljning och utvärdering av barnens delaktighet 
och deras påverkansmöjligheter behöver vidareutvecklas. Uppföljningen är av stor vikt för att verksam-
heterna ska få en rättvisande bild av om arbetssätt och insatser leder till förväntade resultat eller om 
andra arbetsmetoder behöver sättas in för att öka barnens delaktighet och inflytande. 

Grundskolan 
I skolorna används i hög utsträckning formativ bedömning, vilken är en arbetsform som kännetecknas 
av att tydliggöra målen för undervisningen, att söka information om var eleven befinner sig i förhållande 
till målen och att återkoppla så att eleven ska komma vidare mot målen. Genom formativ bedömning vill 
man uppnå ett klassrumsklimat där elever vill lära och där de ges möjlighet att lära sig att lära, vilket i 
sin tur ska leda till ökad delaktighet och motivation. Andra arbetsformer som skolorna använder sig av 
är att eleverna får göra självskattningar och kamratbedömningar, liksom att de får feedback från läraren 
under pågående arbete. Andra motivationshöjande insatser som används är att låta eleverna leda sina 
egna utvecklingssamtal. Eleverna får på detta sätt en större inblick i och ansvar för sitt lärande och sin 
utveckling. 

Gymnasieskolan 
Att lyckas med att möta eleverna där de befinner sig är en förutsättning för god inlärning. Skolorna arbe-
tar fortsatt utifrån konceptet konstruktiv länkning som handlar om att lärande sätter upp specifika lä-
randemål för till exempel en lektion, planerar undervisningen utifrån dem med lärandeaktiviteter, och 
sedan utvärderar hur det har gått. Detta ställer höga krav på pedagogerna att dels ha en tydlig bild om 
var eleverna befinner sig, men också att själva samla in information om i vilken grad kunskaperna upp-
nåtts. 

Grund- och gymnasiesärskolan 
Inom grundsärskolan utgår hela verksamheten från elevernas behov av hjälp och stöd för att klara skol-
arbetet. Skolans organisation, lokaler och miljö är speciellt anpassade till elevernas behov. Personalen 
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är lyhörd för elevens signaler och utformar undervisningen efter dagsform och behov. Undervisningen 
sker i små grupper och eleverna får mycket individuell handledning. Personaltätheten är anpassad till 
elevernas behov av särskilt stöd och personalen har specialkompetens kring arbetet med elevgruppen. 

Alla förskolor och skolor ska erbjuda barn och elever inkluderande och utmanande lärmiljöer. 
Förskolan 
Stadens förskolor arbetar aktivt med att skapa utvecklande lärmiljöer för barnen. Fokus ligger på att 
miljöerna ska utmana och stimulera till lek och lärande. Det finns verksamheter som tar hjälp av peda-
gogistor för att stödja pedagogerna i deras arbete med att utveckla lärmiljöerna. Såväl inom- som utom-
husmiljöer utvecklas utifrån barnens intressen och behov. Lärmiljöns syfte är att utan pekpinnar och 
färdiga användningsområden fånga och uppmuntra barnens uttrycksmöjligheter och lärande. Pedago-
gen kommer inte med färdiga svar utan ses som medforskare och stöd när barnen utvecklar nya kun-
skaper och färdigheter. Barnens olikheter och intressen fångas upp genom observation, dokumentation 
och reflektion och ses som drivkrafter bakom utvecklingen av förskolans lärmiljö. 

Grundskolan 
De skolbyggnader som Helsingborgs stads grundskolor bedriver verksamhet i skiljer sig mycket åt, både 
utrymmesmässigt och avseende standard. Det finns skolor som är relativt nybyggda eller totalrenove-
rade där lokalerna upplevs som funktionella och ljusa. Samtidigt finns det skolor som bedrivs i byggna-
der som är i stort renoveringsbehov, där arbetsmiljön för elever och personal inte är fullgod och/eller där 
lokalerna är slitna. Ett stort antal skolor har under en längre tid varit trångbodda.Främst finns det behov 
av mer utrymme i form av grupprum, större matsal, uppehållsrum samt arbetsplatser till lärarna. För 
atthitta lösningar krävs nya idéer och diskussioner kring hur vi på bästa sätt kan nyttja våra lokaler. Det 
läggs ner mycket arbete på att utnyttja befintliga lokaler på bästa möjliga sätt, såsom att göra om breda 
korridorer till studiehallar och köpa in inventarier för att kunna skapa lugna studiemiljöer. 

IKT är ett viktigt pedagogiskt verktyg i skolorna och används i allt större utsträckning som inlärningsstöd 
i undervisningen. På flera skolor har samtliga elever tillgång till ett IKT-verktyg, vilket medför att pedago-
gerna har ett stort urval av verktyg och arbetssätt. Exempelvis arbetar flera skolor med så kallade ”flip-
pade klassrum”, vilket innebär att läraren ger webbaserade genomgångar som hemläxa istället för den 
traditionella föreläsningen i klassrummet. På det här sättet får eleverna möjlighet att förbereda sig inför 
undervisningen, vilket i sin tur ger tid och utrymme i klassrummet för mer laborativt arbete. IKT-
verktygen ses som betydelsefulla i arbetet med att skapa undervisningsformer som inkluderar och där-
med även motiverar. 

Gymnasieskolan 
Lokalerna på de olika gymnasieskolorna ser ganska annorlunda ut beroende på vilka program som 
finns. I stort är lokalerna väl anpassade till skolornas behov, men det finns behov av översyn i vissa fall. 

Tycho Braheskolan har gjort satsningar för att ha egna laboratorier för de naturvetenskapliga ämnena. 
Rönnowska skolan har sedan tidigare omfattande möjligheter till välanpassad undervisning då man 
förfogar över ett stort antal specialsalar. Samtidigt finns det behov av en översyn på skolan för ytterli-
gare pedagogisk anpassning. På Olympiaskolan finns planer på mer flexibla lösningar där eleverna kan 
sysselsätta sig utanför lektionstid. På Nicolaiskolan har det varit stort fokus på digitala satsningar, med 
såväl hårdvara som IKT-pedagoger. 

Ett lärandeklimat som är öppet och utmanande är mer svårfångat. En del är att lyckas utmana alla elever 
där de befinner sig. I attitydundersökningen kan man se att drygt 83 procent av eleverna uppger att skol-
arbetet intresserar och får en att vilja lära mer, en andel som är ganska stabil över tid. Samtidigt dryga 
90 procent att lärarna ger dem en utmaningar. En annan viktig aspekt är att pedagogerna genom feed-
back och feedforward kan vägleda och utmana eleverna i sitt lärande utifrån varje individs behov. 
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Grund- och gymnasiesärskolan 
Grundsärskolornas organisation och lärmiljöer anpassas utifrån elevernas behov. Personaltätheten är 
anpassad till elevernas behov av särskilt stöd och stor vikt läggs vid att bygga en undervisning anpassad 
utifrån elevernas intressen och styrkor där varje elev har ett anpassat schema. Eleverna är i behov av 
individuellt särskilt stöd i alla lärsituationer och vardagsaktiviteter. Läromedel, datorprogram och övrigt 
material anpassas till elevgruppen och verksamheten. Skolorna satsar på att utveckla elevernas möjlig-
heter att kommunicera, vara delaktiga och kunna påverka. Genom alternativ kompletterande kommuni-
kation (AKK) som kan bestå av naturliga reaktioner, konkreta föremål, bilder, signalord och/eller tecken 
som stöd ges eleverna ökade förutsättningar att kommunicera utifrån sina förmågor. På Elinebergs och 
Västra Bergas grundsärskolor är lärmiljöerna integrerade med respektive grundskola, vilket ökar förstå-
elsen mellan eleverna i de olika skolformerna och underlättar för samverkan mellan grundskola och 
grundsärskola.  

Nämndens verksamheter ska vara effektiva med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig håll-
barhet 
Barn- och utbildningsnämnden arbetar för att redovisa en ekonomi i balans. Det innebär att inga större 
under- eller överskott ska uppstå, utan tilldelade resurser ska utnyttjas i verksamheten. En stabil eko-
nomi är grunden för att kunna bedriva en långsiktigt stabil verksamhet. Årets resultat slutar på ett un-
derskott på 29,9 mnkr. Underskottet beror på att kostnadsökningarna under 2018 är betydligt större än 
intäktsökningarna, och att anpassningar inte har genomförts i nödvändig utsträckning. Dessutom finns 
en osäkerhet vad gäller de omfattande statsbidragen till verksamheten. Ett intensivt arbete pågår med 
att effektivisera verksamheten och därmed nå en ekonomi i balans. 
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Uppföljning nämnder  

Vård- och omsorgsnämnden 

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN 
• Den 1 januari ersattes betalningsansvarslagen med lag om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård (2017:612). 
• Samtliga vårdboende i kommunal regi är sedan årsskiftet egna resultatenheter. 
• Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om en digitaliseringsplan för åren 2018-2020. 
• Lundhagens tillagningskök invigdes den 23 augusti av vård- och omsorgsnämndens ordförande. 
• På Bryggaregatan har LSS verksamheten startat upp 15 nya servicelägenheter. 

 
ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Lagen som trädde ikraft vid årsskiftet har ställt stora krav på samverkan mellan regionen, primärvården 
och kommunen. Syftet med lagen är att minska vårdtiderna inom slutenvården och innebär att kommu-
nerna får ett betalningsansvar redan efter 3 kalenderdagar iställer för tidigare 5 vardagar. Skånes kom-
muner har gjort en överenskommelse med Region Skåne som började gälla från 1 april. Överenskom-
melen innebär att betalningsansvaret beräknas utifrån en genomsnittsmodell på 2,8 dagar per månad. 
Reaktioner från patienter och anhöriga har funnits kring planering och hemtagning. Hemtagningsteamet 
har varit en framgångsfaktor och förvaltningen har inga betalningsansvarsdagar för perioden. Flera 
sjukhus redovisar en ökning av återinläggningar, men ansvariga för Helsingsborgs sjukhus ser inte detta 
och lyfter det goda samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen.  

Nya servicebostäder på Bryggaregatan 
Ny bostad med särskild service enligt LSS har startat på Bryggaregatan, vilket har 15 servicebostäder 
varar 11 tillsattes innan sommaren. Uppstarten har skett enligt planering, men som alltid vid nybyggnat-
ion kvarstår en del olösta frågor som behöver lösas under hösten.  

Ofrivillig ensamhet 
På förebyggandeenheten arbetar medarbetarna aktivt med att förebygga ofrivillig ensamhet. Bland an-
nat har olika åtgärder gjorts för att sätt sprida information om träffspunktsverksamheterna. Åtgärderna 
tycks haft effekt då antalet besökare på träffpunkterna har ökat. Projektet "Möjligheter för äldre med 
hemvård att äta på särskilda boende" har inte fått önskad effekt. Endast 12 personer hade från augusti 
2017 till februari 2018 utnyttjat möjligheten att äta på de utvalda boendena Elinebo, Dunkerska huset 
och Lundhagen. Vård- och omsorgsnämnden beslutade därför i juni att ge omsorgsdirektören i uppdrag 
att se över biståndskravet samt hur information om möjligheten att äta på nämnda vårdboende kan 
förbättras.  

Digitalisering och välfärdsteknik 
Förvaltningen behöver säkerställa att det finns en organisation och kompetens för att kunna följa digita-
liseringsplanen för åren 2018-2020 som nämnden har antagit. Det pågår en del testbäddar, men har 
behöver förvaltningen säkerställa uppföljningen och en plan för breddinföring vid framgångsrika projekt. 
Bland annat på går ett utvecklingsarbeta med målsättningen att automatisera utbetalning av sjuklöner 
inom personlig assistans. Upphandling av digitala trygghetslarm är avslutad. Arbetet med att ta fram ett 
förfrågningsunderlag inför upphandling av digitala nycklar är påbörjat.  
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Invigning av Lundhagens tillagningskök 
Lundhagens tillagningskök invigdes den 23 augusti 2018 av ordförande i Vård- och omsorgsnämnden. 
Förhoppningen är att köket ska skapa stor glädje hos hyresgästerna på Lundhagen och Tuvehagen, men 
också hos de Kattarpsbor som önskar äta på Café Lundhagen som finns i direkt anslutning till tillag-
ningsköket.  

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag från 1 juli 
Anledningen till att det tas fram en ny lag är för att den ska anpassas till den funktionshinderpolitik som 
gäller i dag så att den sökande sätts i centrum. Lagen innebär att kommunernas handläggning förenklas 
och att lagen ska uppfattas som förutsägbar och tydlig. I samband med den nya lagen har förvaltningen 
gjort en större genomlysning av handläggningsprocessen. Det resulterade i en omarbetad arbetsprocess 
som inkluderar nya stöd-dokument, informationsbrev och blanketter.  

Seniordialoger 
Under våren genomförde förvaltningen fyra seniordialoger på träffpunkterna Rosenknoppen, Påarp, 
Adolfsberg och Tågaborg. Syftet var att ta del av seniorernas synpunkter, tankar och idéer om hur vård- 
och omsorgsförvaltningen kan bidra till att göra vardagen bättre för äldre. En redovisning med förslag på 
åtgärder kommer att redovisas till vård- och omsorgsnämnden i oktober. 

HELÅRSPROGNOS  
Vård- och omsorgsförvaltningens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott på 15 mnkr. 
Detta beror på följande: 

Personlig assistans fortsätter att öka utöver budget. minus 3 mnkr. 

Hemvården har fått nya bedömnings- och ersättningsmodeller bland annat beroende på krav från Soci-
alstyrelsen. Dessutom har en ny lag, allmänt kallad betalansvarslagen, trätt i kraft vid årsskiftet. Finns en 
osäkerhet kring dessa förändringars påverkan på hemvårdens volymer, och således ekonomi, och ana-
lys- och åtgärdsarbetet pågår för fullt. Prognos minus 8,5 mnkr. 

Entreprenaderna visar på en prognos på minus 10 mnkr. Detta beror dels på att det har verkställts ett 
antal parboenden på dessa enheter, dels på ovan nämnda orsaker vad avser hemvården. 
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NÄMNDENS STYRKORT
 
  Invånare - nämndens mål och mätetal Utfall 

2016 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 
Nämnden ska öka kundernas delaktighet och inflytande 

    

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

86 % 87 %  Minst 86 % 

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

96 % 97 %  Minst 95 % 

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

90 % 89 %  Minst 89 % 

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

76 % 73 %  Minst 70 % 

 
Nämnden ska involvera medborgarna mer i planeringen av verksamheten 

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

80 % 72 %  Minst 72 % 

 Andel äldre som är sammantaget mycket/ganska nöjd 
med hemtjänsten 

88 % 90 %  Minst 90 % 

 Antal sammanträden med Kommunala pensionärsrådet 
och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor där för-
valtningen medverkar 

- - 
 Minst 4 

 Antal tillfällen där förvaltningen möter elever i särskolan - -  Minst 2 

 
Nämnden ska arbeta med att förebygga ofrivillig ensamhet 

 Antal besökare på träffpunkter.  20 284 19 884 28 843 Minst 
14 000 

 Beläggningsgrad på dagverksamheterna.  79 % 80 %  Minst 79 % 
 Antal föreningar som får verksamhetsstöd - -  Minst 8 

 

  Omvärld - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 
Nämnden ska minska sin miljöpåverkan 

    

 Andel ekologiska livsmedel 35 % 36 %  Minst 40 % 
 Andel elbilar 0 0  Minst 15 

 
Nämnden ska ge förutsättningar till att skapa kreativ verksamhetsutveckling och aktivt arbeta med 
omvärldsbevakning 

 Antal nya projekt inom testmiljöer som startats under året 2 3  Minst 2 
 Antal pilotprojekt som startats under året 0 1  Minst 2 
 Antal aktiva beslut som nämnden fattat utifrån omvärlds-

bevakning - -  Minst 10 
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  Organisation - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 
Nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare 

    

 Total sjukfrånvaro 10,8 % 10,0 % 9,65 % Max 8,5 % 

 Andel långtidssjukfrånvaro utifrån total sjukfrånvaro 47,6 % 43,2 % 43,8 % Max 34 % 
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 78 79  Minst 78 
 Andel medarbetare med fyra eller fler sjuktillfällen per 12 

månader 
0 % 26,3 %  Max 20 % 

 Andel chefer som arbetat mer än ett år - -  Minst 80 % 
 Andel medarbetare som arbetat mer än ett år - -  Minst 80 % 

 
Nämnden ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

 Antal personer som har tillsyn via kamera (hemtjänst) - 100 19 Minst 26 
 Antal äldre i hemvården som har digitala nycklar - -  Minst 200 
 Andel medarbetare inom hemvård som är mobila och som 

har en smartphone som arbetsverktyg - -  100 % 

 

  Ekonomi - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

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

 Ekonomi i balans -3 -26,1  0 
 Minskat antal övertidstimmar i förvaltningen - -  Minst 1 % 
 Minskat antal timvikarier i förvaltningen - -  Minst 2 % 

 Minskad andel ej utnyttjad tillgänglig tid i förvaltningen - - 35 % Minst -1 % 

 

 

Nämnden ska öka kundernas delaktighet och inflytande 
Nämnden har beslutat om en modell för ett kvalitetsindex för att underlätta jämförelser mellan vårdbo-
ende samt tydliggöra enhetens resultat. Modellen kommer att införas under hösten 2018. 

Delaktighetsslingor har genomförts på två vårdboende med hjälp av vägledare från LSS för att öka hy-
resgästernas delaktighet och tydliggöra maktförhållande. 

I Delaktighetsplanen, 2018-2020, planeras för att samtliga enheter kommer att ha vägledare. Alla invol-
verade ser mycket positivt på denna modell, dess effekter och glädjen i och med den, vilket skapar goda 
förutsättningar för fortsatt implementering. 

Genomförandeplanen är vår överenskommelse med hyresgästerna kring hur livet ska levas på vårdbo-
endet. Där har kontaktpersonen, kvalitetsledaren och enhetschefen ett extra ansvar för att möjliggöra 
detta. 

Utfall saknas för mätetalen inom målet eftersom de redovisas vid årets slut utifrån Socialstyrelsens 
brukarundersökning " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" och Öppna Jämförelser. 

Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet. 
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Nämnden ska involvera medborgarna mer i planeringen av verksamheten 
Arbetet med att öka hyresgästernas och närståendes nöjdhet pågår fortlöpande. Café- och närstående-
möte genonmörs med olika frekvens i olika verksamheter, liksom bo- och matråd, vilka involverar hyres-
gästerna i att vara delaktiga och påverka verksamheterna samt dess innehåll. 

Utfall saknas för två av mätetalen inom målet eftersom de redovisas vid årets slut utifrån Socialstyrel-
sens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" och KKIK (Kommunens kvalitet i 
korthet). 

Mätetalet som handlar om förvaltningens medverkan vid rådens sammanträden mäts vid årets slut och 
saknar därför utfall. Detsamma gäller mätetalet som avser antal tillfällen där förvaltningen möter elever i 
särskolan. 

Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet. 

Nämnden ska arbeta med att förebygga ofrivillig ensamhet 
Kommunfullmäktige har i vård - och omsorgsnämndens budget 2018 avsatt en miljon kronor för att 
motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Syftet med bidraget är stimulera civilsamhället att ta egna 
initiativ till att hitta nya lösningar att bryta ofrivillig ensamhet. Föreningar/organisationer och andra 
sammanslutningar har möjlighet att ansöka och det inkom tolv ansökningar. Fem av dessa förening-
ar/organisationer har blivit beviljade bidrag. Uppföljning av bidragen kommer att ske under januari må-
nad år 2019. 

Projektet "Möjlighet för äldre med hemvård att äta på vårdboende" har pågått sedan augusti 2017 och 
handlar om att äldre personer med hemvård erbjuds möjlighet att äta lunch på några utvalda vårdbo-
ende. Projektet har inte fått det önskade utfallet och nått tillräckligt många äldre. Vård- och omsorgs-
nämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att se över vilka insatser och informationssatsningar 
som behöver göras för att nå fler äldre. Ett förslag ska presenteras vid nämndens sammanträde i sep-
tember 2018. 

Utfall saknas vad gäller beläggningsgrad på dagverksamheter och antal föreningar som får verksam-
hetsstöd eftersom de redovisas vid årets slut. 

Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet 

Nämnden ska minska sin miljöpåverkan 
Det arbetas kontinuerligt med att minska användandet av fossila bränslen i hemvårdens verksamheter. 
Det har införskaffats fler elbilar och elcyklar. Genom att använda GPS-sändare i vissa bilar har det fun-
nits möjlighet att lägga upp de rutter som både frigör kundtid och har en positiv miljöpåverkan. 

Förvaltningen har ökat sina inköp av ekologiska livsmedel. Enligt livskvalitetsprogrammet ska det ekolo-
giska fotavtrycket minska vilket bl.a. innebär att konsumtionen och produktionen av livsmedel ska för-
ändras så att den blir mer hållbar. Varor och tjänster som både är etiskt och miljömässigt sunda och 
hållbara ska väljas i första hand. 

Prognosen är att nämnden inte helt kommer att nå ambitionen för året inom målet. 

Nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat jämfört med samma period 2017 och föregå-
ende tertial. 

Andelen långtidssjuka har minskat jämfört med samma period 2017 men ökat jämfört med föregående 
tertial. 

Det visar sig att vi blivit bättre på att hantera korttidsfrånvaron genom ett ökat fokus på sjuktal och nya 
rutiner där man anmäler sin sjukskrivning till chefen samt ett vanligare användande av första dags intyg 
i de fall det bedömts vara lämpligt. 

Helsingborgs stads delårsbokslut augusti 2018     43



Arbetet med frisknärvaron fortskrider. Ett bra exempel är att daglig verksamhet inom verksamhetsom-
råde tre planerar att starta upp ett hälsoprojekt för medarbetarna under hösten, som innehåller hälso-
café med inspirationsföreläsningar. 

Utfall saknas för fyra av mätetalen då dessa mäts vid årets slut. 

Prognosen är att nämnden inte helt kommer att nå ambitionen för året inom målet. 

Nämnden ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter 
Inför år 2017 utarbetades ett förslag till nytt angreppssätt för att öka incitamenten till ett införande av 
kameror på bred front. Det nya angreppssättet innebar att det inte längre skulle vara särskilda bistånds-
beslut på kamera som metod för tillsyn utan snarare ett allmänt biståndsbeslut. 

Detta gick dock inte att införa eftersom det rådande avtalet med den privata utföraren av hemvård inte 
tillät denna lösning. Den nya rutinen som skulle leda till ökning har ännu inte kunnat tillämpas. 

Utfall saknas för vad gäller antal äldre i hemvården som har digitala nycklar och andel medarbetare 
inom hemvården som har en smartphone som arbetsverktyg då dessa mäts vid årets slut. 

Prognosen är att nämnden inte helt kommer att nå ambitionen för året inom målet. 

Nämndens ekonomi ska vara god med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet 
Andelen ej utnyttjad tillgänglig tid har minskat inom verksamhetsområde 1 (boenden). Dock är det en 
stor spridning mellan de verksamheter som inte har några timmar alls, till de verksamheter som har 
väldigt många. En analys av detta kommer att ske under hösten. 

Inom verksamhetsområde 2 (hemvård och hemservice) har inte andelen ej utnyttjad tid minskat. En 
djupare analys visar att de enheterna med sämst ekonomiskt resultat utmärker sig inom detta område 
och det har påbörjats en schemaanpassning på dessa enheter. Dessa enheter har helt enkelt haft för 
mycket personal vissa tider i veckan. 

Ytterligare ett par enheter inom verksamhetsområde två, som också haft mer outnyttjad tillgänglig tid än 
vad som varit rimligt, har det även här gjorts en fördjupad analys. Troligtvis beror detta på att nya med-
arbetare hanterat personalsystemet "Medvind" fel så att större delen av arbetspassen varit felregistre-
rade och missat att omvandla tillgänglig tid till arbetad tid. 

Andelen ej utnyttjad tillgänglig har minskat även inom verksamhetsområde 3 (stöd till personer med 
funktionsnedsättning) vilket beror på att enhetscheferna arbetar aktivt med det. De outnyttjade timmar-
na finns främst inom personlig assistans och i någon mån daglig verksamhet. 

Utfall saknas för minskat antal övertidstimmar och minskat antal timvikarier i förvaltningen då dessa 
mäts vid årets slut. 

Prognosen är att nämnden inte helt kommer att nå ambitionen för året inom målet. 
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Uppföljning nämnder  

Stadsbyggnadsnämnden 

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN 
• Helsingborg stad har av Svenska Livräddningssällskapet (SLS) blivit certifierad som vattensäker 

kommun. En kvalitetsstämpel för vårt arbete med att förhindra vattenolyckor genomförebyggande 
arbete. 

• Den 2 juni nyinvigdes Furutorpsplatsen, som under 2017 och 2018 byggts om till en trevligare och 
tryggare park. Upprustningen är ett av många projekt som har utgått från våra dialogprojekt med 
boende på Söder. 

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Varma sommardagar 
Vi har haft en sommar i Helsingborg som varit mycket av en fest med en mängd olika evenemang och 
ett fantastiskt fint väder. Antalet människor som vistats i det offentliga rummet, på stränder, badat eller 
vistats inom stadens naturmarker har varit rekordartat. Städning och renhållning är alltid högaktuellt, 
speciellt en sommar som denna. Initialt räckte inte resurserna till i vissa områden för att hålla den nivå 
som erfordrades men anpassning har successivt skett. Gällande den extrema torkan har vissa lång-
gräsytor inte kunnat klippas på grund av brandrisken och stora resurser har lagts på bevattning. Här har 
kravet på att spara vatten balanserats mot behovet av bevattning. 

Under året har terrasstrapporna varit stängda för en välbehövlig och omfattande renovering, på nation-
aldagen öppnade vi delar av trapporna så att studenterna enligt tradition kunde springa ner för dem. De 
hölls sedan öppna under sommaren så att invånare och turister kunde passera. 

Det varma vädret har gjort att våra stränder varit välbesökta. Den nya interaktiva digitala skylten vid 
Strandpaviljongen installerades och gjorde det möjligt för badgäster och andra besökare att besöka 
helsingborg.se och även där få information om badvattenkvalitet. Helsingborg certifierades under som-
maren av Svenska Livräddningssällskapet som vattensäker kommun efter att ha uppfyllt alla sex upp-
ställda kriterier. Certifieringen är en kvalitetsstämpel på vårt målmedvetna arbete och visar att vi är på 
rätt väg. Arbetet med livräddartornen har bidragit till att Helsingborgs stad fick utmärkelsen. Till skillnad 
från de stolar livräddarna hade innan kommer livräddarna nu upp på en högre höjd med bättre överblick 
över badande, är med skyddade mot väder och vind och dessutom kommer de att vara mer synliga på 
stranden. Tornen kommer till badsäsongen 2019 att vara placerade på Fria bad, Råå vallar och Ryde-
bäck. Dessa livräddartorn är en del av vårt målmedvetna arbete med säkerheten runt all typer av bad och 
vatten. 

Byggprojekt och planer 

Ombyggnation av Drottninggatan och Järnvägsgatan 
Nu är stora delar av Drottninggatan-Järnvägsgatan klar och medan arbetet med etapp 2 mellan Stortor-
get och Konserthuset går in i slutfasen sätter vi igång med etapp 3. Den omfattar två delsträckor, en i 
norr från Helsingborgs konserthus till Kopparmölleplatsen och en i söder från Trädgårdsgatan till Tings-
rätten. Inför uppstarten av etapp 3 har vi gjort omfattande informationsinsatser. Vi har gjort pressut-
skick, radioreklam, skickat ut sms och e-post. Vi har även besökt berörda fastighetsägare och butiksä-
gare i anslutning till arbetsområdet. Vi har haft lunchmöte med tillhörande guidning inom etapp 2. Vi har 
även lämnat löpande information till berörda butiksägare allt eftersom entreprenaden framskrider. 
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Oceanhamnen 
Arbetet med att bygga Helsingborgs nya stadsdel går snabbt framåt. Under våren har barn och ungdo-
mar deltagit i en idétävling för att ta fram temat på lekplatsen som ska byggas i parken i den nya stads-
delen. 

På sammanträdet den 23 augusti klubbade stadsbyggnadsnämnden investeringsbeslutet för gång- och 
cykelbron till Oceanpiren. Nämnden fattade också beslut i ytterligare två bygglovsärenden i de nya kvar-
teren. 

Planberedskap 
En god och hållbar planberedskap skapar förutsättningar för bostadsbyggande, nya arbetsplatser samt 
god service. Vid årsskiftet 2017/2018 fanns en planbuffert motsvarande cirka 1550 bostäder i detaljpla-
ner yngre än 5 år. Takten i bostadsbyggandet har varit hög under de senaste fyra åren och så även under 
2018. Trots detta har bufferten inte sjunkit särskilt under det första och andra tertialet och det är rimligt 
att tro att bufferten kommer kunna stabiliseras under 2018 för att sedan börja byggas upp. Samtidigt 
fortskrider arbetet med nya detaljplaner för såväl verksamheter som service. Det finns ett fortsatt fokus 
på förskolor, skolor och idrottshallar. 

Event under sommaren 
Mitt i sommaren så fick tävlande, besökare och invånare möjlighet att uppleva cirka 55 olika sporter när 
SM-veckan gick av stapeln. Det var många idrotter, vissa mindre kända, som till exempel thundercat, 
roller derby, aquabike med flera. SM-veckan blev också en riktig fotbollsfest när det Svenska landslaget 
tog sig längre än väntat i fotbolls-VM. Några av matcherna kunde ses på storskärm på Gröningen. 

SM-veckan blev en utmaning för många av förvaltningens enheter med att förbereda stadens offentliga 
miljö för arrangemanget men det blev även en riktig folkfest. Vår organisation tillsammans med entre-
prenörer och leverantörer belastades hårt inför och under veckan men klarade uppdraget väl. Det var 
omfattande förberedelser med bland annat tillfällig asfaltering, nya el- och fiberskåp och ny toalett. 

När fotbolls-VM var över för Svenska landslaget ordnade vi en välkomsthälsning till Andreas Grankvist 
och Martin Olsson när de återvände hem efter sina fenomenala insater i årets fotbolls-VM. Trots att det 
var sommarens enda regnkväll var stortorget fullt av invånare, besökare och fotbollsbarn som ville hylla 
spelarna. 

Staden har även haft besök av två internationella matmarknader, det var återbesök av International 
Street Market med mat från 15 länder och förstagångsbesök av The Italian Village. Målggruppen har 
varit bred och marknaderna välbesökta vilket även handeln märkte av och uppskattade. 

Invigningar 
Under sommaren har invånare och besökare kunnat ta del av flertalet invigningar och aktiviteter. 

• Den 26 maj invigde vi årets blomsterarrangemang på Sundstorget. Blomsterarrangemanget är i år 
inspirerat av Fredriksdals 100-års jubileum. 

• Den 8 juni invigdes de förnyade grönområdena på Drottninghög. Vi har byggt om och platerat 100 
träd i Drottninghögsparken. 

• Den 13 juni invigdes Strandpaviljongen den nya omklädnings- och toalettbyggnad vid Fria bad. 
• Den 13 juni invigde 140 sångare stadens Walk of fame, som var ett samarrangemang mellan 

Helsingborgs Idrottsmuseum och Helsingborgs stad, på torget framför Idrottens hus. Det är en plats 
för att lyfta fram idrottsprofiler från Helsingborg som varit viktiga för utvecklingen av idrotten i sta-
den. 

• Den 18 juni invigde vi Helsingborgs fräschaste strandhäng Banana bay i Oceanhamnen. 
• Den 1 september firade vi de förbättringar av grönområden på Planteringen, Miatorp, Lussebäcken 

och Högasten som genomförts under vår och sommar med invigning och flertalet aktiviteter. 
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HELÅRSPROGNOS  
Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett överskott på 30 mnkr. Detta beror 
på att kapitalkostnaderna (räntor och avskrivningar) bedöms bli 30 mnkr lägre än planerat under 2018. 
Överskottet är av engångskaraktär eftersom kapitalkostnaderna kommer att öka efterhand som de stora 
investeringsprojekten blir färdiga. 

Under 2018 har kostnaderna för färdtjänst minskats tillfälligt med 9 mnkr. Under året kommer en ny 
fördelningsmodell tas fram under förutsättning att den godkänns av samtliga de 23 kommuner som 
låter Region Skåne hantera färdtjänsten. Det nya förslaget till kostnadsfördelning, som ger högre kost-
nader 2019 än under 2018, gäller i så fall från och med den 1 januari 2019. 

Den varma sommaren har påverkat nämndens kostnader. Det extrema vädret har gjort att många män-
niskor rört sig i den offentliga miljön, både i stan och på våra stränder. Förutom vädret har ett antal 
större evenemang i staden ytterligare ökat mängden besökare på stan. 

De insatser som ökat till följd av den ökade mängden människor i utemiljön är städning och tvättning av 
markytor (som normalt löser sig självt naturligt av regnet). 

Vår bedömning är att kostnaderna kan öka så mycket som 9 mnkr, beloppet motsvarar i princip de lägre 
kostnaderna för färdtjänsten. 

Vi bedömer att bygglovsintäkterna kommer att ge cirka 4 mnkr mer än planerat. Det beror till stor del på 
grund av en mängd större projekt i till exempel Oceanhamnen, Maria stationsområde och på Plantering-
en. Att budgetera bygglovsintäkterna är svårt då de är konjunkturberoende samtidigt som bygglovpro-
cessen kan pågå under lång tid i ett enskilt ärende. 

Arbeten med att bygga gator och parker i de nya exploateringsområdena görs på uppdrag av Mark- och 
exploateringsenheten. Prognosen är att vi i år kommer upp i en volym motsvarande 120 mnkr mot förra 
prognosens 95 mnkr. Beloppet är det högsta någonsin, intäkterna och kostnaderna har därför ökat i 
resultaträkningen. 

Övriga verksamheters kostnader och intäkter har marginella avvikelser och ser totalt ut att följa plane-
ringen. 

NÄMNDENS STYRKORT 

  Invånare – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Invånarna ska ha en ökad delaktighet när vi planerar, bygger och förvaltar Helsingborg 

 Upplevt utbyte vid dialog  44 % - 91 % Minst 80 % 

 Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad 

 Upplevd ökad trygghet efter genomförda åtgärder i bo-
stadsområdet  - -  Minst 90 % 

 Antal trygghetsvandringar  - 8  Minst 2 

 

  Omvärld – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor 

 Nöjd-kund-index på bygglovsavdelningen  55 58  Minst 73 
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  Omvärld – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Nöjd-kund-index för upplåtelse av allmän platsmark  71 68  Minst 73 

 
Andelen privatkunder som tycker det är enkelt att komma i 
kontakt med handläggare när de behöver det 77 % 68 % 86 % Minst 80 % 

 
Andelen privatkunder som anser att handläggningstiden är 
rimlig  55 % 67 % 80 % Minst 80 % 

 
Andelen privatkunder som är nöjda med bemötandet då de 
varit i kontakt med oss 83 % 77 % 83 % Minst 80 % 

 
Andelen privatkunder som tycker att blanketter och in-
formationsmaterial är lätta att förstå 67 % 74 % 68 % Minst 80 % 

 
Antal bygglovsansökningar som får besked inom tio ar-
betsdagar om ärendet är komplett eller om det behöver 
kompletteras 

72 % 46 % 80 % Minst 85 % 

 
Antal bygglovsansökningar där beslut fattas inom åtta 
veckor från det att ärendet är komplett 94 % 91 % 85 % Minst 85 % 

 Vi ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor 

 Antalet ökade cykelresor i Helsingborg 24 % -1,7 %  Minst 10 % 

 Antalet ökade resor med stadstrafik (buss)  14 766 330 14 125 
204  Minst 

17 929 169 
 Andel fossilfritt bränsle som förbrukas av stadens fordon  70 % 78 %  Minst 75 % 

 
Andelen detaljplaner som innehåller bostäder och som har 
god kollektivtrafikslokalisering 98 % 83 % 95 % Minst 

100 % 

 
Placering i Trivectors rankning av Sveriges bästa stad inom 
hållbara transporter   14 7 Minst 10 

 

  Organisation – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 HME - totalt  80 81  Minst 83 

 HME -motivation  80 82  Minst 83 

 HME -ledarskap  82 83  Minst 84 

 HME -styrning  78 78  Minst 83 

 Vi ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

 Antalet nya digitala servicelösningar som underlättar för 
våra invånare  6 6  Minst 4 

 

  Ekonomi – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Vår ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet 

 Antal tecknade avtal med miljökrav som följs upp  - 4  Minst 7 
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Invånarna ska ha en ökad delaktighet när vi planerar, bygger och förvaltar Helsingborg 
Fokus den senaste tiden har legat på att fördjupa de stora dialogprocesserna i Gåsebäck och Fredriks-
dal. I Gåsebäck har medskapandet fortsatt och resulterat i en stadsdelsövergripande festival med gatu-
konsttema. I Fredriksdal pågår en förstudie där invånarna i stadsdelen genom samtal på plats fått be-
rätta om sin upplevelse av området. På förvaltningsdagen i juni fick hela stadsbyggnadsförvaltningens 
personal testa metoder för att på ett enkelt sätt få invånares perspektiv på våra frågor. Vi har även haft 
dialoginsatser i Gubbaparken och i en dialog med barn i Jordbodalen. 

Mätetalet är hämtat från den utvärdering av medskapandedialogen i Gåsebäck som gjordes i februari. 

Vi har även haft byalagsträffar och stadsdelsträffar där vi mätt hur de upplevt våra möten, den 21 maj 
hade vi årets första Byalagsträff och 11 byalag var representerade. Av de 18 personer som kom så sva-
rade 15 på enkäten och 93.3% var nöjda med på vilket sätt de kunde lämna sina synpunkter, frågor och 
åsikter. 86,7% fick svar på alla sina frågor och 100 % var nöjda med träffen som helhet. 

Den 2 maj var Stadsområdesträffen och de föreningar som deltog var Gustavslund, Mariastaden, Söders 
Väl, Ramlösa och Råå. Det var positiv respons från de nya inbjudna facebookgrupperna. Av de 11 som 
deltog så besvarade alla enkäten och 100 % var nöjda med på vilket sätt de kunde lämna sina syn-
punkter, frågor och åsikter. 72,7 % fick svar på alla sina frågor och 100 % var nöjda med träffen som 
helhet. 

Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad 

Belysning, beskärning och försköning 
Efter dialog/djupanalys under vintern 2017 har vi gjort ett omfattande arbete med belysning, beskärning 
och försköning av gång-och cykelvägarna under tunnlar och broar. Vi har mätt hur man upplevt platserna 
före och efter åtgärder. 

Tunnlarna mellan Söder och söder om Söder 
• Före upplevde 87 % stor otrygghet. Under 2018 utförde vi samma dialog/djupanalys och fick mycket 

tillfredsställande svar då endast 23 % upplevde otrygghet. 
• Före gick hellre 72 % en omväg än att gå genom tunnlarna. Idag är det 24 % som hellre tar en om-

väg. 

Även på Närlunda har vi arbetat med insatser. Sträckan till Närlunda (GC-vägen från Gustav Adolfsgatan 
och österut) var det 48 % som upplevde den ovårdad vid första mätningen och efter insatser var det 
12 % som upplevde platsen ovårdad. 

Tunnlarna på Närlund var det 71 % som upplevde sträckan ovårdad. Tunnlarna är det 32 % som har upp-
fattningen att den är ovårdad (här behöver fortfarande målas och klottersaneras). 

Mätetalet Upplevd ökad trygghet efter genomförda åtgärder i bostadsområdet har varit svårt att mäta 
utifrån hur målvärdet är satt så mätningen på Söder och Närlunda ersätter mätetalet. 

Jämställda platser 
I projektet Jämställda platser fick Tengbom uppdraget att föra en trygghetsdialog med en grupp tjejer på 
Wieselgrensskolan. Av flera, enligt dem, otrygga platser ville de helst arbeta med Gustav Adolfs torg. De 
fick själva omforma platsen i 3D, för att göra den mer välkomnande för tjejer. Detta kokades sedan 
samman så att det blev en tillfällig social installation i form av en rosa tjejtrappa som invigdes 29 juni. 
Där kan tjejer mötas och umgås, synas och höras på sina villkor. Det känns väldigt spännande att få vara 
med och försöka bryta upp ett mansdominerat stadsrum. Nu ska vi utvärdera testytan och utifrån den 
rapporten och resultaten från andra projekt, sätta samman ett förslag till hur staden kan arbeta vidare 
med trygghets- och jämställdhetsfrågor i det offentliga rummet. 

Under sommaren har två andra sociala installationer invigts på söder, de är en del av satsningen för att 
förbättra tryggheten i området. I juli invigdes Draken som ligger i allén mellan Södergatan och Nytorgs-
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gatan och det rosa långbordet i Furutorpsaplatsen. Långbordet är framtaget genom intervjuer och 
workshop tillsammans med invånare som känner platsen och för att skapa en annorlunda mötesplats 
med färg, lekfullhet och mer grönt. 

Ett snyggare och renare söder 
Ett snyggare och renare söder ökar trygghetsupplevelsen. Engagemanget från boende, besökare och 
näringsidkare finns och vi fångar nu upp detta engagemang. Ägandeskapet för förändringen behöver 
hittas i området och vi bidrar med resurser för att förenkla denna förändring. Projekten Ett söder där alla 
kan trivas och I love HBG arbetar i grunden med samma utmaningar och till viss del samkörs verksam-
heten när det kommer till evenemang och kampanjsatsningar. Arbetet fortskrider planenligt och bland 
annat har möten med näringsidkare genomförts. Skräpiga platser har lokaliserats med målsättning att 
optimera driften, placera ut fler askkoppar och papperskorgar samt se över hur och framförallt när vi 
städar. Arbetet med framtagande av en handlingsplan för ett snyggt Söder pågår med budskapet att vi 
kan hjälpas åt att skapa ett renare offentligt rum genom effektivare insatser och samarbete. Under peri-
oden har trygghetsfrågorna varit högt på dagordningen. Handlingsplan för trygghet i stadsmil 

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor. 

Bygglov 
Vi är nu helt digitala i vår bygglovshandläggning. Vi automatiserar så många administrativa uppgifter 
som möjligt där kunden kan få återkoppling om sitt ärende kontinuerligt genom att vi nyttjar vår bygg-
lovsrobot Atom. På så sätt får kunden hela tiden information om vad som händer i ärendet. Atom kan 
även jobba gentemot medarbetarna för att säkerställa att inget ärende blir liggande. Vi förbereder även 
för att kunna ta fram bra ärendestatistik till hjälp för prioritering och fördelning dels för att beslut ska 
fattas i rätt tid men också för att arbetsbelastningen ska bli så jämn som möjligt och för att ärenden ska 
flyta på även vid sjukdom och ledighet och vi har en kundmätning som vi kan följa i realtid. 

Markupplåtselse 
Den fina sommaren har inneburit många evenemang och stort tryck på det offentliga rummet. Under 
sommaren har det kommit in 49 ansökningar om uteserveringar och samtliga har hanterats inom tids-
ramen på 5 arbetsdagar. Ärenden avseende markupplåtelse kommer till förvaltningen via polismyndig-
heten, därför är samarbetet med polisen viktigt för att våra kunder ska få bra service. Vi har avstämning 
med polismyndigheten två gånger om året för att korta våra beslutsvägar, skapa samsyn på ärenden 
och jobba för att ansökningarna ska vara så kompletta som möjligt när de kommer till oss för yttrande. 
För att underlätta för sökande och för att de ska få en bättre helhet i sin kundresa jobbar vi kontinuerligt 
med att informera alla arrangörer att som första instans ta kontakt med oss innan ansökan skickas till 
polismyndigheten. Detta underlättar för sökande då allt är i stort sätt färdigt från vår del vilket besparar 
sökandes tid när ansökan väl skickas in till polismyndigheten. 

Vi ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor 

Ibland Hållbara transporter 
I år kom vi på en sjunde placering i Trivectors ranking av hållbara transporter, målet var minst en 10:e 
placering. Vi är en av få kommuner som har angett att vi i hög grad har resurser som arbetar med inno-
vationsfrågor kopplat till transportsystemet samt att vi i hög grad är insatta i digitaliseringen av trans-
portsystemet. En annan fördel är att vi i och med trafikplan 2016 i hög grad har beslutade åtgärder för 
att nå klimatmålen. Vi behöver arbeta vidare med tydliga färdmedelsmål kopplat till nya utbyggnadsom-
råden och ha en kontinuerlig dialog mellan ÖP, DP, bygglov och byggskede för att se till att alla goda 
intentioner kring hållbart resande följer med hela vägen till färdigbyggt. 

Vi har dragit i gång skolreseplanen i stationsorterna Rydebäck och Ödåkra och håller bl.a. på att digitali-
sera en resvaneundersökning för att barn ska kunna visa bra och dåliga platser på väg till skolan. Även 
våra andra åtgärder för att öka cyklingen ger resultat. Cykelbiblioteket är fortsatt populärt, och vi arbetar 
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med att göra det ännu mer användarvänligt. Vi planerar nu för hur Cykelbiblioteket kan fortsätta efter 
årsskiftet och helst ut i våra stadsdelar. Vi har lyckats utöka antalet medverkande cykelvänliga arbets-
platser genom olika slags aktiviteter, exempelvis ett lunchevent. 

Tillgång till kollektivtrafik 
Under tertial 2 har tre detaljplaner som totalt innehåller 269 bostäder tillstyrkts av stadsbyggnadsnämn-
den. En av dem ligger i Rydebäck och har god kollektivtrafiklösning. Två av detaljplanerna innehåller 
bostäder som inte har god kollektivtrafiklösning. 20 bostäder möjliggörs i Allerum och nio söder om 
Raus södra 

Miljö och kulturmiljö 
Vi har träffat många invånare, bland annat har vi planterat träd med 1500 elever, haft aktiviteter på Bio-
logiska mångfaldens dag, planerat och genomfört naturguidningar samt haft en matverkstad på Habi-
teum där vi testade konceptet dialog och mat. 

Miljö och kulturmiljöprogrammet som antogs av KF i juni är ett planeringsunderlag för att utveckla 
landsbygdens natur- och kulturvärden och stärka dess identitet. Programmet är uppdelat i 13 delområ-
den (Allerum, Bårslöv, Fjärestad, Fleninge, Frillestad, Hässlunda, Kattarp, Kropp, Kvistofta, Mörarp, Ot-
tarp, Välinge och Välluv) och kan ligga till grund för senare avvägningar i till exempel översiktsplanering, 
detaljplanering, bygglov, naturreservat och skötsel av grönstruktur. 

På Biologiska mångfaldens dag i maj fick Helsingborg stad ta emot utmärkelsen Skånes 2:a bästa na-
turvårdskommun på Naturskyddsföreningens ranking av kommunernas naturvårdsarbete. Resultatet 
baseras på en omfattande enkät som de flesta av Sveriges kommuner årligen fyller i med frågor om 
bland annat hur kommunen arbetar med bildandet av naturreservat, naturpedagogik och skötsel av våra 
naturområden. 

Den 4:e maj arrangerade vi ett seminarium om metoder för att bekämpa de invasiva arterna som jätte-
loka, parkslide och vresros. I Helsingborg har vi systematiskt testat ett antal metoder mot dessa växter. 
Intresset utifrån är stort och cirka 40 tjänstepersoner från länsstyrelsen, kommuner och universitet kom 
för att se våra resultat i fält och utbyta erfarenheter. 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Den 25 maj hade förvaltningen en gemensam eftermiddag då vi fick lyssna på olika sätt att jobba med 
medborgarengagemang och hur vi kan organisera arbetet annorlunda för att bli mer effektiva och krea-
tiva. Efter att vi lyssnat fick alla gå ut och lyssna på medborgare om vad de tycker om staden. 

Nyckelord från dagen var: samarbete över gränser och vikänslan. Testandet, experimenterandet och 
lekfullheten är ett annat svar. Mod, ifrågasättande, kommunikation är också viktiga ingredienser. 

Staden har en tydlig ambition att införa: nytt arbetssätt, nytt ledarskap och ny styrmodell. Stadsbygg-
nadsförvaltningen kommer att vara pilot i att testa nya arbetssätt för att fånga invånarnas och medarbe-
tarnas engagemang och kunskap. 

Om vi kan anpassa vårt sätt att arbeta på till att fokusera mer på här och nu genom att korta ner ledti-
derna och flytta ut besluten till de som faktiskt kan jobbet så har vi en chans att överleva det framtiden 
har att bjuda på. Några konkreta vinster för individen och organisationen kan vara: 

Kortare ledtider och ställtider 

Ökad motivation 

Mindre stuprörsarbete 

Snabbare resultat 
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Det är därför detta koncept för nytt arbetssätt handlar om just arbetssätt. På vilket sätt vi arbetar. Det 
handlar mindre om att förändra vår formella struktur, vilken styrning vi arbetar efter eller det ledarskap vi 
utövar därför de sakerna kommer att förändra på sig som en följd av att vi börjar arbeta på ett annat 
sätt. 

Vi ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

IoT 
Inom vårt arbete med IoT (Internet of Things) har vi påbörjat ett försök med jordfuktig-hetssensorer där 
avsikten är att placera dessa vid de nyplanterade träden utmed Österleden. Platsen är otillgänglig och 
svår att sköta på grund av att det är en trafikerad stadsmotorväg där det krävs större avstängningar med 
bland annat TMA-skydd när drift- och underhållsarbete som till exempel vattning ska utföras. 

Vi har monterat upp 7 livbojssensorer i Helsingborg utplacerade vid stränderna på Gröningen, Domsten 
samt Grå läge. Sedan tidigare har vi också en sensor på ön i Utvälinge. Utplacering av livbojssensorer 
fortsätter nu med installation vid 12 dagvattenmagasin runt om i staden. Dessa dammar med tillhörande 
livräddningsutrustning driftas till stor del av NSVA så det är ett samarbetsprojekt oss emellan. Då tillsy-
nen av livräddningsutrustningen vid dammarna inte sker lika frekvent som vid stränderna är sensorerna 
viktiga för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå. 

Digitala detaljplaner 
Under året har vi gått igenom samtliga drygt 1200 gällande detaljplaner och tagit bort alla personuppgif-
ter för att följa den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Nu kan vi fortsätta ha detaljplanerna tillgängliga 
på hemsidan så att våra kunder själv kan hämta dem där. 

Vi har fortsatt arbetet med att digitalisera detaljplaner. Projektet har digitaliserat ytterligare cirka 50 
planer och varit ett forum för frågor gällande digitala detaljplaner. Vidare har även projektet synts utåt på 
konferenser och möten i syfte att sprida kunskap och synkronisera en gemensam hantering av frågor. 

Betalningsapp parkering 
Under året har vi handlat upp och möjliggjort användning av tre betalningsappar för parkering. Staden 
har nu kostnadsneutrala betalappar kopplade till bolagen Easypark, Parkster och Smspark. Information 
om betalmöjligheten finns vid våra automater, och bolagen kommer göra kampanjer kring sina produk-
ter. Andelen som nu använder apparna har gått från 9% till 40% sedan de nya avtalen. 

Vår ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet 
Under sommaren har vi inte följt upp några avtal. Vi inväntar det stadsgemensamma ramavtalet för 
konsultstöd som upphandlingsenheten är på gång och handla upp. Vi har inte resurser själva för att 
sköta detta utan behöver hjälp av en konsult och det är även bra att ha en extern part som gör gransk-
ningen. 

Annars anses ekonomin vara god och balanserad. På förvaltningen görs ekonomiska prognoser med 
respektive chef där medarbetare från ekonomienheten sitter med som bollplank och stöttar så att be-
dömningarna ska bli så korrekta som möjligt utifrån den information som finns tillgänglig. Helårspro-
gnosen tyder på att budgeten (exkl. kapitalkostnader) hålls. 
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Uppföljning nämnder  

Arbetsmarknadsnämnden 

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN 
• Vi har förberett för en ny gemensam ingång, Scala, med syftet att tillgängliggöra förvaltningens 

utbud för stadens invånare. 
• Förvaltningen har utvecklat en app (Skills) för invånarna där de äger sin egen information, planering 

och process. 
• Vid utformandet av ny styrmodell har vi varit en av stadens pilotförvaltningar. 
• Förvaltningen har infört en ny modell där nyanlända lär nyanlända digitala verktyg. 
• Förvaltningen har fått i uppdrag att inom ekonomiskt bistånd:  

o automatisera handläggningen 
o avskaffa det obligatoriska kravet på bifogade handlingar 
o utveckla kontrollsystem  

• Förvaltningen har höjt ambitionsnivån i vad som gäller Yrkeshögskolan, där vi i år har sökt nio ut-
bildningar. 

• Förvaltningen har skapat en gemensam struktur med Arbetsförmedlingen i vad som gäller målsätt-
ningar, samverkan samt gemensamma överenskommelser inom fyra områden (unga, nyanlända, 
tillväxt och långtidsarbetslösa). 

 
ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Arbetslösheten i Helsingborg har legat mer eller mindre stilla sedan i maj, strax under tio procent. Den 
ligger också fortsatt stabilt under förra årets nivå. Ungdomsarbetslösheten har ökat något och följer 
därmed säsongsmönstret från tidigare år. Efterfrågan på arbetskraft har vidare tagit fart igen efter 
sommarens svacka och antalet nyanmälda jobb ökade kraftigt under augusti. 

Nämndens mål är att minska arbetslösheten med 1 % i förhållande till rikssnitt under 2018. Enligt en 
uppskattning av vad vi i vår förvaltning behöver göra för att uppnå målet har förvaltningen en ambition 
att 30 % fler invånare ska få arbete i år jämfört med föregående år.  Det resultat förvaltningen redovisar 
tyder på att förvaltningen når ambitionshöjningen. Förvaltningen har indikationer på att vi hjälper fler 
invånare till arbete än föregående år. Framförallt har vi blivit bättre på att visa vilka resultat vi faktiskt 
skapar för att minska arbetslösheten. 

I augusti 2018 såg arbetslösheten ut enligt nedan: 

Helsingborg 
- 9,9 % (total arbetslöshet, 16-64 år). 
- 11,2 % (ungdomsarbetslöshet, 16-24 år) 

Riket 
- 7,0 % (total arbetslöshet, 16-64 år) 
- 8,9 % (ungdomsarbetslöshet, 16-24 år) 

Verksamhetsområde vuxenutbildning 
Verksamhetsområde vuxenutbildning följer måluppfyllelse enligt plan. 583 studenter har fått arbete efter 
avslutad eller avbruten utbildning. 
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Ökningen beror framförallt på att förvaltningen har bättre förutsättningar för uppföljning och har lyckats 
få kontakt med fler studenter som har avslutat sina utbildningar än föregående år . Antalet studenter 
inom vuxenutbildningen har fram till och med augusti ökat med nästan 8 % jämfört med samma period 
föregående år. Det är framför allt inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som antalet ele-
ver är fler. 

Yrkeshögskolan har i år ansökt om nio utbildningar. Yrkeshögskolan har i ansökningsprocessen och 
organiseringen tydligare tagit en större roll för framtida kompetensförsörjning i Helsingborg. 

Vuxenutbildning är ett viktigt redskap för att höja kompetensen hos stadens invånare och för att möta 
arbetsmarknadens efterfrågan. 

Verksamhetsområde ekonomiskt bistånd 
Trots att fler individer avslutas till arbete i jämförelse med föregående år följer inte ekonomiskt bistånd 
måluppfyllelse enligt plan. Till och med augusti har 464 individer avslutats till arbete, målsättningen är 
600. I en högkonjunktur blir målgruppen som står längre ifrån arbetsmarknaden mer synlig. Antalet hus-
håll med långvarigt ekonomiskt bistånd ligger på en relativt stabil nivå. Däremot ser vi ett trendbrott 
bland hushåll som har haft ekonomiskt bistånd i 10 år eller längre. Sedan början av året ökar dessa hus-
håll mer än normalt. Förvaltningen behöver fortsätta utveckla metoder för att kunna möta behov hos 
invånare med ekonomiskt bistånd. 

Under årets första halvår var antalet hushåll med ekonomiskt bistånd totalt lägre i jämförelse med mot-
svarande period föregående år. Framförallt är det antalet nyanlända hushåll som är lägre. Minskningen 
bland nyanlända beror på att färre asylsökande och färre får uppehållstillstånd. Ungdomshushållen fort-
sätter att utgöra en mindre del av samtliga hushåll, 14 % i augusti. 

Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska automatiseras. Det innebär att hela handläggningsprocess-
en ses över och därmed även vilka roller och funktioner som framöver ska finnas i verksamheten. 

Verksamhetsområde arbetsmarknad 
Arbetsmarknad följer måluppfyllelse enligt plan. Till och med augusti har 683 invånare fått arbete. 
Måluppfyllelsen baseras bland annat på invånare som fått arbete genom vårt stadsdelsarbete och 
Helsingborgs stad som samhällsbyggare, framförallt genom extratjänster. Den här typen av satsningar 
ger tydligt utslag på arbetslösheten. Huvudorsaken till att vi ökar antalet till arbete är att vi nu inkluderat 
guidernas arbete i resultatet. 

Vi har även utvecklat vårt stadsdelsarbete och har upprättat verksamhet på Närlunda och Adolfsberg 
(utöver de pågående satsningarna på Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal och Planteringen). 

Förvaltningen arbetar även för att stimulera arbetspendlingen och en gränsöverskridande arbetsmark-
nad genom utvecklingsprojekt särskilt riktat till Helsingörsregionen. 

En förutsättning för att arbetslösheten ska fortsätta sjunka är ett utvecklat samarbete med arbetsgivare, 
myndigheter, stadens förvaltningar och bolag samt familjen Helsingborg. Vi behöver även arbeta vidare 
med metoder, insatser och utbildningar som ger hållbarhet för invånaren på arbetsmarknaden som ex-
empelvis språkstödjande insatser i kombination med yrkesutbildning. 

HELÅRSPROGNOS  
Arbetsmarknadsnämndens helårsprognos för årets resultat är totalt -9,4 mnkr. 

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har varit något lägre än budgeterat hittills under året med 
undantag för juli då kostnaderna var högre. Prognosen för året är ett underskott på 1,5 mnkr. 
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Förvaltningens personalkostnader är högre än budgeterat. Under våren påbörjade vi arbetet med att 
anpassa organisationen till en ekonomi i balans. Vi har minskat antalet tjänster och bedömningen är att 
vi får full effekt av minskningen 2019. 

Förvaltningens intäkter från Arbetsförmedlingen har minskat under året. 

Nämndens underskott beror också på att kostnaderna för tvärsektoriellt arbete är högre än vad vi be-
dömde när vi gjorde budgeten. Detta behöver vi se över inför budget 2019. 

Förvaltningen är inne i en stor omställning av våra lokaler. Vi lämnar lokaler och hyr nya mer ändamåls-
enliga lokaler. En stor del av verksamhetens underskott i år beror på kostnader kopplade till lokaler och 
inventarier. Det har gjorts större insatser för att säkerställa att det ska vara en bra arbetsmiljö för med-
arbetare och invånare. Vi har bland annat haft problem med fukt och vattenskador. Vi har lämnat krav till 
fastighetsägare för att få ersättning för våra kostnader. Verksamheterna har också drabbats av inbrott 
vid ett flertal tillfällen vilket ökar kostnaderna för IT-utrustning. För att öka säkerheten har vi infört nya 
rutiner och gjort andra åtgärder inom våra lokaler. 

 

NÄMNDENS STYRKORT 
 

  Invånare – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Arbetslösheten ska minska     

 Arbetslösheten jämfört med rikssnitt 3,0 % 3,6 % 2,9 % Max 1 % 

 
Andel försörjningsstödstagare som har en 
aktuell handlingsplan  - 49 % 58 % Minst 90 % 

 Andel kurser som fullföljs med godkänt betyg - 85 % 91,6 % Minst 80 % 

 Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd  - 1 389 1 370 Max 1 295 

 Andel arbetslösa ungdomar (18-24 år) 13,3 13,1 % 10,9 % Max 10,8 % 

 Antal långtidsarbetslösa som kommer i arbete - - 131 Minst 100 

 Invånarna ska ha inflytande på verksamhetens utveckling 

 Upplevd inflytandegrad - 57 %  Minst 60 % 

 Barn och ungas situation ska förbättras     

 Antal barn i försörjningsstödshushåll - 1 809 1 800 Högst 
1 770 barn 

 

  Omvärld – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Vi ska vara en aktiv samarbetspartner     

 Andel av insats- och utbildningsbudgeten som 
utförs av externa leverantörer 56 % 56 %  Minst 60 % 

 Andel i arbete efter gymnasial yrkesutbildning  - 75,4 % 68,9 % Minst 80 % 

 Vi ska minska vår miljöpåverkan     

 Minskad energianvändning - 7 % 3 % Minst 1 % 

Helsingborgs stads delårsbokslut augusti 2018     55



 

  Organisation – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare     

 Hållbart medarbetarengagemang (HME)  77 76  Minst 81 

 Vi ska öka invånarnas användande av våra e-tjänster 

 Andel försörjningsstödsansökningar via e-tjänst - 6 % 15 % Minst 75 % 

 

  Ekonomi – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Vår ekonomi ska vara balanserad och ta hänsyn till social och miljömässig hållbarhet 

 
Invånare som får sysselsättning genom sociala 
villkor i stadens upphandlingar 13 24 34 Minst 100 

 

Arbetslösheten ska minska 
Arbetslösheten ligger på den lägsta nivån sedan 2008. Arbetslösheten för augusti månad var följande: 

Helsingborg 
- 9,9 % (total arbetslöshet, 16-64 år). 
- 11,2 % (ungdomsarbetslöshet, 16-24 år) 

Riket 
- 7,0 % (total arbetslöshet, 16-64 år) 
- 8,9 % (ungdomsarbetslöshet, 16-24 år) 

Avståndet till riket har minskat med 0,7 procentenheter under året. Huvudorsaken till resultatet är en stark 
högkonjunktur och en stark efterfrågan från arbetsgivarna. I ett internt perspektiv har väl utvecklade meto-
der och insatser i samverkan med arbetsförmedling, näringsliv samt andra förvaltningar genererat ett posi-
tivt resultat. Förvaltningen har börjat se den önskade effekten på arbetslösheten som nämnden har målsatt. 

Arbetslösheten i Helsingborg är fortfarande högre än i riket. Det beror på att en stor andel av de arbetslösa 
saknar de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Många av dessa personer är i en så kallad utsatt 
ställning på arbetsmarknaden. 

Antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ligger på en relativt stabil nivå. Däremot ser vi att bland 
hushåll som har haft ekonomiskt bistånd i 10 år eller längre ökat. 

Den siste juni har beställning av guide gjorts för samtliga invånare med ekonomiskt bistånd med undantag 
av tre grupper (föräldraledig, heltidsarbetande, personer med äldreförsörjningsstöd och personer hel sjuk-
ersättning/hel aktivitetsersättning). Det återstår arbete med att säkerställa att alla med ekonomiskt bistånd 
får en aktiv planering som håller hög kvalitet. I maj hade 58 % en aktuell arbetsplan. 

Det är viktigt att säkerställa invånarens planering utgår ifrån invånarens behov och möts av rätt utbildningar 
och/eller insatser. 
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Invånarna ska ha inflytande på verksamhetens utveckling. 
Arbetet med invånarinflytande pågår i förvaltningen. Förvaltningen behöver utveckla struktur för hur vi följer 
upp effekter, liksom sprider, och drar nytta av varandras goda exempel. 

De olika verksamheterna har kommit olika långt i processen vad avser invånarinflytande i verksamhetsut-
vecklingen. Verksamheterna behöver fortsätta prioritera inflytande på olika sätt genom att skapa en kultur 
där vi i det dagliga arbetet ser invånaren som medskapare i utvecklingsarbetet 

Exempel på aktiviteter med invånarinflytande: 

• Minska det digitala utanförskapet, invånare hjälper invånare med digital kompetens. 
• Verksamhet ekonomiskt bistånd har skapat en struktur för hur man tar tillvara invånarens åsikter. 
• Appen "Skills" där invånaren själv äger information som rör planering och aktiviteter. 

Inom vuxenutbildningen har flera kvalitetsuppföljningsenkäter gjorts. Exempelvis är 91 % av eleverna inom 
Sfi är nöjda med utbildningen samt känner sig delaktiga i den. De studerande är även representerade i elev-
rådsforum. Inom samma tidsperiod visar resultatet för kommunal vuxenutbildning inom grundläggande, 
gymnasiala samt yrkesutbildningar att cirka 74 % av eleverna är nöjda och känner att de ha inflytande på 
verksamheten och utbildningen.  

Barn och ungas situation ska förbättras 
Det genomsnittliga antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd är lägre i förhållande till halvår 2 2017. 

Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd har en direkt koppling till det totala antalet hushåll med eko-
nomiskt bistånd. Antalet hushåll är lägre under årets första halvår i förhållande till motsvarande period 
2017. Förvaltningen behöver vidareutveckla hur vi arbetar med den information som inkommer i rubriken 
avseende barn i samband med dokumentation. Bland våra prioriterade målgrupper (ungdomar, nyanlända, 
barnfamiljer, hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd) utgör barnfamiljer nästan hälften. 

Förvaltningen behöver skapa ännu bättre förutsättningar för att barnfamiljer med ekonomiskt bistånd ska 
etablera sig på arbetsmarknaden. Genom möjligheten till självförsörjning kan livskvaliten för barnfamiljerna 
därmed förbättras och höjas.  

Vi ska vara en aktiv samarbetspartner 
I tidigare delårsrapporter har det konstaterats att förvaltningen behöver bli bättre på att komma i kontakt 
med företag som har behov av att anställa i framtiden för att möta deras behov. Näringslivet har en avgö-
rande roll för vår måluppfyllelse. Förvaltningen ser att arbetet går mot en positiv utveckling där vi under 
2018 har förstärkt vårt samarbete med näringslivet, vilket framgår som allra tydligast i ansökningsarbete för 
Yrkeshögskoleutbildningar. Förvaltningen har ansökt om nio utbildningar för 2019, där över 190 företag har 
medverkat i ansökningsarbetet. 

För att nå fortsatt goda resultat är samspel mellan verksamhetsområdena, stadens förvaltningar och bolag 
samt myndigheter en absolut nödvändighet. Ett exempel på ett sådant arbete idag är ”Helsingborg stad 
som samhällsbyggare” där förvaltningen tillsammans med flera aktörer möjliggör fler invånare att komma 
till arbete. 

För att säkerställa att fler helsingborgare, särskilt unga, kommer till arbete behöver vi förstärka vårt arbete 
med näringsliv i syfte att ta fram attraktiva och kvalitativa yrkesutbildningar. Det vill säga utbildningar som 
direkt matchar arbetslivets behov. Detta förutsätter ett kvalitativt samarbete inom förvaltningen men även 
skol- och fritidsförvaltningen samt ett marknadsföringsarbete där förvaltningens utbud kan tydliggöras på 
ett effektivare sätt. 

Förvaltningen har goda metoder för att involvera näringslivet i utformandet av utbildningar, där det finns 
behov av att sprida metoden vidare till olika verksamhetsområden för att nå en bättre måluppfyllelse. 
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Resultat av målet arbetsmarknadsnämndens mål "andel i arbete efter gymnasial yrkesutbildning" visar pe-
riod januari till juli att cirka 70 % fått arbete efter avslutade studier. Av dessa har cirka 80 % fått arbete inom 
sitt yrkesområde. 

För Yrkeshögskolans visar resultatet att 83 % går till arbete efter avslutade studier. 

Vi ska minska vår miljöpåverkan 
Att energianvändningen har minskat beror till stor del på att personal har flyttat från de lokaler där vi mäter 
energiförbrukning. För att göra en analys om den totala energiförbrukningen faktiskt har ökat eller minskat 
krävs ett större analysarbete som inte har kunnat prioriteras i dagsläget. Vi behöver tillsammans med miljö-
förvaltningen starta ett sådant arbete under hösten. 

Förvaltningen har anmält sig till stadens koncept "Plastsmart arbetsplats" vilket innebär att vi försöker att 
minska våra inköp av produkter som innehåller plast. Den plastprodukt som vi använder mest är engångs-
plastpåsar. Totalt används över 100 000 plastpåsar på vår förvaltning varje år. En första åtgärd, som delar 
av verksamheten har infört, är att ta bort alla papperskorgar under skrivborden. En uppföljning av det arbe-
tet görs vid årets slut. 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Förvaltningens medarbetarundersökning har visat att vi behöver fokusera på styrning utifrån förvaltningens 
vägval vi har gjort för att nå våra mål och vad det innebär för de olika verksamheterna/enheterna. Vi behö-
ver också öka förståelsen för hur den enskilde medarbetarens dagliga arbete kan kopplas till förvaltningens 
mål och riktning. 

Staden håller på att införa en ny modell för verksamhetsstyrning. Arbetsmarknadsförvaltningen har under 
året börjat arbeta med modellen och har varit pilotförvaltning i detta arbete. Det har varit ett stort engage-
mang från många chefer och medarbetare. Det visar att det finns ett behov av att tydliggöra våra uppdrag, 
mål och riktning, och förväntningar på vad vi ska uppnå. 

Vi ska öka invånarnas användande av våra e-tjänster 
Förvaltningens verksamheter har kommit olika långt i att erbjuda stadens invånare e-tjänster. 

Vuxenutbildningen utmärker sig med flera e-tjänster och har under en lång period haft tjänsterna som ex-
empelvis ansökan, lärplattformar och former av enkäter. Ett tydligt framtidsmål inom digitalisering ligger 
som grund för utveckling inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. 

I augusti 2018 ansökte 15 % digitalt om ekonomiskt bistånd. Tjänsten har sedan införandet i november 
2017 inte följt den önskade utvecklingen när det gäller användargrad. Prognosen är att nämnden inte kom-
mer att nå målet för 2018. Anledningarna till det är flera, men framförallt att invånarna uppger att e-tjänsten 
inte är användarvänlig och att vi inte har lanserat tjänsten på ett attraktivt sätt. 

Under årets första halvår har aktiviteter utförts för att öka användargraden: 

• I ett mindre antal ärende har ansökan inte skickats ut, invånare har istället brevledes hänvisats att an-
söka digitalt. Det har gett positiv effekt och kommer utföras i större antal ärende.  

• Tillsättning av resurser (extratjänster) som är invånare behjälpliga vid digital ansökan. 
• Olika informationsinsatser till invånare om att ansöka digitalt. 

Framöver behöver vi i högre utsträckning arbeta tillsammans med invånare vid utvecklande av e-tjänster för 
att säkerställa en användarvänlig e-tjänst med hög användargrad. 

Förvaltningen förväntar sig en större nyttjandegrad när kravet på bifogade handlingar avskaffas och hand-
läggningsprocessen automatiseras. 
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Vår ekonomi ska vara balanserad och ta hänsyn till social och miljömässig hållbarhet 
Viktiga resultat har gått upp i år. Antalet anställningar har ökat kraftigt jämfört med förra året. Även antalet 
praktikplatser har ökat jämfört med motsvarande tidpunkt 2017. Prognosen är dock att vi inte kommer att 
nå målvärdet. En anledning till det är att personalresurserna till uppdraget kommer att minska under hösten. 
Vi har också riktat de upphandlade möjligheterna mot våra fyra prioriterade målgrupper. En naturlig följd av 
detta har varit att det krävts mer tid och energi att matcha platser. 

Siffrorna till mätetalet visar antal invånare i sysselsättning hos stadens leverantörer som har arbetsfräm-
jande insatser i samarbete med förvaltningen inskrivna i sina avtal. Med sysselsättningar menas anställ-
ningar och praktikplatser. Då en praktikplats lett till en anställning redovisas den siffran endast en gång, då 
som anställning. 
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Uppföljning nämnder  

Socialnämnden 

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN 
• Nybyggt LSS boende på Senderödsvägen 
• I juli lanserade förvaltningen, tillsammans med FoU Helsingborg, forskningsrapporten "Digitalisering 

och socialt arbete” 
• Tillståndsenhetens ökade återigen kraftigt i NKI resultat för företagsklimat 

 

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Ett av våra fokusområden är kompetensförsörjning där vi hittills kan konstatera att vi uppnått en stabil or-
ganisation med normal personalomsättning. Vissa svårigheter finns i att rekrytera och behålla erfarna che-
fer framförallt inom myndighetsutövande enheter. Vi har sjösatt en kompetenskarta för långsiktig och sys-
tematisk kompetensförsörjning. 

Från första maj har verksamheten Ensamkommande barn och unga integrerats med Barn, unga och familj 
för inkludering och normalisering. Det krävs fortsatt en stor arbetsinsats för att ställa om HVB-hem till 
stödboende samt att klara den löpande myndighetsutövningen såsom utredning och övervägande för de 
unga vi ansvarar för. Kostnaderna för externt köpt vård är fortsatt höga framförallt gällande barn- och ung-
domsplaceringar och externa placeringar inom socialpsykiatrin medan externa placeringar kopplat till 
missbruk och skyddsboende minskat rejält tack vare ett intensivt och klientnära arbete på såväl handläg-
ger- som chefsnivå. Inflödet av nya klienter var hög under första tertialet framförallt inom barn- och ung-
domsområdet men har under sommar och tidig höst legat på mer normala nivåer. Däremot har partnerpro-
blematiken legat på högre nivåer under andra tertialet. Förvaltningen har en ekonomiskt pressad situation 
vilket ställer höga krav på medarbetarna och organisation att tänka om och göra nytt för att använda våra 
resurser klokt och på ett sätt som gör nytta för invånare vi är till för. 

Vårt arbete med att nå stadens vision Helsingborg 2035 samt stadens och socialnämndens mål fortsätter. 
Vi väcker just nu mycket nationellt intresse i vårt utvecklingsarbete med ökad tillit. Att skapa bättre sociala 
tjänster genom medskapande tillsammans med de som använder sociala tjänster är mycket framgångsrikt 
och vi tar ständigt nya steg. Tillsammans med ökat fokus på digitalisering som verktyg ger arbetet ökad 
tillgänglighet och ökat förtroende för socialtjänsten i Helsingborg. 

Barn, unga och familj 
Arbetet med integreringen av verksamheten Ensamkommande i verksamheten Barn, unga och familj som 
påbörjades första tertialet pågår. Utmaningar till följd av integreringen har varit uppsägningar och skilda 
arbetssätt som ska överensstämma. Det har inneburit ökad belastning för sektionschefer och medarbetare. 

Under årets första tertial påbörjades ett intensivt arbete för att minska kostnader. Det arbetet har fortsatt 
och enheterna arbetar med att minska placeringskostnader och ett mer intensivt användande av befintliga 
resurser i verksamhetsområdet. Bland annat har familjebehandlingsenheten genomfört fler intensifierade 
uppdrag vilket har resulterat i förkortade externa placeringar då behoven kunnat tillgodoses på hemmaplan. 

På familjebehandlingsenheten pågår en genomlysning med syftet att kartlägga arbetet på Familjebehand-
ling för att skapa underlag kring förutsättningar för att resurserna används på ett tid- och kostnadseffektivt 
respektive rättssäkert och kvalitativt sätt. Parallellt arbetar sektionscheferna och teamen på enheten med 
att tillsammans analysera klienternas behov och hur behovet bäst bemöts. Vidare genomfördes en genom-
lysning av Skolfam under andra tertailet och verksamheten påbörjade arbetet med att analysera och planera 

60     Helsingborgs stads delårsbokslut augusti 2018



handlingsplan utifrån underlaget. Under årets sista tertial kommer genomlysning av utredning- och uppfölj-
ningsenheten att göras vilken planerats för under andra tertialet. Vidare planeras en uppföljning av den 
genomlysning som gjordes på familjehemsenheten 2017 i syfte att säkerställa att alla genomlysningar är 
aktuella och ger värdefullt underlag till översynen. 

Familjebehandlingsenheten har omvandlat en behandlartjänst till en sakkunnigtjänst och rekryterat en per-
son till tjänsten. Syftet med tjänsten är att kvalitetssäkra och utveckla behandlingsprocesserna. Det genom 
att omvärldsbevaka, driva klientdelaktighet och utveckla dokumentering. 

Samverkan med andra aktörer har under tertial 2 utvecklats då metodutvecklarna under första tertialet ge-
nomgick utbildning i nätverksarbete och har under tertial 2 jobbat i flera ärenden. Nätverksmötena underlät-
tar samverkan och ger ett mer kvalitativt arbete för klienten. 

Vidare pågår planering för höstens arbete. Det innebär utöver ovan nämnd genomlysning bl.a. planering av 
ledarskapsutveckling i verksamheten med syfte att skapa förutsättningar för ett tillitsfullt och modigt ledar-
skap samt planering för två resursers intensiva arbete med att färdigställa kvalitetsledningssystemet. Möj-
ligheterna för att öppna ett HVB med missbruksinriktning för unga i egen regi diskuteras utifrån ökat behov. 

Gemensamma resurser 
Utmaningarna har varit, de utökade uppdragen på grund av lagstiftning, fortsatt högt tryck, en kraftig ökning 
av partnervåldsproblematik för familjevåldsverksamheten både när gäller skyddsplaceringar och behand-
lingsinsatser, samt att hålla fast vid en flexibilitet i alla tjänster som vi erbjuder i dialog med dem vi finns till 
för. 

Ledningsgruppen arbetar med hjälp av PART på att öka kunskapen om samskapande processer utifrån 
varierande tematik. Detta har hittills inneburit att först skapa förståelse för att samskapa med invånare, 
brukarmedverkan, samt designmetoder utifrån involvering. Vi har definierat samskapa, samverka och sam-
arbeta. Utvecklingsförslag har identifierats inom områdena. Ledningsgruppen har fördjupat sig i tjänstelogi-
ken och definierat och förstått skillnaderna mellan värde, värdeskapande och värdesamskapande. Detta har 
lett till förslag att arbeta vidare med en pilot för utredare barn och familj och utredare på familjerätten. Slut-
ligen har vi tagit del av sociala utfallsberäkningar och dess möjligheter samt normer kring HBTQ-frågor. 

Familjerätts- och Tillståndsenheten arbetar med tillitsbaserad styrning i form av självstyrande arbetsgrup-
per vilket bidragit till än bättre involverande utredningsmodell, kunskap om barnens delaktighet respektive 
uppseendeväckande höga betyg från stadens krögare. 

Mottagningsenheten genomför inom kort en förvaltningsöverskridande mottagning för AMF och SOF. Syftet 
är att effektivisera och förenkla för invånarna. En effektiv samordning för trygghet i staden; ett stadsöver-
gripande uppdrag pågår. Skolans möjlighet att anmäla digitalt har visat sig vara mycket framgångsrikt, 
Mottagningen har anställt en sakkunnig handläggare som ska stödja och handleda i det dagliga. 

Tillståndsenheten involverar brukarna i utvecklande och prövning av e-tjänster, webbaserade stöd och det 
ANDT-preventiva arbetet. 

Familjerättens digitala anteckningar ger omedelbar feedback från föräldrarna. Utredningssamtal förs via 
Skype. Kollegial granskning används och familjepunkten utvecklar sina erbjudanden. Samskapande i utred-
ningsprocesser med Barn och Familj planeras, liksom samanvändande utifrån Familjepunkten. 

Tidiga insatser fortsätter satsningen på samskapande som vardag Feedback Informed Treatmnent (FIT). 
Maria Nordväst och Dynamis arbetar med metoden. Familjecentralerna börjar nu. Alla insatser på enheten 
ökar liksom efterfrågan. Förklaringen är högre invånarantal och andel nyanlända, hög tillgänglighet, andra 
aktörer ”smalnar” av sina tjänster, utökning med en socialrådgivartjänst som omedelbart blir fulltecknad, en 
ökning av omfattande missbruk hos unga, erbjudanden som når fler såsom föräldrakurser online. Slutligen 
har alltfler fått hjälp och insatserna är mer kända inte minst för närstående till unga missbrukare. 
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Vuxen 
Under första halvåret 2018 har fokus varit på en större omorganisation av verksamheten i syfte att skapa en 
tydlig struktur för att möjliggöra ett effektivare strategiskt arbete samt att chefskapet ska närma sig med-
arbetarna ute i enheterna. Genom det vill verksamheten få en ökad kostnadseffektivitet. 

Kvinnobehandlingens lokaler på Koppargatan har sagts upp då de framöver kommer samlokalisera till-
sammans med Alkohol- och drogrådgivningen på Bollbrogatan i syfte att öka samverkan och få synergief-
fekter i det övergripande behandlingsarbetet. Vidare tillsattes en verksamhetsstrateg som tillsammans med 
verksamhetschef ska utveckla det strategiska arbetet samt avlasta genom att driva de gemensamma ut-
vecklingsprocesserna framåt i verksamheten. 

Socialpsykiatrin har under andra tertialet planerat för öppnandet av två nya boenden som kommer starta 
under andra halvåret. Ett stödboende på Karlsgatan samt ett boende med särskild service enligt SOL på 
Hebsackersgatan för att möta den nya lagen om betalningsansvar. Kommunfullmäktige har fattat beslut 
om att verksamhetens LSS-enhet går över till Vård- och omsorgsförvaltningen i början av nästa år och en 
plan för övergången mellan förvaltningarna har under andra tertialet påbörjats. 

Verksamhetens ekonomi går åt rätt håll och de aktiviteter som initierades 2017 och fortsatt under 2018 har 
gett en tydlig effekt. Placeringarna på missbrukssidan har minskat markant från föregående år vilket ses 
som ett resultat av att verksamheten utvecklat sitt LVM-förebyggande arbete. 

Vidare har myndighetsenheten arbetet intensivt med en genomlysning av handläggarnas utredningar och 
beslut. Gällande placeringar inom socialpsykiatridelen behöver arbetet ytterligare intensifieras och en ge-
nomlysning kommer göras under hösten för att komma ner i antal placeringsdygn. 

Administration 
Administrationens arbete har ägnats åt att stödja verksamheten på bästa sätt. För ekonomienheten har det 
handlat mycket om att, tillsammans med verksamheterna, skapa en tydligare och enklare ekonomistyrning 
och även ett mer utvecklat budgetarbete. Det har också handlat mycket om att, tillsammans med verksam-
heten för ensamkommande barn, anpassa verksamheten efter Migrationsverkets ändrade ersättningsreg-
ler. 

Förvaltningens utvecklingsfokus ligger främst på brukardriven verksamhetsutveckling och digitalisering. 
Försöksverksamhet där brukare finns med i hela processen när det gäller rekrytering av nya socialsekrete-
rare fortgår. Tanken är att ta vara på den specialkompetens som förvaltningens klienter besitter genom att 
de facto ha nyttjat de tjänster vi erbjuder. Vad gäller digitalisering arrangerade förvaltningen ett välbesökt 
seminarium i Öresundshuset under Almedalsveckan där digitaliseringen av socialt arbete ur ett demokra-
tiskt perspektiv debatterades med företrädare för Socialdepartementet, Socialstyrelsen, eHälsomyndighet-
en samt Lunds universitet. Vad gäller digitalisering har förvaltningen också varit delaktig i de nyinrättade 
digitaliseringsspår Socialhögskolan vid Lunds universitet som första socionomutbildning i Sverige startat 
upp vilket dels ger digital kompetens in i förvaltningen, men som också fungerar som en god rekryterings-
bas av blivande socialsekreterare. 

Förvaltningens kompetenskarta har tagit form och de pågående pilotförsöken visar på positiva resultat. 
Parallellt med detta fortsätter samarbetet med studenter och Socialhögskolan vid Lunds universitet i syfte 
att trygga vår kompetensförsörjning. 

HELÅRSPROGNOS  
Socialnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott på 6 mnkr. 

I prognosen har hänsyn tagits till att de ianspråktagna medel på 6 mnkr, vilka tidigare tillförts nämnden har 
lämnats tillbaka. 
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Prognosen visar både positiva och negativa resultat för nämndens olika verksamheter. Verksamhetsom-
råde Administration samt Gemensamma resurser visar på överskott i sina respektive prognoser. Verksam-
hetsområde Barn, unga och familj samt Vuxen visar på underskott i sina respektive prognoser. 

Styrningen över de externa placeringarna har fortsatt och arbetet visar att kostnaderna totalt sett har blivit 
lägre. Detta kan vi framför allt se inom verksamhetsområde Vuxen. Arbetet med att hitta mer kostnadsef-
fektiva lösningar fortsätter inom hela förvaltningen i kombination med en ändamålsenlig personalplanering. 

De intäkter som erhålls från Migrationsverket täcker inte alla direkta och indirekta kostnader för boende för 
ensamkommande barn samt för omställningskostnader under 2018. Den prognos som tagits fram tidigare 
under året visar att totalt 21,3 mnkr är ofinansierade under 2018 och därför har socialnämnden tillförts 
motsvarande summa från stadsgemensamt. Prognosen för 2018 är att denna summa tillsammans med de 
intäkter som erhålls från Migrationsverket täcker de kostnader som nämnden har. 

 

NÄMNDENS STYRKORT 
 

  Invånare – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Vi ska öka den enskildes möjlighet till sysselsättning, bostad och utbildning 

 Andel barn och unga i identifierade riskzoner med förbätt-
rade skolresultat  100 % 100 %  100 % 

 Andel klienter inom Vuxen som fullföljer sin insats  - 83 % 87 % Minst 78 % 

 Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete 
(Nöjd Kund Index; NKI)  79 81  Minst 76 

 Vi ska förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga 

 
Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin 
insats  - 86 % 89 % Minst 89 % 

 Utfästelsen kring våra tjänstegarantier ska hållas     

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

80 % 95 % 95 % 100 % 

 
Andel ärenden om stadigvarande serveringstillstånd med 
högst två månaders handläggningstid (tjänstegaranti)  97 % 100 % 100 % 100 % 

 

  Omvärld – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Vi ska öka invånarnas delaktighet och medskapande     

 
Andel invånare i förhållande till tjänstepersoner i förvalt-
ningens innovationsgrupper/utvecklingsprojekt  70 % 70 % 70 % Minst 50 % 

 Vi ska minska vår miljöpåverkan     

 Andel inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel 
ska öka  24 % 36 %  Minst 40 % 

 
Andel av förvaltningens boenden som minst två gånger i 
veckan serverar vegetariskt alternativ  - 100 % 100 % 100 % 
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  Organisation – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare     

 Hållbart medarbetarengagemang (HME)  77 79  Minst 81 

 Andel enheter med ett HME (Hållbart medarbetarenga-
gemang) lika med eller högre än stadens utfall  24 % 35 %  Minst 40 % 

 Andel sjukfrånvaro  - 6,1 % 6,6 % Högst 5 % 

 Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent  51 % 61 %  Minst 70 % 

 Vi ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt 

 Antal uppdrag inom förvaltningens serviceverksamheter  2 305 2 159 3 080 Minst 
1 665 

 

  Ekonomi – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Vi ska ha kostnadseffektiva lösningar     

 
Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbe-
dömd vård)  60,7 % 55,5 % 51,0 % Minst 52 % 

 
Genomsnittlig insatstid inom extern heldygnsvård (institut-
ionsplaceringar)  

151,1 
vårddygn 

191,8 
vårddygn 

177,0 
vårddygn 

Högst 155 
vårddygn 

 

Vi ska öka den enskildes möjlighet till sysselsättning, bostad och utbildning 

Gemensamma resurser 
Vårt arbete främjar trygghet och möter invånarnas behov av socialt stöd. Vi har utökat med en socialrådgi-
vare på Familjecentral, mött skolornas utökade intresse för tobaksintervention, startat föräldragrupper för 
unga missbrukare, erbjuder föräldrautbildningar on line. Verksamheten arbetar intensivt i ledningsgruppen 
med stöd av PART för att kunna arbeta samskapande. En sådan kultur behöver vara förankrad hos oss och 
medarbetarna för att bli verklighet för invånarna. 

Barn, unga, familj  
För att öka den enskildes möjligheter till sysselsättning, bostad och utbildningen har samarbetet med Skol- 
och fritidsförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen intensifieras.  Samarbetet har skett genom sam-
synsmöten, nätverksmöten, omlottgrupp, konsultationsforum, gemensam nämnd och Skolfamarbete. 

Vuxen 
Förvaltningen arbetar aktivt, tillsammans med Vård och omsorg, Arbetsmarknadsförvaltningen och Fastig-
hetsförvaltningen, med det bostadssociala programmet. Det är ett förvaltningsövergripande arbete som 
primärt syftar till att öka den enskildes möjlighet till boende för att i förlängningen även öka förutsättningar-
na för sysselsättning. Angående sysselsättning och social samvaro på verksamhetens boende arbetar che-
fer och medarbetare tillsammans med brukarna för att i fånga upp önskemål samt möta de behov och öns-
kemål som finns. Detta för att skapa kvalitet, delaktighet och en möjlighet att kunna påverka hur dagen ska 
se ut. 
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Vi ska förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga 

Gemensamma resurser 
Flera från GR:s ledningsgrupp deltar i PARTS och FOU:s arbete med barnlogik som en särskild del av tjäns-
telogiken utifrån barnperspektivet. ANDT-samordnare har arbetat intensivt tillsammans med skolorna med 
särskilt fokus på tobak. Fokus på att förstå och utveckla barnperspektivet är stort på GR. 

Barn, unga, familj  
Under perioden har fokus varit att öka kvaliteten på det arbete som utförs genom genomförande av nät-
verksmöten, fortsatt användning av interna konsulter, familjebehandling för att förbättra relationen för pla-
cerade barn. Utöver det arbetar en grupp med att ett förslag till utformning av föräldrastöd till placerade 
barns biologiska föräldrar. 

Utfästelsen kring våra tjänstegarantier ska hållas 
Utfallet andra tertialet 2018 för tjänstegarantin ”Andel berörda kontaktade inom 7 arbetsdagar sedan beslut 
om att inleda utredning är fattat” är 95 procent. 

Utfallet andra tertialet 2018 för tjänstegarantin ”Handläggningstiden från det att ett ärende är komplett vid 
stadigvarande serveringstillstånd är högst två månader” är 100 procent. 

Tillståndsenheten har här sitt särskilda mätetal med ett mål på att hålla tjänstegarantin till 100 %. Detta 
hålls mycket levande i verksamheten och enhetens servicenivå har fått extremt högt betyg i senaste nöjd-
kund-mätningen riktad till krögarna. 

Vi ska öka invånarnas delaktighet och medskapande 

Gemensamma resurser 
Vårt arbete sker i samverkan med invånarna. Vi mäter därför antalet förbättringsarbeten i samverkan med 
invånarna. Andra tertialen når vi vårt satta målvärde med råge. Värt att nämna, förutom allt arbete som 
pågår i alla delar av verksamheten, ledningsgruppens arbete med samskapande processer för att skapa 
kunskap i att leda en verksamhet som bygger på samskapande. 

Barn, unga, familj  
Under tertial 2 hölls en verksamhetsdag där förvaltningens utvecklare presenterade material från dess sam-
tal med klienter i syfte att skapa förståelse för klienternas utvecklingsförslag. Vidare har arbetet med nät-
verksmöte, vars syfte är att öka barnet/den unge och dennes vårdnadshavares delaktighet i processen, 
fortlöpt. 

Vuxen 
Vuxenverksamheten har jobbat med att förbättra och utöka metoder där klienterna är medverkande och 
delaktiga, bland annat genom brukarråd, men även genom metoder såsom Case Management. 

Vi ska minska vår miljöpåverkan 

Gemensamma resurser 
Vi minskar vår miljöpåverkan och vi mäter antalet genomförda förändringar till en miljövänlig arbetsplats. 
GR bildade förra året en miljöinspiratörsgrupp med representation från flertalet arbetsgrupper. Under året 
har denna grupp arbetat med interventioner som klisterlappar, förändring av sorteringen, info. Vi har plane-
rat andra aktiviteter tillsammans med Idéslussen. 

Barn, unga, familj och Vuxen 
Förvaltningens boende serverar fortsatt vegetariskt alternativ minsta två gånger i veckan och medvetenhet 
och arbete för att öka ekologiska och/eller närodlade livsmedel påverkar inköpsansvarigs arbete. Verksam-
heterna arbetar för att alla medarbetare ska använda alternativa transportmedel istället för bil. 
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Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Gemensamma resurser 
Gemensamma resursers verksamhet är tillitsfull och förbättringsinriktad och mäter ledarindex, hållbart 
medarbetarengagemang samt sjukfrånvaron. 

Verksamheten har en låg sjukfrånvaro trots en stor del akutdriven verksamhet. De har i andra kommuner 
mer av stressrelaterad sjukfrånvaro. Vi tänker att för att kunna arbeta involverande i förhållande till invånare 
och brukare måste alla som möter dessa ha en tillitsfull ledning bakom sig med fullt förtroende för att alla 
söker möjligheterna till förbättring. Vi utmanas inte sällan i detta genom underbemanning och ständigt 
utökade uppdrag, ökad efterfrågan på våra tjänster m.m.  Mottagningen har nu utsett en seniorhandläggare 
som ska fungera som stöd för dagliga dilemman i denna arbetsgrupp och fungera som förebild. 

Barn, unga, familj  
I verksamheten genomförs kontinuerligt genomlysningar på verksamhetens enheter där medarbetare inter-
vjuas om upplevelse av framgångsfaktorer, förutsättningar och hinder i arbetet. Det för att skapa förståelse 
för hur arbetet och arbetsplatsen kan utvecklas mot att bli en mer attraktiv arbetsgivare. 

Vuxen 
Under andra tertialet har de forum som verksamheten anordnar för att skapa utrymme för medarbetarna att 
kontinuerligt komma med idéer och ge synpunkter på vad som kan behövas i verksamheten fortlöpt. 

Vi ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt 

Gemensamma resurser 
Vi ökar tillgängligheten och erbjuder valfrihet för våra invånare och samverkanspartners. 

Vi erbjuder digitala anmälningar från skolan, möjlighet till digital tidsbokning för familjerätten och digitala 
ansökningar av föreningsbidrag. 

Över all förväntan är även skolornas användande av möjligheten att anmäla digitalt till vår mottagningsen-
het. Till detta kommer användandet av digital kommunikation Skype vid utredningssamtal, FIT innebär an-
vändande av surfplattor, och noteringar till utredningar läggs digitalt under samtalen för omedelbar feed-
back från brukarna. Tillståndsenheten har nu stängt för annan ansökan när det gäller föreningar än digitalt. 
Förbättringsarbete i verktyget görs tillsammans med föreningarna. 

Barn, unga, familj och Vuxen 
Det förvaltningsövergripande digitaliseringsnätverk som påbörjat med syfte att utbyta idéer samt utforma 
en digitaliseringsstrategi för förvaltningens digitaliseringsarbete fortlöper. De genomlysningar som görs på 
Barn, unga och familj identifierar förslag och hinder för verksamhetens utveckling mot att bli mer digitali-
serad. 

Vi ska ha kostnadseffektiva lösningar 
Under perioden har verksamheterna arbetat intensivt för att minska kostnader. Både chefer och medarbe-
tare har varit delaktiga i arbetet genom dialoger. Då placeringskostnader utgör en stor del av verksamheter-
nas kostnader är det ett prioriterat område att finna kvalitativa, kostnadseffektiva alternativ för. Arbete för 
att skapa struktur och medvetenhet kring budget och uppföljning av densamma har genomförts. Genom så 
kallade enhetsdialoger har verksamheten Barm, unga och familj skapat en ökad insyn i verksamhetens och 
enheternas budget för alla verksamma inom organisationen. Vid årets början hade verksamheten målsätt-
ning att genom dialog och kvalitativ uppföljning av pågående och avslutade placeringar skapa ökad kost-
nadseffektivitet kring upphandlad vård. Verksamheternas chefer har tillsammans med ekonomienheten ett 
gediget analysarbete gällande mer kostnadseffektiva lösningar. Vuxenverksamheten har haft ett stort fokus 
på det ekonomiska utfallet och arbetat aktivt med att minska de externa placeringarna utan att klienten blir 
lidande. En placeringsgrupp bestående av enhetschefer, verksamhetschef, centrala verksamhetsutvecklare 
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och sakkunnig socialsekreterare finns för att på ett bättre sätt systematisera behoven hos de externt place-
rade klienterna och på sätt kunna matcha dessa mot lämpliga insatser på hemmaplan. 

Vad gäller förklaringen till varför andelen öppenvård av den totala vårdvolymen inte minskar då de externa 
placeringarna minskar är förklaringen att de biståndsbedömda öppenvårdsinsatserna också minskat under 
perioden. 

Utöver detta har verksamheten sett över hur intäkterna kan öka och här har bland annat ett arbete gällande 
hyresintäkter och hyresavgifter påbörjats då detta är en viktig dela av verksamhetens intäkter. 

Verksamheten Gemensamma resurser mäter traditionellt budgetutfallet samt analyserar de resultatmät-
ningar som görs. Andel analyserade processer, i betydelsen om samverkan lett till ökad kvalité och hur det 
påverkat ekonomin mäts. De har vidare planerat för ett arbete i ledningsgruppen som skall fungera kun-
skapshöjande utifrån dessa kopplingar. 
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Uppföljning nämnder  

Idrotts- och fritidsnämnden 

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN 
• Fritid Helsingborg medverkade till att SM-veckan blev en succé 
• Den mobila fritidsgården hade premiär och var i bruk under SM-veckan och Hx 
• Hedens idrottsplats uppgraderades med militär hinderbana och löpslinga 
 
ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Fritidsvaneundersökningen "Ung Livsstil” genomfördes under våren. Under två veckor var fritidsledare en-
gagerade med enkätundersökningen och samlade in svar från mer 4000 elever på grund- och gymnasiesko-
lor i hela staden. 

Vi startade under våren en inventering med huvudfrågan: " Vad finns det för fritidsmöjligheter för barn och 
unga i åldern 10-19 år i Helsingborg?" Uppdraget är att gå igenom statistik och fakta, men även att besöka 
alla områden i staden för att inventera vilka föreningar, förvaltningar och organisationer som är verksamma. 
Arbetet ska vara färdigt i november och blir ett värdefullt bidrag till nulägesbeskrivningen för prioritering av 
våra framtida satsningar och en källa till information för invånare och föreningsliv. 

På fritidsgårdarna har vi arbetat mycket med att öka antalet besökare, främst tjejer. Under våren besökte 
fritidsledare skolor för att informera om verksamheten på den lokala fritidsgården. Vi har också påbörjat 
förändringar av miljö och utformning av fritidsgårdarna för att skapa mer attraktiva anläggningar. Tyvärr 
drabbades vår verksamhet mycket negativt av skjutningar och andra brottsrelaterade händelser i början av 
året. Antalet besökare minskade drastiskt när ungdomar inte gick ut kvällstid på grund av den otrygghet 
händelserna skapade. Drottninghög blev särskilt utsatt och där gjorde hot och trakasserier mot ungdomar 
att vi blev tvungna att omdisponera verksamheten och arbeta på nya sätt för att möta ungdomarna i områ-
det. 

På sport- och påskloven och framförallt sommarlovet hade vi som vanligt ett stort utbud av aktiviteter som 
våra fritidsledare ansvarade för. För att kunna erbjuda kontinuerlig lokal verksamhet var även i år fritidsgår-
darna öppna under loven. Via extra statsbidrag för lovaktiviteter har vi kunnat erbjuda barn och ungdomar 
väldigt mycket utflykter och aktiviteter utan kostnad. Föreningslivet har också varit med prova på aktiviteter 
bland annat på Drottninghög. Sommaren innebar som vanligt välbesökta läger på stadens anläggningar på 
Bolmsö, i Skånes Fagerhult och Krokahus. 

Fritid Helsingborg deltog i Drömljus i februari. På fritidsgårdar tillverkade ungdomar och vuxna ljusmasker 
och lanternor som användes i ljusparaden från Rådhuset till Furutorpsparken som invigde arrangemanget. 

I mitten av februari var staden värd för SM i futsal och första helgen i mars anordnades para-SM i bordten-
nis på Idrottens Hus och i Helsingborg Arena. Kallis och Pålsjöbadet har båda ökat sina besökssiffror och 
en medarbetare på Kallis blev nominerad till årets serviceupplevelse för sitt engagemang för arbetsplatsen 
och våra besökare. Ishallen avslutade vårens verksamhet i april och besöksantalet ökade även denna sä-
song och börjar under vissa perioder närma sig gränsen för vad anläggningen klarar av. Träningar, ishock-
eymatcher och konståkningsshower kunde trots krånglande teknik genomföras utan störningar tack vare 
personalens engagemang. 

Den sena och ovanligt stränga vintern fick konsekvenser för verksamheten på utomhusanläggningarna. På 
våra konstgräsplaner skapade de stora snömängderna problem att hantera granulatet på ett bra och miljö-
mässigt sätt och kylan påverkade tillväxten på naturgräset vilket gjorde att vi sköt premiären två veckor 
framåt. Sommarens ihållande värme och torka innebar ytterligare utmaningar. Men tack vare en tidig kon-
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takt med NSVA och bra planering kunde vi ändå hålla gräsmattorna levande hela sommaren. All bevattning 
skedde nattetid då avdunstningen är minimal. 

SM-veckan var en stor händelse i Helsingborg där flera förvaltningar arbetade tillsammans. Även Helsing-
borgs stad och Landskrona stad samarbetade på ett framgångsrikt sätt. Vi har fått idel lovord både för 
personalens arbete och våra anläggningar. Den militära hinderbanan på Heden byggdes och invigdes under 
SM-veckan. Banan var efterlängtad och har redan genererat EM-tävling 2019 och VM 2020 i Militär fem-
kamp. För att kunna hjälpa till med SM-veckan och flytta vår verksamhet stängde vi fritidsgårdarna under 
vecka 27. Under veckan presenterade vi även vår nya mobila fritidsgård. Den består av två containrar som vi 
har inrett som en fritidsgård med möjligheter för en mängd aktiviteter. Den mobila fritidsgården var en del 
av det stora aktivitetsområdet som vi skapade tillsammans med föreningslivet på Gröningen under SM-
veckan. Här fanns prova på aktiviteter där mer än 26000 besökare passade på att testa olika idrotter. Eskil-
cupen klarades även i år av på ett bra sätt. Vädret vid både SM-veckan och Eskilscupen hjälpte naturligtvis 
till att göra upplevelsen kring arrangemangen extra trevlig. 

 

HELÅRSPROGNOS  
Idrotts- och fritidsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett överskott på 1,7 mnkr. Nämndens 
ekonomiska läge är i nuläget stabilt, men kommande kärvare tider kräver en ständig ekonomisk medveten-
het. 

Överskottet uppstår framförallt av två orsaker: 

* Nämnden har redan fått driftspengar för finansiering av den tidigare planerade investeringen i en gymnas-
tikhall i stadens södra delar. Denna investering är inte längre är aktuell, utan istället kommer den planerade 
hallen vid Mariastaden att även kunna tillfredsställa delar av gymnastikens behov. De förändrade planerna 
innebär dock en förskjutning tidsmässigt, och kostnader uppstår först under 2019. 

* En viss eftersläpning finns vad gäller tillsättningen av tjänster. Detta syns främst inom den nybildade pro-
jektenheten, men även inom öppen verksamhet samt inom nämnd och förvaltning finns under året vakanta 
tjänster. 

Det stora arrangemanget SM-veckan genomfördes framgångsrikt under sommaren. Nämnden var beredd 
på att oförutsedda kostnader skulle kunna uppstå. Så blev dock inte fallet, vilket också bidrar till att ett litet 
överskott nu prognostiseras. 

Viss osäkerhet finns fortfarande vad gäller starttidpunkten för Tryckeriet, aktivitetshuset i de nordöstra 
delarna av centrala staden. Ju senare start desto lägre blir nämndens kostnader för innevarande år.
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NÄMNDENS STYRKORT 
 

  Invånare - Nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Fritid Helsingborg ska ge alla i staden möjlighet att påverka sina val av fritidsverksamheter 

 
Andel barn och ungdomar som upplever sin fritid 
meningsfull  89 % 88 % 89 % Minst 95 % 

 Andel 10-19-åringar som är medlemmar i en förening  54 % 54 % 53 % Minst 55 % 

 Andel barn och ungdomar i öppen verksamhet som 
anser att de får vara med och bestämma  85 % 83 %  Minst 86 % 

 Fritid Helsingborgs verksamhet ska vara öppen och inkluderande 

 
Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten er-
bjuder aktiviteter för ungdomar varje helgfri lördag  100 % 100 % 100 % 100 % 

 Andel barn och ungdomar i öppen verksamhet som 
upplever trygghet och trivsel  94 % 93 %  Minst 95 % 

 Fritid Helsingborg ska ge alla barn och ungdomar lika möjligheter 

 Andel anläggningar som är tillgänglighetsanpassade  77 % 86 %  Minst 87 % 

 Andel flickor i den öppna fritidsverksamheten  30 % 38 % 38 % Minst 38 % 

 Andel pojkar i Fritid Helsingborgs lovverksamhet  39 % 38 %  Minst 40 % 

 

  Omvärld - Nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Fritid Helsingborg ska ge stadens invånare möjligheter till ett fysiskt aktivt liv 

 Medelbetyg i medborgarundersökning på fråga avse-
ende möjligheter att utöva fritidsintressen  7,5 7,6  Minst 8,0 

 Antal bidragsberättigade aktivitetstillfällen per invå-
nare i åldern 7-20 år  4,3 4,5  Minst 4,9 

 
Vi garanterar att det årets alla dagar finns inom- eller 
utomhusanläggning öppen för verksamhet  100 % 100 % 100 % 100 % 

 Fritid Helsingborgs verksamhet ska vara hållbar för miljö och klimat 

 Användning av rent kväve på grönytor  2,6 kg per 
100 kvm 

2,6 kg per 
100 kvm  

Max 2,5 kg 
per 100 

kvm 

 Andel inköpta ekologiska livsmedel  40 % 38 %  Minst 42 % 

 

  Organisation - Nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Idrotts- och fritidsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 Sjukfrånvaro  5,9 % 5,9 % 4,2 % Max 5 % 

 Index för Hållbart medarbetarengagemang (HME)  80 79  Minst 84 
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  Organisation - Nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Fritid Helsingborgs kommunikation ska vara lättillgänglig och relevant 

 Andel besökare på fritidsgårdar och mötesplatser 
som är nöjda med informationen om verksamheten  91 % 91 %  Minst 91 % 

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

75 % 75 %  Minst 84 % 

 

  Ekonomi - Nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Fritid Helsingborgs ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig 
hållbarhet 

 Bokslutsutfall, mkr  1,1 4,2 1,7 +-0 

 Beläggningsgrad – större hallar  71 % 78 %  Minst 74 % 

 Beläggningsgrad - konstgräsplaner  62 % 68 %  Minst 74 % 
 

Fritid Helsingborg ska ge alla i staden möjlighet att påverka sina val av fritidsverksamheter 
Skol- och fritidsförvaltningen genomför på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden varje år en attityd-
undersökning bland elever i stadens grund- och gymnasieskolor. Eleverna får förutom frågor om skolan 
även uttala sig om sin fritid. I årets undersökning svarade 89 procent av eleverna att de hade en me-
ningsfull fritid. Det innebär att resultatet vänt uppåt efter två år av sjunkande siffror. Att gå ut i skolorna, 
göra aktiviteter i Bli ditt bästa jag och arbetet med fritidsvaneundersökningen Ung livsstil gör att vi på ett 
naturligt sätt träffar ungdomar på andra arenor där vi kan informera om vår verksamhet, men även 
skapar relationer som gör att de besöker fritidsgården eller får upp ögonen för andra fritidsmöjligheter. 

Ung Livsstil genomfördes under våren och data är under bearbetning och analys. Preliminära resultat 
visar att andelen barn och unga som är medlemmar i en förening har minskat med en procentenhet 
jämfört med undersökningen 2015. Det är främst bland gymnasieelever som andelen föreningsanslutna 
har gått ner. Samtidigt ser vi att andelen som uppger att de är aktiva på sin fritid inte har minskat i 
samma grupp. Det kan tyda på att trenden att välja aktiviteter som bygger på annan organisering än 
föreningen blivit tydligare. De äldre tonåringarna lämnar föreningslivet för att i stället till exempel träna 
på gym eller ingå i sammanhang som utgår från grupper bildade på sociala medier. 

Prognosen är att nämndens inte helt kommer att nå ambitionen för året inom målet 

Fritid Helsingborgs verksamhet ska vara öppen och inkluderande 
Tyvärr gick besöksfrekvensen ner på våra fritidsgårdar som en följd av skjutningar och andra brottsrela-
terade händelser i staden i början av året. Inne på fritidsgården är man trygg men ungdomar vill inte eller 
tillåts inte vistas ute kvällstid och det satte tydliga spår i antalet besökare i vår verksamhet. Genom att 
hålla fritidsgårdarna öppna och erbjuda ungdomarna stöd har vi försökt möta deras oro och känsla av 
otrygghet. På Drottninghög som blev särskilt påverkat tvingades vi att omdisponera verksamheten. Vi 
har haft fortsatt närvaro i området och erbjudit aktiviteter i andra former och på andra platser. Besöksta-
len vände uppåt under senare delen av våren. Jämfört med samma period 2017 har det totala antalet 
besökare på fritidsgårdar och mötesplatser ökat i år med cirka 3000 ungdomar. Våra besök på skolor 
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och information i sociala medier har troligen spelat roll för ökningen. Zonen och andra helgaktiviteter är 
uppskattade och fortsatt välbesökta. 

Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet. 

Fritid Helsingborg ska ge alla barn och ungdomar lika möjligheter 
Antalet besök på våra fritidsgårdar och mötesplatser har ökat. Jämfört med perioden januari-augusti 
2017 hade vi nästan 8700 fler besökare i år, vilket är en ökning med cirka 22 procent. Våra besök för att 
informera på skolor har gett fler besökare men framförallt ser vi att när fritidsgården håller öppet på 
loven får vi nya besökare som fortsätter komma. Arbetslagen har på flera fritidgårdarna också satt som 
sina lokal mål att öka besökstalen som gett resultat. Rydebäcks fritidsgård fick nya lokaler och en 
nystart efter årsskiftet som har lockat många ungdomar och är nu den enskilt största anläggningen sett 
till antalet besökare. Detta har också påverkat det totala resultatet. 

Andelen flickor i den samlade öppna fritidsverksamheten är oförändrad jämfört med mätningen i april i 
år, vilket till stora delar kan förklaras med att Bli ditt bästa jag ingår. Aktiviteterna under skoldagen om-
fattar i stort sett lika många flickor som pojkar. Ser vi på enbart fritidsgårdarnas besökare är pojkarna på 
de flesta anläggningar i majoritet. Det är angeläget att fortsätta arbeta för en jämnare könsfördelning 
bland besökare på fritidsgårdar och mötesplatser. 

Det ordinarie lovprogram kunde även denna sommar utökas med hjälp av statsbidrag för extra lovaktivi-
teter för barn och unga i åldern 6-15 år. Utflykter, kortare läger och prova på verksamhet med föreningar 
gick att erbjuda utan kostnad för deltagarna. Vi har därigenom kunnat ge fler unga möjligheter till ett 
mer aktivt sommarlov. 

Våra sommarläger var också i år i stort sett fullbokade. Jämfört med fritidsgårdarna är fördelningen 
mellan flickor och pojkar som åker på läger i stort sett den omvända. I år var 63 procent av lägerdelta-
garna flickor. 

Tillsammans med DHS, Funktionshinderrörelsen i Helsingborg, har vi tagit fram kriterier för tillgänglig-
hetsanpassning av anläggningar för fritid- och idrottsverksamhet. I samverkan med Fastighetsförvalt-
ningen har vi vidtagit åtgärder så att samtliga lokaler och byggnader uppfyller dessa kriterier. Arbetet går 
nu vidare med förbättringar som är utöver kriterierna som till exempel färgsättning för att öka kontraster 
mellan vägg och dörr och installation av ljussignal som komplement till befintliga ljudsystem. 

Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet 

Fritid Helsingborg ska ge stadens invånare möjligheter till ett fysiskt aktivt liv 
Bli ditt bästa jag, vår verksamhet för att stimulera och inspirera elever att röra på sig på skoltid, har fort-
satt och vuxit. Under läsåret 2017-2018 var totalt fjorton grundskolor med i samarbetet. Under våren 
gjorde vi en intern utvärdering av verksamheten som från och med årsskiftet övergick från projekt till en 
ordinarie del av den öppna fritidsverksamheten. I utvärderingen kunde vi konstatera att i stort sätt alla 
inblandade är mycket positiva till konceptet och att vi lyckas med målsättningen att få fler elever fysiskt 
aktiva. Bli ditt bästa jag hade under vårterminen 2018 nästan 25000 deltagartillfällen och vi räknar med 
att kunna nå ännu fler innevarande läsår när vi ska vara på nitton grundskolor, varav två är fristående. Av 
utvärderingen framgick att Fritid Helsingborgs personal efter viss tvekan inför starten nu betraktar Bli 
ditt bästa jag som en viktig och naturlig del i den öppna fritidsverksamhetens uppdrag. Det man efter-
lyste var att verksamheten blev ett mer uttalat samarbete där skolan och fritidsledarna oftare gör aktivi-
teter som hänger samman med undervisningen. På det viset kan hälsoperspektivet, som är en bärande 
del i samarbetet, få en tydligare och mer framträdande roll. Vi ser också att fritidsledarnas närvaro på 
skolan ger möjligheter att informera och tipsa eleverna om fritidsaktiviteter efter skoltid. Våra fritidsgår-
dar får fler besökare när ungdomarna lärt känna vår personal under skoldagen. Projektet En friskare 
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generation är ett annat exempel på hur vi tillsammans med skolan arbetar för att elever och deras famil-
jer ska bli inspirerade till att röra sig mer och bli medvetna om hur kosten påverkar hälsan. Andra årskul-
len avslutade sitt år i projektet i juni och höstterminen 2018 startar två nya grupper på vår samarbets-
skola, Nanny Palmkvistskolan. 

Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet 

Fritid Helsingborgs verksamhet ska vara hållbar för miljö och klimat 
Vår miljöpåverkan är tydligt kopplat till vilka förutsättningar att sköta och underhålla våra grönytor väd-
ret ger oss. Den kalla vinter innebar en förlängd konstgrässäsong med stora snömängder att hantera. På 
alla anläggningar kunde vi inte ta hand om granulatet från planerna efter snöröjning på det sätt vi öns-
kade. Det är en erfarenhet som lett till att större ytor kommer behöva avsättas när nya konstgräsplaner 
ska anläggas för att vinterskötseln ska kunna ske på ett mindre miljöpåverkande sätt. Kylan innebar 
också att vi tvingades lägga mer kväve på naturgräsplanerna än vanligt. Den ovanligt varma sommaren 
fick till följd att vi tvingades öka bevattningen med upp till dubbel volym jämfört med en normal sommar. 
Tack vare gott samarbete med NSVA kunde bevattningen lösas utan att det påverkade tillgången till 
vatten för staden i övrigt. All bevattning skedde nattetid då avdunstningen är som minst. Å andra sidan 
gav den ihållande värmen oss möjlighet att minska kväveanvändningen. Prognosen är att vi kommer att 
nå målet om maximalt 2,5 kilo rent kväve per kvadratmeter. 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel har tyvärr minskat i våra verksamheter. Orsaken till detta behöver 
analyseras. Möjligen kan det bero på att fler inköp görs via webben och att det fortfarande är ett nytt 
system där man har svårare att hitta de ekologiska alternativen? 

Prognosen är att nämndens inte helt kommer att nå ambitionen för året inom målet 

Idrotts- och fritidsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Sjukfrånvaron inom Fritid Helsingborg har sjunkit rejält och nu nere på 4,2 procent. Det är första gången 
sedan 2015 vi uppnår målvärdet om maximalt 5 procent total sjukfrånvaro. Det är glädjande att ett antal 
medarbetare som varit långtidssjukskrivna har kunnat komma tillbaka till arbetet. 

Genomförandet av handlingsplanen med anledning av resultaten från förra årets medarbetarenkät har 
pågått under året och arbetet kommer att fortsätta under hösten med att fritidschefen och HR-konsulten 
på arbetsplatsträffar genomför workshopar med fokus på psykosocial arbetsmiljö. 

Kompetensutveckling på gruppnivå har anordnats inom områdena konflikthantering och hantering av 
hot och våld som ett led i att förstärka tryggheten på arbetsplatsen. Utbildningsinsatserna är också ett 
resultat av intern kontroll granskning som gjordes 2017 som visade på behov av förbättrade rutiner och 
kunskaper. Utbildningarna var praktiskt inriktade och var mycket uppskattade. Förra årets enkät om vår 
interna information och kommunikation visade på en del låga resultat och därför fortsätter vi med ut-
bildning med inriktning på digital kommunikation under hösten. 

Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet 

Fritid Helsingborgs kommunikation ska vara lättillgänglig och relevant 
Fritid Helsingborg har förstärkt resursen för kommunikation och information. Det har gjort det möjligt att 
arbeta mer aktivt för att lyfta verksamheterna i sociala medier. Vi ser en ökning av antalet följare på 
Facebook och våra inlägg i snitt nås av cirka 1800 personer. Även på helsingborg.se märker vi ett allt 
större genomslag för våra sidor. Under perioden 1 maj till 31 juli hade vi drygt 9000 unika sidvisningar. 
Däremot har vi svårare att nå ut med information till föreningslivet med vårt nyhetsbrev via e-post. En 
anledning till detta är svårigheten att få in aktuella uppgifter från föreningarna till vår sändlista. I det 
interna kommunikationsarbetet ligger fokus på att få rutinerna att fungera för att uppdatera underlag till 
vår information på stadens webb. Den interna kommunikationen har en del brister men vi märker samti-
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digt förbättringar genom att alla medarbetare har smartphone som gör det lättare att ta del av informat-
ion i mejl och på nätet. Rutinen att med jämna mellanrum samla all personal till så kallade storfikor har 
blivit mycket uppskattad och är ett bra forum för både informationsspridning och för att öka samman-
hållningen i vår organisation. Fritidschefens månadsmejl med senaste nytt i Fritid Helsingborg har också 
bidragit till förbättrad intern information. Liksom tidigare år kommer vi att genomföra en egen enkät 
med frågor kring information och kommunikation parallellt med stadens medarbetarenkät i oktober. 

Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet 

Fritid Helsingborgs ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig håll-
barhet 
Idrotts- och fritidsnämnden arbetar för att redovisa en ekonomi i balans. Det innebär att inga större un-
der- eller överskott ska uppstå, utan tilldelade resurser ska utnyttjas i verksamheten. En stabil ekonomi 
är grunden för att kunna bedriva en långsiktigt stabil verksamhet. Fritid Helsingborg arbetar medvetet 
för att kunna bibehålla en ekonomi i balans även under ekonomiskt kärvare år framöver. Den ekono-
miska prognosen för året ligger på ett överskott på 1,7 mnkr. 

Under perioden maj till augusti är aktiviteterna i hallar och på konstgräsplaner färre och mäts därför inte. 

Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet. 
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Uppföljning nämnder  

Kulturnämnden 

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN 
• I februari invigdes Digidelcenter på Stadsbiblioteket. 
• Kulturmagasinet mottag i april andra pris i den nationella utmärkelsen Årets samtidsdokumentation. 
• I april öppnade Henrys, en yta på Dunkers entréplan där elever i Kulturskolan har möjlighet att visa 

sina alster. 
• Den 6 juni firades Fredriksdals hundraårsjubileum med bland annat deltagande av Helsingborgs 

symfoniorkester och El Sistema. 

 
ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
I Helsingborg är kulturen av avgörande betydelse. Med kulturens egenvärde som grund har besökare 
erbjudits en bred variation av kvalitativa kulturupplevelser och gediget lärande. I syfte att utveckla verk-
samheten förs ett kontinuerligt arbete med invånar- och användardialoger samt samverkan med andra 
aktörer, både interna och externa. Ett framgångsrikt exempel på detta är samarbetet med Fritid Helsing-
borg som resulterade i god tilldelning av statliga medel för programverksamhet under skollov. 

Nämndens mest prioriterade målgrupp är barn och unga. Som ett led i att utveckla den skolpedagogiska 
verksamheten har ett projekt startas med pilotklasser från fem olika skolor. Syftet med projektet är att i 
ökad utsträckning göra kulturen till en naturlig del av undervisningen med tydlig koppling till läroplanen. 
Information om de skolpedagogiska programmen har flyttats till stadens intranät där pedagoger enklare 
har tillgång till den, vilket har visat sig framgångsrikt. Kultur i stadsdelar och Dunkers kulturhus har under 
perioden startat ett nytt samarbete med familjecentralerna. Samordnaren för Kultur i stadsdelar har, 
som ett led i barnrättsarbetet, fått en skolelev som mentor. Syftet är att öka barnperspektivet i arbetet. 

Nya samarbeten har även skapats mellan stadsdelen Adolfsberg och Kulturskolan. Det har också öpp-
nat en utställningsyta på Dunkers kulturhus där elever i Kulturskolan har möjlighet att visa sina alster. 
Ytan kan även användas av andra aktörer och vid pedagogiska arrangemang. Kulturskolans verksamhet 
har genomfört de uppskattade Prova på för såväl skola som allmänhet. Cirka 800 elever kom på skoltid 
och 1 000 barn på sin fritid. Kulturskolans dag är även den återkommande under våren och här tog cirka 
1 000 barn och vuxna del av utbudet. Ett helt nytt projekt, Årskurskören, har sjösatts ute på skolorna i 
Helsingborg, och pedagogerna har repeterat sångtexter med 450 deltagande barn i årskurs 2. 

Kulturförvaltningen ska skapa värden som berikar, utmanar och får oss att tänka nytt. Dunkers utställ-
ningar och scenkonst har under perioden arrangerat flera utställningar som gjort det möjligt för besö-
kare att vara publik, deltagare eller medskapande. Även Helsingborgs museer arbetar aktivt med dessa 
frågor. Detta sker till stor del i verksamhetens vardag, vilken har haft ett stort utbud under perioden - från 
de skolpedagogiska programmen till Historien får liv. Den 6 juni firades Sveriges nationaldag men även 
100-årsjubiléet för Gisela Trapps donation av Fredriksdal till Helsingborgs stad. Firandet togs även ut i 
staden genom stadsvandringar i centrum med koppling till Fredriksdal. Under våren har även samernas 
och romernas nationaldagar ägt rum. Dunkers kulturhus har upplåtit lokaler för firande av dessa, i sam-
arbete med Samer i Syd och de romska föreningarna. 

Ur ett annat medskapandeperspektiv har talangutvecklingsprogrammet Virtual Reality For The Win (VR-
FTW) avslutats under våren. Fyra kreatörer har under maj 2017 till mars 2018 utvecklat varsin prototyp 
av virtual reality-verk som bland annat har visats på festivaler såsom BUFF, Financing Forum For Kids 
Content, Future Tech Now och Pixel Skånes filmfestival. 
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För andra året i rad var Helsingborgs museer nominerat i kategorin Årets samtidsdokumentation på 
Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte. Det blev en andraplacering för dokumentationen På flykt. Just 
nu dokumenterar Kulturmagasinet bland annat resande och boende, tillsammans med Lunds universitet 
och Frantzwagner-sällskapet. 

Kulturförvaltningen ska skapa tillgängliga mötesplatser i demokratisk anda där alla är välkomna. I linje 
med detta, och utredningen Mötesplats i stad och landsbygd, fortsätter biblioteket att prioritera ett ökat 
samarbete med andra förvaltningar. Många aktiviteter sker både på träffpunkter och fritidsgårdar. Dessa 
samarbeten kräver personalresurser, vilket är en utmaning. Glädjande är att andra förvaltningars närvaro 
i bibliotekets lokaler samtidigt ökar. Ett uppskattat exempel är att socialförvaltningen nu finns på stads-
biblioteket varje onsdag. I januari beslutade kulturnämnden att för närvarande behålla biblioteksverk-
samheten i den nuvarande lokalen på Råå. En satsning pågår på Digidel i södra Helsingborg, i syfte att 
skapa tillgång i de områden i södra staden som saknar bibliotekslokal. 

HELÅRSPROGNOS  
Kulturnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett överskott i förhållande till fastställd budget 
om ca 1,7 mnkr. Den förväntade positiva budgetavvikelsen består i huvudsak av följande tre områden: 

Vakanta verksamhetschefstjänster (+0,6 mnkr) 

Under 2018 har nämnden ett antal vakanta verksamhetschefstjänster. Bl a så anlitas den verkställande 
direktören respektive ekonomichefen för Helsingborg Arena och Scen AB som tillförordnad kulturdirek-
tör respektive tillförordnad ekonomichef. Kostnaden för de temporära lösningar som finns på förvalt-
ningen under året motsvarar därmed inte budgeterade medel för de ordinarie befattningarna. Tillsätt-
ningen av verksamhetschef för Dunkers Kulturhus är nu klar men eftersom startdatum för rekryteringen 
först är i oktober så innebär det att tjänsten har varit vakant större delen av året och bidrar också till det 
förväntade överskottet. Budgetöverskottet för det nyss nämnda begränsas emellertid av vissa förstärk-
ningar och prioriteringar som har beslutats under året. Totalt prognostiseras en positiv budgetavvikelse 
om 0,6 mnkr avseende detta. 

Lägre nivå på beviljat kulturstöd (+0,7 mnkr) 

Nivån på beviljat kulturstöd förväntas generera en positiv budgetavvikelse om ca 0,7 mnkr för 2018. 
Avvikelsen är hänförlig till områdena Verksamhetsstöd samt En snabb slant. 

Lägre personalkostnader i verksamheten Dunkers Kulturhus (+0,3 mnkr) 

Avdelningen Dunkers utställningar och scenkonst förväntas under året genera en positiv budgetavvi-
kelse för personalkostnader. Orsaken är primärt hänförlig till vakant tjänst samt frånvaro av ordinarie 
personal. 
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NÄMNDENS STYRKORT 
 

  Invånare – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Helsingborg ska ha ett öppet klimat för kultur och bildning i demokratisk anda 

 Antal invånar-/användardialoger  14 188 80 Minst 55 

 
Antal av användardialogerna där barn och unga invol-
veras  - - 29 Minst 15 

 Kulturen i Helsingborg ska vara tillgänglig, inkluderande och välbesökt 

 Andel av tillfrågade besökare som fick kännedom om 
verksamheten/aktiviteten genom digitala kanaler  - -  Minst 40 % 

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

- -  Minst 80 % 

 Andel besökare som är nöjda med upplevelsen av sitt 
besök - 93 %  Minst 88 % 

 Andel av vår digitala kommunikation på Helsing-
borg.se som uppfyller krav för tillgängligt språk - -  Minst 90 % 

 
Antal arrangemang i stadsdelar utanför Helsingborgs 
centrum och södercentrum med stöd genom nämn-
dens kulturstödsregler 

- - 3 Minst 3 

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

 
Andel av Helsingborgs grundskolor F-9, där varje barn 
deltar i ett pedagogiskt kulturmöte  85 % 85 % 85 % Minst 80 % 

 
Antal aktiviteter riktade till barn, 0-6 år, under tiden på 
förskolan - - 30 Minst 20 

 Antal barn och unga, 7-19 år, som deltar i kulturskole-
undervisningen - -  Minst 

2 000 

 

 

  Omvärld – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 I Helsingborg ska talanger och entreprenörer ha bra förutsättningar att utvecklas samt goda möjlighet-
er att verka 

 Andel sökande av kulturstöd som är nöjda med stöd-
processen 75 % 83 %  Minst 95 % 

 
Antal deltagare vid nätverksträffarna med entreprenö-
rer och talanger - - 108 Minst 55 

 Helsingborgs kulturverksamheter ska vara en motor i närområdets regionala utveckling 

 Finansiering genom regionala medel ska öka - 2,8  Minst 
5,3 mnkr 

 Andel sålda kulturkort till bosatta utanför Helsingborg - -  Minst 20 % 

 Andel av besökare som är bosatta utanför Helsingborg - -  Minst 20 % 
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  Omvärld – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Kulturnämnden ska vara ett föredöme i miljö- och livskvalitetsfrågor 

 Andelen medarbetare som har kännedom om förvalt-
ningens miljöarbete  - -  Minst 90 % 

 

  Organisation – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Kulturnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare     

 
Andel av förvaltningens medarbetare som har utbild-
ning i mänskliga rättigheter, HBTQ-frågor och normkri-
tik  

- -  Minst 75 % 

 Kulturnämnden ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att utveckla innehållet 
för besökarna 

 
Andel genomförda aktiviteter i linje med förvaltningens 
digitaliseringsstrategi - - 79 % Minst 45 % 

 Användarnas nöjdhet av E-tjänster - -  Minst 85 % 

 

  Ekonomi – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

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

 Utfall enligt budget, tkr 4 184 2 408 5 926 Minst 0 

 Avtalstrohet gentemot kommunens avtal  - 86 %  Minst 90 % 
 

Helsingborg ska ha ett öppet klimat för kultur och bildning i demokratisk anda 
Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet. 

Föregående år hade flera verksamheter stort fokus på att involvera användare och besökare i olika for-
mer av dialoger. Inför 2018 flaggades det dock för att det fokuset inte kunde hållas lika starkt och mål-
värdet för antal dialoger sänktes. Trots detta ligger utfallet för första tertialen över prognosen. Att an-
vända involvering för att utveckla verksamheterna kan ha blivit mer vedertaget som arbetsform. Kultur-
förvaltningen ser det som positivt, då dialogerna även kan bidra till måluppfyllelse för andra mål. Detta 
då dialoger med användare och besökare bidrar till att förbättra kvaliteten på förvaltningens utbud. 

Dock kvarstår utmaningen att föra dialog med de invånare som inte besöker förvaltningens verksamhet-
er. De grupper som står utanför måste identifieras och ges möjlighet att formulera sina förväntningar på 
utbudet. Det hade gett förvaltningen möjlighet att ytterligare förbättra arbetet gentemot invånarna. 

Kulturen i Helsingborg ska vara tillgänglig, inkluderande och välbesökt 
Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet. 

Kulturförvaltningens verksamheter är generellt sett välbesökta, och de som kommer till anläggningarna 
eller deltar i arrangemang är till stor andel nöjda. Det sker ett kontinuerligt arbete med tillgänglighet för 
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att upprätthålla detta. Arbetet sker både genom det digitala och genom fysisk tillgänglighetsanpassning. 
Det är av stor vikt för måluppfyllnaden att alla känner sig välkomna till förvaltningens verksamheter. 

Nämnden ger, via de olika formerna av kulturstöd, stöd till bland annat arrangemang utanför Helsing-
borgs centrum och södercentrum. Utfallet för perioden är något missvisande i förhållande till verklighet-
en. En del aktörer som tidigare fått arrangemangsstöd får numera verksamhetsstöd, eftersom deras 
arrangemang har varit återkommande. Detta gäller exempelvis för aktörerna Visans vänner och Senil-
teatern. Deras arrangemang ingår därmed inte i mätningen längre. 

I Helsingborg ska barn och unga i alla åldrar ha tillgång till att uppleva, skapa och arrangera kultur 
Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet. 

Arbetet med nämndens mest prioriterade målgrupp, barn och unga, är fortsatt starkt i förvaltningen. 
Skolprogrammen är välbesökta och dessa nås numera även genom skol- och fritidsförvaltningens intra-
nät. Arbetssättet med att strategiskt tillgängliggöra information nära pedagogerna inom skolan har varit 
framgångsrikt. På Fredriksdal behandlar de skolpedagogiska programmen teman som är aktuella i da-
gens samhällsdebatt, vilket har visat sig vara mycket populärt och därmed ett koncept att arbeta vidare 
med. 

I år är det färre områdesdagar i Helsingborgs stadsdelar än tidigare, vilket sannolikt kommer leda till att 
färre barn nås av Kultur i stadsdelar. Verksamheten planerar att motverka det genom att satsa på fler 
workshops där barn och unga får tillgång till att skapa kultur. Det har under sommaren genomförts pop-
up, genom satsningen Kul-turen, där aktiviteter på nio olika platser i staden genomförts i syfte att nå fler 
barn - bland annat från olika sociala bakgrunder. 

Genom samarbete med fritid vid skol- och fritidsförvaltningen har kulturförvaltningen sökt och blivit 
beviljade medel för att stärka arbetet med lovaktiviteter för barn och unga. Samarbeten har generellt sett 
stärkts med andra förvaltningar vilket har gett positiva effekter för målgruppen. Bland annat närvarar 
socialförvaltningen fortlöpande på stadsbiblioteket. Samarbete med andra aktörer ses som en tydlig 
framgångsfaktor för att nå fler barn och unga i staden. 

I Helsingborg ska talanger och entreprenörer ha bra förutsättningar att utvecklas samt goda möjlig-
heter att verka 
Prognosen är att nämnden delvis kommer att nå ambitionen för året inom målet. 

Kulturstödsformerna ger kulturlivet bra förutsättningar att verka och utvecklas. Verksamheten arbetar 
med att förbättra formerna kring ansökningsprocesserna. I flera fall har man sett att kännedom om 
bidragen saknas, som exempelvis En snabb slant riktad mot unga kulturaktiva personer. För att i högre 
grad göra invånare och aktörer medvetna om möjligheterna till stöd har förvaltningen under perioden 
startat en marknadsföringskampanj för En snabb slant. Ytterligare en kampanj planeras i höst med in-
riktning på de andra formerna för kulturstöd. Kampanjerna väntas bidra till att synliggöra möjligheten att 
söka kulturstöd. 

Ambitioner för målvärden avseende sökande av kulturstöd är högt angivna. Mellan 2016 och 2017 
ökade nöjdheten med ansökningsprocessen med åtta procentenheter. En förbättring av utfallet 2018 
med motsvarande ökning ger ett utfall strax under målvärdet för året. Verksamheten fortsätter förbätt-
ringsarbetet genom dialoger med de sökande men det är svårt att, i dagsläget, ge en adekvat bedömning 
av utfallet för målet som helhet. 
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Helsingborgs kulturverksamheter ska vara en motor i närområdets regionala utveckling 
Prognosen är att nämnden delvis kommer att nå ambitionen för året inom målet. 

Prognosen för målets utfall är osäker. Idag finns ingen tydlig uppskattning av mätetalens utfall. Nämn-
dens kärnuppdrag riktar sig främst mot stadens invånare och därmed kommer det att prioriteras i verk-
samheten. Samtidigt kan ett starkt offentligt finansierat kulturliv i Helsingborg bidra som en komponent 
i den regionala helheten för kulturverksamheter som vill etablera sig i Skåne. 

Det finns flera faktorer som kan bidra till måluppfyllelsen. I en allt mer förändrad omvärld är nätverkande 
och samarbete av största vikt för att ta del av andras arbete för att utveckla förvaltningens. Hittills under 
året har personal ingått i flera nya regionala samarbeten. Exempelvis biblioteksutvecklarnätverk i Skåne 
samt Digitaliseringsråd inom Region Skåne. Detta är en medveten och nödvändig satsning för biblio-
tekets fortsatta utveckling. Det finns även en önskan om utökat ansvar för regionala kulturarvsfrågor i 
Helsingborg. Genom att verksamheten förstärkts med en ny tjänst som biträdande stadsantikvarie finns 
nu möjligheter att bidra med ytterligare kompetens i det regionala arbetet. Med ett aktivt regionalt arbete 
kan även attraktiviteten i förvaltningens verksamheter öka i längden. 

Kulturnämnden ska vara ett föredöme i miljö- och livskvalitetsfrågor 
Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet. 

Kulturförvaltningen arbetar systematiskt under året i syfte att förbättra miljötänket i förvaltningen. I det 
är Nätverket för miljö och folkhälsa en drivande part. Nätverket arbetar systematiskt med förvaltningens 
miljö och livskvalitetsfrågor och har representation från samtliga av förvaltningens verksamheter. Nät-
verket ansvarar för samarbeten med bland annat miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen 
inom olika projekt som Plastsmart arbetsplats och Cykelvänlig arbetsplats. Information går ut direkt från 
nätverket till medarbetare via arbetsplatsträffar och genom artiklar på intranätet. 

Engagemanget för miljö- och livskvalitetsfrågor är stort inom förvaltningen, och arbetet med att ta till-
vara det engagemanget väntas stärkas under hösten. Detta då förvaltningen, i anslutning till arbetet med 
Plastsmart arbetsplats, planerar en intern informationskampanj som knyter an till medarbetarnas var-
dag. Det är mycket svårt att ändra invanda beteenden, men genom att skapa närhet till den enskilde 
väntas  informationsarbetet ge effekt. Kampanjen kommer att genomföras under hösten 2018 och våren 
2019. Utöver kampanjen har flera andra åtgärder, inom ramen för projektet, redan genomförts eller på-
börjats. 

Kulturnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet. 

Medarbetardagen för kulturförvaltningen planerades av Dunkers kulturhus normkreativa grupp. Arbetet 
med normkreativt perspektiv och normkritiska frågor ska genomsyra arbetssättet i förvaltningen. Norm-
kreativa guppen på Dunkers arbetar kontinuerligt med frågorna på olika plan. Förvaltningen ser ett fort-
satt behov av att stärka att arbetssätt och förhållningssätt för att ligga i linje med behoven i dagens 
arbetsliv. 

I flera av kulturförvaltningens verksamheter ökar upplevelsen av stress på arbetsplatsen. Organisato-
riskt och kompetensmässigt arbetar verksamheterna med att fokusera på det dagliga arbetet för att 
motverka stress och splittring. Exempelvis kommer Helsingborgs muséer arrangera en medarbetardag 
med stresshantering som tema, och Marknad och kommunikation ska bland annat se över servicenivåer 
och ledtider inför nästkommande år. 
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Kulturnämnden ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att utveckla innehållet 
för besökarna 
Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet. 

Under första tertialet invigdes Digidelcenter (nedan Digidel) på stadsbiblioteket. Digidel är inte enbart till 
för invånare och besökare utan även för medarbetare i staden. Som en konsekvens av det stärkta arbe-
tet med Digidel finns en risk att medarbetare som inte är direkt involverade i detta arbete tappar och inte 
fullt utvecklar sin digitala kompetens. För att motverka detta kommer det bidrag som biblioteket bevil-
jats från omställningsfonden att användas för att göra ytterligare kompetensinsatser. 

Det finns en tydlig plan för prioriterade projekt att genomföra under året, som kommer att stärka förvalt-
ningens position i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Verksamheterna för kontinuerlig omvärlds-
bevakning och besöker konferenser för att ta del av det senaste inom branschen. I samband med en 
ersättningsrekrytering, har det prioriterats att omforma en tjänst till rollen som IT-koordinator för förvalt-
ningen. Detta för att öka samverkan internt i förvaltningen och stärka kontaktytan gentemot Digitali-
seringsavdelningen. 

Det finns en risk att ambitionsnivån med det digitala arbetet gör att personalen blir allt mer stressad, då 
mycket av det digitala arbetet läggs som en extra arbetsuppgift på den redan belastade personalen. 

Kulturnämndens ekonomi ska vara i balans och ta hänsyn till social och miljömässig hållbarhet 
Nämnden visar ett ekonomiskt utfall per den 31 augusti 2018 om ca 5,9 mnkr. Prognosen för helåret 
visar på ett överskott om ca 1,7 mnkr vilket innebär att nämnden förväntas nå dess finansiella målsätt-
ning för 2018. Det förväntade överskottet hänförs primärt till temporära budgetöverskott till följd av 
vakanta tjänster samt lägre nyttjande av kulturstöd. Se vidare kapitel 7. 

Orsaken till det lägre prognostiserade överskottet jämfört med utfallet per den 31 augusti 2018 förklaras 
av en högre generell kostnadsnivå under resterande delen av året bl a genom att vakanta tjänster till-
sätts, projekt avslutas samt vissa prioriterade satsningar genomförs. 
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Uppföljning nämnder  

Fastighetsnämnden 

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN 
• Byggstart Laröds skola 
• Även tillbyggnaderna av Holstagårdsskolan och Högastensskolan blev klara i tid. 
• Av årets kvot på 127 personer med uppehållstillstånd har 64 fått bostad genom bostadssociala 

programmets försorg 
• Vi fortsätter vårda affärsmodellen och har sagt upp ett 20-tal hyresavtal för villkorsändring. 

 
ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Befolkningen ökar om än inte riktigt lika snabbt som tidigare. Behovet av bostäder och verksamhetsloka-
ler är dock fortsatt stort. Utbudet av nybyggda bostäder har ökat. Investeringstakten är fortfarande hög i 
såväl bostadsbranschen som bland kommersiella aktörer. Staden investerar mycket i egna fastigheter. 
Fastighetsförvaltningen arbetar aktivt med lokalförsörjning och i beredningen av stadens investeringar i 
verksamhetslokaler. Planeringshorisonten har förlängts genom samarbete mellan olika förvaltningar 
och med den nya översiktsplanen för Helsingborgs tätort. 

Konjunkturen är fortfarande stark med brist på erfarna konsulter och höga priser på entreprenader. Fas-
tighetsförvaltningen driver ett antal projekt i partnering. Det innebär att vi tillsammans med hyresgäster, 
konsulter och entreprenörer utvecklar våra produkter och effektiviserar vår process. Vi får tidigt grepp 
om investeringens storlek och säkrar nödvändig kapacitet. Vår första strategiska partnering omfattar 
Gustavslundsskolan som togs i bruk vid skolstart hösten 2017, Rydebäcksskolan är snart klar och Mari-
astadens skola byggs för fullt. Tillbyggnaden av bland annat Högastens skola och den nya skolan i 
Laröd drivs i samma projektform. Även LSS-bostäderna i Kattarp, Björka och Senderöd har byggts med 
strategisk partnering. Vi tycker oss ha skapat bra koncept för produktion av såväl skolor och förskolor 
som idrottshallar och specialbostäder och får bra hus till rimliga kostnader. 

Ombyggnaden av S:t Jörgensskolans är klar och tillbyggnaden som pågår har utformats med stor re-
spekt för skolans äldre delar. Rivningen och saneringen efter Fregattens äldrebostäder är klar liksom 
tillbyggnaderna av Högastensskolan och Holstagårdsskolan. Pianistens förskola i Ödåkra är klar och 
verksamheten flyttade in under sommaren. Efter omfattande undersökningar valde vi att riva och bygga 
nytt i Laröd i stället för att bygga om nuvarande skola från 1960-talet. Skolan får då en byggnad som 
bättre motsvarar dagens pedagogiska arbete. Rivningen genomfördes under sommaren. 

Fastighetsförvaltningens projekteringsanvisningar skall på ett enhetligt och tydligt sätt beskriva de för-
väntningar vi har i våra byggnadsprojekt. Anvisningarna fungerar som stöd åt såväl egna medarbetare 
som konsulter och entreprenörer. Under 2017 inledde vi en omfattande översyn av dokumentet och 
räknar med att mot slutet av 2018 kunna presentera nya och lättillgängliga projekteringsanvisningar. 
Nämnden har efter utvärdering av Toftahallen som byggdes med stöd av externt materialvalsystem 
beslutat att förvaltningen skall bygga med en standard motsvarande miljöbyggnad silver och med möj-
lighet för hyresgästerna att göra tillval. Sunda hus är efter upphandling vårt systemstöd. 

Vår löpande verksamhet sker med hjälp av ett 50-tal ramavtalade entreprenörer, konsulter och andra 
leverantörer. I upphandlingarna prioriteras kompetens och arbetsprover genomförs som en del i utvär-
deringen. Vi har handlat upp rådgivare för energi och installationer samt entreprenörer för säkerhetstek-
nik och grönyteskötsel. Vi har sedan i vintras en ny inköpssamordnare. Sedan naturgasen fasats ut är vi 
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nästintill fossilfria och har jämfört med flesta kommuner mycket låg energianvändning. Solcellprojektet 
Solvision pågår och första etappen blir klar under hösten. Projektering av etapp två pågår. Säkerhetsar-
betet med moderna låssystem, larm och kameraövervakning har bidragit till att skadegörelsen minskat 
under flera år. 

Invandringen och snabba befolkningsökningen leder till trångboddhet och ökande bostadsbrist. Migrat-
ionsverket anvisar i år 127 individer med uppehållstillstånd till Helsingborg, att jämföra med 243 indivi-
der förra året. Genom fokuserat arbete och med stöd från stadens fastighetsägare har vi hittills lyckats 
väl med uppdraget. Nyanlända får ett statligt etableringsbidrag under två år som bland annat skall täcka 
rimliga boendekostnader. Därefter förväntas individerna vara självförsörjande och tar om möjligt över 
boendet med ett eget hyreskontrakt. Hittills i år har vi medverkat till att 70 familjer tecknat förstahands-
avtal. 

Under året har vi haft högre personalomsättning än tidigare år och vi räknar med att rekrytera en hand-
full medarbetare. De flesta med inriktning mot teknik. Sjukfrånvaron är fortsatt mycket låg. Vi delar se-
dan ett år HR-chef med miljöförvaltningen och har ett utvecklat samarbete även i miljöfrågor. 

HELÅRSPROGNOS  
Fastighetsnämndens helårsprognos för årets visar på ett överskott med 10,0 mnkr. Det är samma pro-
gnos som nämnden lämnade i april-bokslutet. Den största avvikelsen mot budgeterat resultat återfinns 
på fastighetsavdelningen. Främsta orsaken till deras resultat är att kostnaderna för nedskrivningar be-
döms bli lägre än de 15 mnkr som avsatts i budgeten. 

NÄMNDENS STYRKORT 
 

  Invånare – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Fastighetsnämnden ska erbjuda lokaler och bostäder som motsvarar stadens behov 

 Nöjd kund index "Inflytande och lyhördhet"   73 70  Minst 73 

 
Andel omflyttningar i bostadsavdelningens ägda och inhyrda 
bestånd  34 % 32 % 32 % Minst 32 % 

 
Andelen nytillkomna bostäder i underrepresenterade bo-
stadsområden  28,6 29,9 % 26 % Minst 30 % 

 

  Omvärld – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Fastighetsnämnden ska ha nöjda kunder 

 Nöjd Kund Index "Totalt"    75 % 75 %  Minst 75 % 

 Nöjd kund index "Temperatur i lokalerna"      52 52  Minst 55 

 
Avslutade hyresgarantier i bostadsavdelningens ägda och 
inhyrda bestånd      98 78 58 Minst 44 

 Fastighetsnämnden ska minska fastighetsinnehavets ekologiska fotavtryck 

 Köpt energi i ägda lokaler 138,4 139,7 85,4 Max 100 
kWh/m² 

 Köpt energi från fossila energikällor  3 150 2 621  Max 1 500 
MWh 
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  Omvärld – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Påbörjade nybyggnadsprojekt med medvetna materialval 
med stöd av miljödatabas  33 % 25 %  100 % 

 Egenproduktion av energi i ägda lokaler - - 509 Minst 550 
MWh 

 

  Organisation – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Fastighetsförvaltningen ska ha motiverade och friska medarbetare 

 Medarbetarundersökning "Jag upplever balans mellan ar-
bete och fritid"  4 4,1  Minst 4 

 
Hälsofrämjande fysisk aktivitet per medarbetare som uppgår 
till minst 4 timmar/vecka  84 % 89 % 85 % Minst 90 % 

 Medarbetarundersökning HME-index 85 81  Minst 85 

 Fastighetsförvaltningen ska ha hög kompetensnivå 

 
Kompetenshöjande aktiviteter per medarbetare >30 timmar 
per år  76 % 64 % 70 % Minst 80 % 

 

  Ekonomi – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Fastighetsnämnden ska öka fastigheternas värde 

 
Insatser för planerat underhåll i förhållande till totala drift-
kostnader - lokaler  65 % 70 % 40 % Minst 50 % 

 
Planerat underhåll i förhållande till justerade driftkostnader -
 bostad  32 % 52 % 57 % Minst 35 % 

 Fastighetsnämndens ekonomi ska vara stabil och balanserad 

 
Andel konkurrensutsatt underhållsprojekt större än en miljon 
kronor  70 % 68 % 82 % Minst 75 % 

 Lägre driftskostnad än branschstatistik gällande förskolor  - -  Minst 5 % 

 Andel större projekt där slutredovisningen är klar inom två 
månader från inflyttningsdatum - -  100 % 

 

Fastighetsnämnden ska erbjuda lokaler och bostäder som motsvarar stadens behov 
Den snabba befolkningsökningen har lett till att förvaltningarnas behov av bostäder och verksamhetslo-
kaler under flera år ökat snabbt. Efterfrågan är fortfarande stor men ökar inte längre. Särskilt stort är 
behovet av skollokaler. I nära samarbete med våra hyresgäster identifierar vi behov och arbetar in dem i 
stadens investeringsplan. Vi deltar genom vår funktion för lokalförsörjning i stadsbyggnadsprocessens 
tidiga skeden. Samarbetet med olika myndigheter, hyresgäster och leverantörer fungerar i de flesta fall 
friktionsfritt. Samarbetet följs upp genom regelbundna samråd med respektive förvaltningsledning. Den 
planerade investeringsvolymen ställer krav på såväl den egna organisationen som konsulter, entreprenö-
rer men också på förvaltningarna som vi försöker hjälpa att bli duktiga hyresgäster. Mindre projekt har vi 
förmånen att kunna hantera i en snabb och okomplicerad beslutsprocess. 
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Vi strävar efter att ge våra hyresgäster möjlighet att påverka förvaltning och utveckling av sina lokaler. Vi 
har därför länge prioriterat mötet och dialogen mellan våra förvaltare och hyresgästernas representan-
ter. En framgångsfaktor är de årliga brukarsamtal våra förvaltare håller med hyresgästernas represen-
tanter. Varje höst genomför vi en nöjd kund-mätning. Mätningarna utförs av en extern leverantör och 
möjliggör jämförelser med ett sjuttiotal andra offentliga fastighetsägare. Vi har i alla mätningar fått 
mycket goda omdömen. I förra årets mätning fick vi särskilt bra utfall på felanmälan och lokaldelen där 
våra hyresgäster tycker att vi har landets bästa verksamhetslokaler. 

Staden har genom det bostadssociala programmet avtal med flera fastighetsägare och därmed ett sta-
bilt inflöde av lägenheter. Samarbetet med fastighetsägarna fungerar väl. Behovet har på grund av flyk-
tingmottagandet varit rekordstort under de senaste två åren. Vi har hittills under 2018 använt 19 lägen-
heter till åt staden anvisade 64 nyanlända. Vi har för bostadsavdelningens behov inte köpt några bo-
stadsrätter men ägnat mycket arbete åt att öka omflyttningstakten i det äldre beståndet. Omflyttnings-
takten i programmet har varierat över året och än så länge når vi målvärdet. Vi har fått relativt många 
lägenheter i stabila bostadsområden där programmet tidigare varit underrepresenterat men inte tillräck-
ligt många för att uppnå målvärdet för året. 

Prognosen är att nämnden delvis kommer att nå årets målvärden. 

Fastighetsnämnden ska ha nöjda kunder 
Fastighetsförvaltningen strävar efter hög kvalitet i både byggnation och förvaltning. Vi har system för att 
följa upp såväl felanmälningar som registrerade teknikfel och brister i entreprenader. Våra hyresgäster 
ger oss toppbetyg i bemötande och möjligheterna att göra felanmälan. Temperatur i lokalerna är ett 
relativt nytt mätetal. Med det försöker vi balansera ambitionerna på låg energiförbrukning och upplevd 
komfort. Objekt med latenta värmeproblem är stadigt minskande efter driftåtgärder och ombyggnader. 
Med anledning av den varma sommaren kommer vi tillsammans med våra hyresgäster att undersöka 
hur vi framöver kan hantera extremvärme i våra byggnader. Under året har vi genomfört omfattande 
utbildningsinsatser inom värme och ventilation för hyresgäster, driftbolag och entreprenörer. 

Antalet avslutade hyresgarantier är hittills under året betydligt fler än målvärdet på grund av strukturerad 
uppföljning tillsammans med fastighetsägarna. 

Prognosen är att vi under året når målvärdena. 

Fastighetsnämnden ska minska fastighetsinnehavets ekologiska fotavtryck 
Staden har ambitionen att vara ledande i miljö- och klimatfrågor och fastighetsnämnden har beslutat att 
energianvändningen i stadens nyproducerade byggnader ska vara 25 % lägre än reglerna i BBR 22. Nya 
byggnader är energieffektiva och investeringstakten hög. Äldre byggnader som tekniskt och ekonomiskt 
tjänat ut rivs. Många energiprojekt har genomförts i vårt äldre bestånd. Ett antal värmepumpsprojekt 
pågår och vi har gått över från fossil- till biogas. Efter flera ändringar av skattereglerna har vårt solcells-
projekt, Solvision, nu kommit igång på allvar och ett tiotal anläggningar kommer att tas i bruk under 
hösten. 

Energiförbrukningen har minskat under årets första 8 månader. Det systematiska, målinriktade energi-
arbetet med en mängd olika insatser inom drift, teknik, utbildning, information, incitament och 
ny/ombyggnad bär fortsatt frukt. Den stora pågående solcellsutbyggnaden har även fått ett visst ge-
nomslag. Perioden har varit varmare och torrare än föregående års vilket kan påverka resultatet något. 
Förvaltningen har utvecklat kunnandet om miljöriktigt byggande och handlat upp Sunda Hus som 
systemstöd för aktiva materialval. Vi bygger med en god miljöstandard och ger våra hyresgäster möjlig-
het att mot hyrestillägg ytterligare höja den. 

Prognosen är att vi under året når målvärdena. 
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Fastighetsförvaltningen ska ha motiverade och friska medarbetare 
Staden genomför medarbetarundersökningar en gång om året. Förvaltningens resultat har varierat över 
åren. 2016 fick vi till exempel det högsta utfallet på hållbart medarbetarengagemang (HME) i staden. I 
mätningen 2017 föll vi tillbaka något och hamnade nära stadens snitt. Bland utvecklingsområdena finns 
medarbetarsamtalen och möjligen arbetsbelastningen även om den nu ligger på stadens snitt. Arbets-
miljön upplevs som mycket bra ur såväl fysisk som psykosocial synvinkel. Vår Organisationsstruktur är 
ett levande dokument där vi beskriver organisation, uppdrag och arbetssätt. Dokumentet har varit ett 
stöd i vårt inre arbete där vi under året fokuserat på att jobba bort tendenser till stuprörstänkande. För-
valtningen har under många år haft mycket låg personalomsättning. Under 2018 ökar den på grund av 
såväl pensionsavgångar som egna uppsägningar för byte till annan arbetsgivare. Våra medarbetare är 
fysiskt aktiva och många utnyttjar stadens friskvårdsbidrag. 

Prognosen är att vi delvis kommer att uppnå årets målvärden. 

Fastighetsförvaltningen ska ha hög kompetensnivå 
Konkurrensen om arbetskraft inom förvaltning och projektledning är stor. Fastighetsförvaltningen upp-
fattas som en attraktiv arbetsgivare och vi har hittills varit framgångsrika när vi sökt nya medarbetare. I 
början av hösten har vi tre pågående rekryteringar. Förvaltningen har ett generöst förhållningssätt och 
uppmuntrar såväl gemensam som individuell kompetensutveckling. Vi har flera år haft svårt att nå mål-
värdet. Det kan bero på såväl underrapportering som att det inte är helt klart för alla vad som kan och 
bör räknas som kompetensutveckling. 

Prognosen är att vi inte når upp till nämndens målvärde. 

Fastighetsnämnden ska öka fastigheternas värde 
Resurser för och ett väl planerat och genomfört fastighetsunderhåll är en förutsättning för en god lång-
siktig fastighetsekonomi. Förvaltningen har haft utrymme att i allt väsentligt genomföra såväl löpande 
underhåll som nödvändiga investeringar. Eftersom en stor del av stadens byggnader är byggda på 1970-
talet kommer behoven troligen att öka de närmsta åren. För att bli så effektiva som möjligt skapade vi 
för något år sedan en projektledartjänst med särskild inriktning mot underhållssamordning. En hel del 
underhållsinsatser är planerade att utföras under hösten så trots att mätetalet signalerar rött är progno-
sen för helåret att vi kommer nå upp till målvärdet avseende både fastighets- och bostadsavdelningens 
planerade underhåll. 

Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet 

Fastighetsnämndens ekonomi ska vara stabil och balanserad 
Förvaltningens verksamhetsmodell med bolagsliknande arbetsformer och marknadsliknande internhyror 
bidrar till att lokalerna används effektivt. Konkurrensutsatta upphandlingar och en effektiv styrning bi-
drar till låga driftskostnader. Det goda utfallet förklaras till del av låg energiförbrukning och energikost-
nader. Tjänsten som underhållssamordnare har sannolikt bidragit till det under året höga utfallet på 
underhållsprojekt som blivit utsatta för förnyad konkurrensutsättning. . 

Våra kostnader för värme, skötsel och tillsyn är fortsatt låga jämfört med REPABs statistik. 

Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet. 
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Uppföljning nämnder  

Miljönämnden 

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN 
• Sommarens extremvärme har inneburit stora påfrestningar på samhället. Konsekvenser av detta 

kommer att leda till förändringar av planering. 
• Riktlinjerna för konstgräs är klara för beslut. 
• Stadens klimat- och energiplan är beslutat i Livskvalitetsberedningen. 
• En ny klassificeringsstruktur har tagits fram som kommer att genomsyra förvaltningens olika 

processer. 

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Proaktivt arbete och sakfrågor 
Under 2017 började vi arbeta konkret med vårt projekt Stan är full av vatten där fokus har varit att arbeta 
för att förbättra vattnets kemiska och ekologiska status samt säkerställa ett hållbart nyttjande av våra 
gemensamma vattenresurser. Rent vatten kommer att vara en fortsatt fråga för oss under många år 
framöver, både när det gäller dricksvatten, vattnet i Öresund och våra vattendrag. Vi vill även synliggöra 
vårt arbete med vatten för förvaltningen, nämnden, andra förvaltningar och invånarna. Under 2018 forts-
ätter projektet främst genom att all personal deltar i studiebesök för att lära mer om olika sakområden 
kopplat till vatten. I juni skedde två studiebesök, ett på Carlsberg i Ramlösa och ett på Sabella. 

I stadens avfallsplan står det att för att vi ska kunna nå framgång och fortsätta att vara ledande i miljö- 
och klimatfrågor måste koncernen arbeta med att nå hållbar konsumtion och ett avfallssnålt samhälle. 
Tyvärr blir inte samhället mer avfallssnålt utan avfallet ökar istället. Detta blir en utmaning för hela sta-
den. För oss innebär det att vi behöver arbeta mer med verksamheternas hantering och uppkomst av 
avfall. Det handlar om allt från hur de hanterar massor från förorenad mark till hur de sorterar sitt avfall. 
Vi har påbörjat ett projekt med tillsyn av utsortering av företags matavfall. Inriktning sker på livsmedels-
företag och livsmedelsbutiker. Vi deltar också på ett aktivt sätt i framtagande av en ny regional avfalls-
plan för NSR-kommunerna. 

I förvaltningens stadsövergripande uppdrag kring livskvalitet arbetar vi gemensamt med fokusområden 
barn och unga samt trygghet och säkerhet. Inom miljöområdet har vi fokus på fossilbränslefritt, mats-
vinn, plast och kemikalier och inom folkhälsoarbetet fokus på barnrättsfrågor och plan för lika möjlig-
heter. Stadens LKP-team som finns på miljöförvaltningen har en tid varit underbemannad, men är fullta-
liga sedan mitten av augusti. 

Samverkan 
I samarbete med skol- och fritidsförvaltningen, stadsledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvalt-
ningen har miljöstrategrena säkrat ett bidrag genom Klimatklivet på drygt 2 miljoner kronor för att 
minska matsvinn i skolorna. 

Vi deltar i Helsingborgs stads myndighetssamverkan tillsammans med en rad andra myndigheter. Tillsy-
nen har fokuserats på verksamheter och illegala företeelser som på olika sätt motverkar tryggheten i 
staden men även stadens sociala, ekologiska och ekonomiska utveckling. Arbetet har visat sig vara 
behövligt och effektivt. Verksamheter som vi besökt är inom branscher som bilvård, livsmedel, hygien 
och föreningar. Vid tillsyn av verksamheterna har vi utifrån livsmedelslagen och miljöbalken meddelat 
förbud och föreläggande. 
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Tillsyn 

Miljö och hälsoavdelningen 
Verksamheten har under året i stort följt verksamhetsplanen för 2018. 

Vi har bland annat påbörjat projekt inom strandskydd, förskolor och skolor, planerad bostadstillsyn och 
storstadssamverkan inom kemikalieområdet. Tillsynsinriktning på miljöfarlig verksamhet fortsätter med 
fokus riskhantering och vi har hitintills i år besökt 30 verksamheter. I samband med den planerade be-
byggelsen på Oceanpiren har vi handlagt ett flertal omfattande ärende gällande förorenad mark. Inom 
den gröna näringen (lantbruk och växthus) har vi bland annat gjort tillsyn inom vattenskyddsområde. 
Med anledning av torkan under sommaren har vi för avsikt att prioritera om i vår tillsyn av dessa verk-
samheter. 

Livsmedelsavdelningen 
Under sommarmånaderna har vi haft fortsatt fokus på de operativa målen för livsmedelskontrollen i 
Sverige och på provtagning av is och vatten. Vi har hittills gjort 617 kontroller vilket motsvarar drygt 
hälften av de planerade kontrollerna som ska utföras i år. Vid 62 verksamheter har vi behövt göra extra 
kontroller på grund av bristande efterlevnad. 

Sedan januari har vi skickat våra kontrollrapporter digitalt till alla som har e-postadress och rapporterna 
sparas numera bara digitalt. Närmare 700 kontrollrapporter som tidigare skulle ha sparats i pappers-
form finns nu bara digitalt. Vi har sparat både papper och utrymme. 

Vid kontrollkonferensen som anordnas av Livsmedelsverket varje år var temat ”God kontrollsed – nytta 
och trygghet”. Föreläsningarna handlade bland annat om hur makt påverkar mötet mellan människor, 
om att göra saker på rätt sätt i kontrollarbetet och om att utöva kontroll är att utöva ledarskap. Temat 
berörde flera av principerna i stadens servicepolicy. 

RASFF – EU:s varningssystem för osäkra livsmedel har för Sveriges del utvidgats till att även omfatta 
varningar som bara berör Sverige. Det har inneburit att både antalet varningsmeddelanden och antal 
anläggningar som är berörda av varningarna har ökat och därmed även våra resurser för att följa upp. 

Kundfokus 
Resultatet för NKI (Nöjd-kund-index) under 2017 har kommit och visade att kunderna är nöjdare än tidi-
gare. Det totala resultatet höjdes från 72 till 76. De första indikationerna för 2018 visar dock på att resul-
tatet sjunker. Det pågår ett ständigt arbete för att förbättra kundernas upplevelse av oss och våra tjäns-
ter, det ska vara lätt att göra rätt, där vi i dagsläget har stort fokus på digitalisering. 

Digitalisering 
Vi har startat tre interna projekt som löper parallellt, vi skapar en ny rutinhandbok på intranätet, vi ska 
införa ett nytt ärendehanteringssystem och e-arkiv. Projekten har löpt på enligt tidplan och den en första 
del av rutinhandboken lanserades under april. Ett sidospår i projektet rutinhandbok är att vi kartlagt våra 
processer och samlat dem i en klassificeringsstruktur, Vid sidan av dessa projekt har även ett flertal e-
tjänster blivit klara och mindre digitala projekt så som att vi numera skickar ut rapporter från livsmedels-
kontrollen digitalt. Vi sparar resurser, både personella och materiella, genom dessa steg mot en ökad 
digitalisering. 

HELÅRSPROGNOS  
Miljönämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett nollresultat. Vårt resultat hittills visar inte på 
några större avvikelser, därför väljer vi att inte göra några korrigeringar i prognosen.
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NÄMNDENS STYRKORT 
 

  Invånare – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv     

 Antal besökta fastigheter inom bostadstillsyn - - 4 Minst 4 

 

  Omvärld – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor 

 Nöjd-kund-index företagsklimat 
(livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd)  72 76  Minst 72 

 Nöjd-kund-index delområde Tillgänglighet 
(livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd) 79 77  Minst 74 

 Nöjd-kund-index delområde Effektivitet 
(livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd) 74 80  Minst 75 

 Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor     

 Ranking Sveriges miljöbästa kommun  4 1 1 Max 10 

 
 

  Organisation – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Miljönämnden ska vara en attraktiv arbetsplats     

 Hållbart medarbetarengagemang  82 84  Minst 85 

 Hållbart medarbetarengagemang, delområde ledarskap  84 85  Minst 85 

 Miljönämnden ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter     

 
Antal nya digitala servicelösningar som underlättar för oss 
eller våra invånare  - - 6 Minst 2 

 

  Ekonomi – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Helsingborgs stads ekonomi ska balanseras med hänsyn till miljömässig hållbarhet 

 
Antal insatser som ökar den miljömässiga hållbarheten i 
staden  - - 10 Minst 6 
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Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv  
Inom tillsynen fokuserar vi på uppsökande bostadstillsyn. Vid vår bostadstillsyn har vi besökt fyra fas-
tigheter fördelade på tre fastighetsägare och tillsynen har omfattat besök i 21 bostäder av totalt 67. Från 
tidigare erfarenheter ser vi att den uppsökande bostadstillsynen ger effekt för alla boende inom en fas-
tighet. Statusen på boendemiljön var liknande jämfört med tidigare år. De brister vi noterat omfattar 
huvudsakligen ventilation, fuktskador och problem med varmvatten- och inomhustemperaturen. Pro-
gnosen är att vi kommer att uppnå målet. 

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor 
Miljöförvaltningen arbetar aktivt med att skapa insatser som gör det lätt att göra rätt för stadens företa-
gare. 

Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor 
Helsingborg är miljöbästa kommun för andra året i rad av tidningen Aktuell hållbarhet. Utifrån ambition-
erna i den politiskt förhandlade klimat- och energiplanen ska hela platsen Helsingborg uppnå klimatneut-
ralitet redan 2035, ett decennium före landet. 

Miljönämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Mätningar görs först genom medarbetarenkät. Insatser sker kontinuerligt för att skapa en gemensam 
kultur och hälsobefrämjande insatser för ett hållbart arbetsliv, på förvaltningen. 

Miljönämnden ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter 
Efter att ha haft en eftersläpning på färdigställande av beställda E-tjänster har nu ett antal färdigställts. 
Samtidigt arbetar förvaltningen aktivt med att digitaliser processer. Under perioden har vår juridiska 
omvärldsbevakning och vår rättsinformation digitaliserats. 

Helsingborgs stads ekonomi ska balanseras med hänsyn till miljömässig hållbarhet 
Miljöförvaltningen lever upp till det mål som satts för perioden och har varit involverade i flera åtgärder i 
staden. 

De 10 stödåtgärder som redovisats här avser: 

1. Projektledning KEP 
2. Projektledning konstgräs 
3. Genomfört kustkontroll av grunda bottnar 
4. Stöd till projektering av och upphandling av Ödåkra sjö och klimatskog 
5. Startat upp uppdraget "ursprungsmärkning av kött i restauranger och storhushåll" 
6. Plastsmart arbetsplats 
7. Klimatklivsprojektet för Klimatsmart mat 
8. Stöd till exploateringsprojektet Oceanhamnen och Universitetsområdet 
9. Utreder fossilbränslefrihet i entreprenader och transporter i samarbete med inköpsenheten inom 

ramen för projektet fossilbränslefria kommuner 
10. Deltar i projektgruppen för utvecklingen av Sofiero med kunskap om miljö och innovation 
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Uppföljning nämnder  

Överförmyndarnämnden 

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN 
• Under tertial 2 har vi kompletterat vårt verksamhetsspecifika ärendeprogram Wärna med e-wärna. E-

wärna är ett system där ställföreträdare digitalt redovisar hur de skött ekonomin för sina huvudmän 
och där vi digitalt granskar redovisningarna. 

• Vi har överfört resurser från utbildningen av gode män för ensamkommande barn till utbildning av 
gode män i traditionella ärenden. Anledningen är att det inte längre kommer några ensamkom-
mande barn till staden. 

• Vi har bjudit in gode män och förvaltare till nätverksträff under våren och sänt ut nyhetsbrev, det ska 
vi fortsätta att göra regelbundet. Tidigare har nätverksträffar och nyhetsbrev bara erbjudits gode 
män för ensamkommande barn. 

 
ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Verksamheten har under tertialet löpt på utan några större incidenter. Det har i princip inte kommit några 
ensamkommande barn alls under året. Tvärtom har antalet ensamkommande barn minskat i hög grad. 
Det beror på att många barn har blivit myndiga. Andra barn har flyttat till andra kommuner som då blir 
ansvariga. Och åter andra barn har fått permanent uppehållstillstånd och sedan en särskild förordnad 
vårdnadshavare via tingsrätten. Dessa ärenden är mindre resurskrävande hos oss eftersom det övervä-
gande ansvaret ligger hos socialförvaltningen. Det är enbart om det finns någon ekonomi att redovisa 
som ärenden som avser särskilt förordnad vårdnadshavare kräver handläggning hos överförmyndar-
nämnden. Det är sällan fallet för tidigare ensamkommande barn. Resultatet av höstens val till riksdag 
och regering kan ändra förutsättningarna för den delen av vår verksamhet som berör ensamkommande 
barn då den beror på den fortsatta asylpolitiken. Vi måste hålla viss beredskap för att kunna möta even-
tuella framtida behov av gode män för ensamkommande barn och även av verksamhetens administra-
tiva resurser. 

Antalet traditionella ärenden ökar. Men framförallt ökar komplexiteten i ärendena vilket är resurskrä-
vande för verksamheten och även krav på service. 

Vi arbetar för att digitalt kunna granska ekonomiska redovisningar i det nya systemet när ställföreträ-
dare väljer att redovisa ekonomin digitalt. Vi startar med en testgrupp om 15 personer under hösten och 
kommer att erbjuda e-wärna till fler ställföreträdare efter hand. Det kommer sannolikt att ta ett par år 
innan samtliga ställföreträdare använder systemet. Detta är ett led i att söka effektivisera verksamheten 
och också att öka servicen till våra ställföreträdare. 

Som ett ytterligare led i att öka servicen har vi under året också ökat vår tillgänglighet betydligt både vad 
gäller besök och telefon och även infört en telefonslinga. 

HELÅRSPROGNOS  
Överförmyndarnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott på 6,8 mnkr. Detta 
beror på att vi inte längre har några som helst intäkter för ensamkommande barn. Detta upphörde från 
Migrationsverkets sida den sista december 2017. Det tidigare avtalet mellan överförmyndarnämnden 
och socialförvaltningen i Helsingborg har upphört. Det bidrag som hade varit möjligt för överförmyndar-
nämnden att ta del av hade varit det som utgår som ett engångsbelopp från Migrationsverket med 52 
000 kr till staden för socialförvaltningens utredningskostnader och för gode mäns arvodeskostnader. 
Bidraget tillfaller socialförvaltningen i dess helhet. 
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Prognosen 2018 skiljer sig mot Internbudget 2018 med 400 000 kr på grund av mindre förväntande tolk-
kostnader på grund av den nya Förvaltningslagen och minskade tolkkostnader för de ensamkommande 
barnen. 

 

NÄMNDENS STYRKORT 
 

 Invånare – nämndens mål och mätetal Utfall 
2065 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Kvaliteten på våra tjänster ska vara hög     

 Nöjd kund index (NKI)  69 % 86 &  Minst 75 % 

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

 Antal handläggningsdagar vid anordnande av godmanskap  91 65  Max 65 

 Antal handläggningsdagar vid anordnande av förvaltarskap 103 85  Max 90 

 Vi ska öka antalet korrekta årsräkningar     

 Andel korrekta inkomna årsräkningar  84 % 84 %  Minst 87 % 

 

 Omvärld – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Vi ska ha en god tillgång till ställföreträdarskap     

 Ökning av antalet ställföreträdare (god man/förvaltare)  13 % 9 %  Minst 15 % 

 

 Organisation nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare     

 HME Hållbart medarbetarskap  88 84  Minst 85 

 

 Ekonomi – nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Vi ska ha en god ekonomi     

 Avvikelse mot nämndens budget som gäller administrativa 
kostnader (mnkr) 1,6 0,9  Max 0 
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Kvaliteten på våra tjänster ska vara hög 
Mätetalen går inte att möta förrän året har passerat. 

Prognosen är att nämnden inte helt kommer att nå ambitionen för året inom målet. 

Vi ska öka antalet korrekta årsräkningar 
Mätetalen går inte att möta förrän året har passerat. 

Vi ska ha en god tillgång till ställföreträdarskap 
Mätetalen går inte att möta förrän året har passerat. 

Prognosen är att nämnden inte helt kommer att nå ambitionen för året inom målet. 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Mätetalet går inte att mäta förrän efter årets medarbetarenkät. 

Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet. 

Vi ska ha en god ekonomi 
Mätetalet går inte att möta förrän året har passerat. 

Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet. 
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Uppföljning nämnder  

Kommunstyrelsen 

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN 
• Första veckan i juli arrangerades SM-veckan i Helsingborg och Landskrona, med tävlingar i drygt 50 

stora och små idrotter. Eventet medförde bra exponering för platsen Helsingborg. 
• Från och med årsskiftet får vi en ny verksamhetsstyrning i Helsingborgs stad. Det följer av kommun-

fullmäktiges beslut i maj att ta bort balanserad styrning och styrkort. 
• Vi har upphandlat ett nytt ledarutvecklingsprogram i syfte att rusta verksamheterna för att möta 

framtidens utmaningar. De första ledarskapsutbildningarna i det nya programmet påbörjas under 
2019. 

 
ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Det brottsförebyggande arbetet i Helsingborg har uppmärksammats nationellt. Ett exempel är ”händel-
sekartan” som ger oss och polisen aktuell information varje vecka så att vi kan styra resurser rätt. 

För att öka den upplevda tryggheten i Helsingborg har volontärscenter fått i uppdrag av kommunfull-
mäktige att samordna och stödja frivilliga krafter genom nattvandring. Vi arbetar nu för att nya grupper 
ska komma igång ordentligt och att befintliga grupper kan fortsätta under bra förhållanden. 

Genom vår näringslivs- och destinationsverksamhet driver och deltar vi i ett antal stadsgemensamma 
processer för att attrahera företag och underlätta för företag som vill etablera sig, växa och utvecklas i 
Helsingborg. Vi agerar som möjliggörare och samverkar med andra parter inom staden och ibland utan-
för den kommunala organisationen för att förenkla och förbättra stadens service och mobilisera näring-
en. 

Mark för verksamheter och bostäder är eftertraktat och det är en utmaning att tillgodose efterfrågan 
långsiktigt. Under första halvåret har 914 startbesked för nya bostäder beviljats. Det har varit byggstart 
för flera projekt i etapp 1 Oceanhamnen. Under första halvåret har Helsingborgs stads översiktsplan 
aktualiserats i kommunfullmäktige. Nu startas arbetet upp med att ta fram utvecklingsplaner för sta-
dens stationsorter och senare även en ny översiktsplan för Helsingborg. Den senare är ännu inte be-
ställd. 

Innan sommaren fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Jämfört 
med Trafikverkets förslag minskas statliga medel till dubbelspår Maria-Helsingborg C med 600 miljoner 
kronor under planperioden. Detta innebär sannolikt en förskjutning av tidsplanen för det projektet. 

Under året har vi arrangerat flera inspirations- och kunskapsevent inom digitalisering. Ett exempel är 
lanseringen av Digidel tillsammans med biblioteket, där invånare kan testa digital teknik och lära sig om 
de digitala tjänster som erbjuds av staden. Andra exempel är en pitchdag kring artificiell intelligens för 
att dela behov och kunnande mellan interna och externa aktörer samt en kunskapsdag på Google i Kö-
penhamn för lärare och verksamhetschefer inom skolan. 

Reformgruppsarbetet med externa organisationer ledde till ett antal förslag i visionens riktning, och till 
uppstart av arbetet med Hbg accelerator, en stadsgemensam funktion som ska hjälpa staden gå från 
idé till realisering när det gäller innovationer och digitalisering. 

Etablering av Hbg Works (innovationshubben) pågår enligt uppdraget från kommunfullmäktige. Lokal är 
kontrakterad, en justering av stadsledningsförvaltningens organisation är genomförd, partners är invol-
verade och arbetet med att etablera arbetssättet är i full gång. 
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I projektet E-arkiv Helsingborg har vi haft en lyckad anslutning av skolhälsojournaler. Vi arbetar nu med 
förberedelser för att ansluta dokumentation från socialförvaltningen och miljöförvaltningen. 

I juni lanserades Helsingborgsförslaget, som gör det möjligt för en enskild invånare att via stadens 
webbplats lämna förslag till kommunen, som andra personer därefter kan välja att stödja. 

I juli arrangerades SM-veckan i Helsingborg och Landskrona. Under en vecka genomfördes tävlingar i 
drygt 50 stora och små idrotter. Vi har arbetat med att skapa engagera och inspirera besökare och invå-
nare i värdstäderna. Målet var att ge den bästa servicen, skapa en idrottsfest och visa upp platsen 
Helsingborg. Projektet kommer att utvärderas under hösten men upplevelsen från genomförandet och 
reaktionerna efteråt var att vi lyckades i stor utsträckning, med bra exponering och myllrande aktivitet 
under en solig och fullspäckad vecka. 

Från och med årsskiftet får vi en ny verksamhetsstyrning i Helsingborg. Det följer av kommunfullmäkti-
ges beslut i maj att ta bort balanserad styrning och styrkort. Den nya verksamhetsstyrningen innebär en 
förflyttning i både struktur och kultur. Styrkort och målkopplingar försvinner och ersätts av en enklare 
och mer flexibel form av styrning med stöd för att utveckla verksamheten tillsammans med medarbe-
tarna. Den förändrade styrningen innebär även att vi gör förändringar inom koncepten för medarbetar-
samtal, lönesamtal och medarbetarplan. 

Under 2019 startar Helsingborgs nya ledarutvecklingsprogram för att rusta stadens chefer att möta 
framtidens utmaningar. Programmet ska bidra till den kulturförflyttning staden vill göra, som innebär att 
leda med tillit i en ständigt föränderlig organisation med nya arbetssätt och arbetsformer. Programmet 
ska även skapa möjligheter för stadens chefer att utveckla medarbetarskapet i sina verksamheter. 

HELÅRSPROGNOS  
Helårsprognosen för kommunstyrelsen för årets resultat visar på ett överskott på 44,2 mnkr, där stads-
ledningsförvaltningen står för +41,5 mnkr och stadsgemensamt för +2,7 mnkr. För stadsledningsförvalt-
ningen beror resultatet främst på att MEX har ett prognostiserat resultat på +35,3 mnkr, digitaliserings-
avdelningen +4,0 mnkr och övriga avdelningen för strategisk samhällsutveckling +2,6 mnkr. Resterande 
verksamheter prognostiserar sammantaget ett underskott på 0,5 mnkr. Av den ingående resultatöverfö-
ringen planeras 1,3 mnkr att tas i anspråk. 

För stadsgemensamt beror resultatet främst på lägre kostnader för bostäder till nyanlända (+8,7 mnkr), 
en byggbonus som förväntas bli högre än budget (+10,0 mnkr) samt upplupna pensionskostnader inom 
räddningstjänstförbundet (-15,9 mnkr). 

Av de totalt 10 mnkr som är avsatt för KS oförutsedda har 6,8 mnkr omfördelats till kulturförvaltningen 
(1,9 mnkr), socialförvaltningen (2,0 mnkr), miljöförvaltningen (0,4 mnkr) och stadsledningsförvaltningen 
(2,5 mnkr) under perioden januari-augusti. 

Kommunstyrelsen redovisar ett periodutfall om +29,4 mnkr.  
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NÄMNDENS STYRKORT 
 

  Invånare - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv 

 Nöjd-Inflytande-Index  36 43  Minst index 43 

 Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år 1 72,7 % 73,9 %  Minst 74,4 % 

 Antal arbetstillfällen i Helsingborg 1 69 001 70 923  Minst 72 200 

 Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år 13,3 % 13,1 %  Max 10,8 % 

 Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad 

 Invånarnas uppfattning - rekommendera att flytta 
till Helsingborg  72 71  Minst index 78 

 Andel elever som upplever att man i skolan re-
spekterar varandras olikheter  89 % 88 % 86 % Minst 90 % 

 
Andel kunder som är ganska eller mycket nöjda 
med sin hemtjänst  88 % 90 % 88 % Minst 90 % 

 Andel flickor i den öppna fritidsverksamheten  30 % 38 % 38 % Minst 38 % 

 Invånarnas uppfattning om kulturverksamheten  70 72  Minst index 73 

 Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare  16,2 15,5  Max 10,2 

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

 Andel elever i årskurs 6 som fått minst betyget E i 
samtliga ämnen  78 % 79 %  Minst 80 % 

 Andel elever i årskurs 9 med behörighet till gym-
nasieskolans yrkesprogram (efter sommarskola)  89 % 87 %  Minst 90 % 

 Andel elever i årskurs 9 som är nöjda med sin 
skola som helhet 79 % -  Minst 80 % 

 Andel barn och unga som fullföljer sin insats hos 
socialtjänsten  - 86 % 92 % Minst 89 % 

1 Resultaten har en eftersläpning på ett år. 

 
 
 
 

  Omvärld - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor 

 Nöjd kund-index Företagsklimat (SKL:s service-
mätning Insikt)  69 72  Minst index 73 

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

11,0 % 10,9 %  Minst 11,4 % 
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  Omvärld - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor 

 Rankning Sveriges Bästa Miljökommun  4 1 1 Plats 10 
eller bättre 

 Avfallsmängd per invånare 1 398,4 397,8 400,7 Max 375 kg 

 Energianvändning i stadens lokaler  138 140 85 Max 100 
kWh/kvm 

1 Resultaten har en eftersläpning på ett år. Utfallet som visas under tertial 2 2018 avser helåret 2017. 

 

  Organisation - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 HME Ledarskap inom stadsledningsförvaltningen  82 84  Minst index 84 

 
Hållbart medarbetarengagemang (motivation, 
ledarskap, styrning) inom stadsledningsförvalt-
ningen  

81 82  Minst index 83 

 Hållbart medarbetarengagemang (motivation, 
ledarskap, styrning) inom staden 81 82  Minst 82 

 Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

 Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband 1 84 % 87 % 89 % Minst 91 % 

 Ranking utifrån eBlomlådan  1 1  Plats 1 

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

 Nöjd-Uppdragsgivar-index (NUI, uppdragsgivares 
bedömning av förvaltningen)  4,6 poäng 4,8 poäng  Minst 4,5 

poäng 

 Servicescore för stadsledningsförvaltningens 
stadsinterna tjänster  - -  Minst 66 

1 Resultatet har en eftersläpning på ett år. 

 

  Ekonomi - nämndens mål och mätetal Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 Målvärde 

 Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig 
hållbarhet 

 Stadens soliditet 54 % 49 % 50 % Minst 50 % 

 Resultat skattefinansierad verksamhet 321 316 412 Minst 153 
mnkr 

 Avvikelse mot förvaltningens budget  6,9 % 3,4 % 1,7 % 0 % avvikelse 
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Kommunstyrelsens styrkort är till största delen gemensamt med stadens styrkort. De åtta mål 
som är gemensamma i stadens och kommunstyrelsens styrkort presenteras på sidan 6. Ne-
dan presenterar vi det mål som är specifikt för kommunstyrelsen. 

Kvaliteten på det stöd och den service som förvaltningen erbjuder ska vara hög 
Mätningen av hur de förtroendevalda - våra uppdragsgivare- bedömer vår förvaltning 
görs under hösten. År 2017 var resultatet 4,8 på en 6-gradig skala, vilket innebar en ök-
ning från året innan då resultatet var 4,6. 

Kvaliteten på förvaltningens stadsinterna stöd och service har tidigare mätts med hjälp 
av en årlig NKI-undersökning (nöjd kund-index). Den enkäten genomförs inte längre. Un-
der 2018 inför vi successivt en servicemätning som provats på några av förvaltningens 
avdelningar. 

Verksamheterna har arbetat vidare med att utveckla sina utbildningsinsatser, sitt stöd 
och sin support gentemot sina målgrupper. Även om avdelningarnas förutsättningar är 
mycket olika är det tydligt att vi på många håll arbetar mer med dialog och samspel med 
våra målgrupper när vi vidareutvecklar våra tjänster, vilket leder till ännu bättre service-
upplevelser för dem som vi finns till för. Innan sommaren genomförde vi en chefsintro-
duktion om service och bemötande i Helsingborg. Under oktober och november genom-
för vi fyra heldagsseminarier för chefer och medarbetare. 

Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet. 
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Uppföljning bolag 

Sammanfattning bolag 

Bolagen ska skapa samhällsnytta för stadens invånare. Syftet med stadens ägande av bola-
gen är att dessa ska bidra till utveckling av staden och förverkliga stadens mål och vision. 
Bolagen ska även ha en balanserad ekonomisk utveckling, på både kort och lång sikt. Respek-
tive bolags uppdrag, mål och inriktning beskrivs i de ägardirektiv som kommunfullmäktige 
fastställer.  

 
Tabell 11: Ekonomisk helårsprognos1 per bolag 2018, mnkr 

Bolag Helårsprognos Bästa fall Sämsta fall 

Helsingborgshem AB 131 175 121 

Helsingborgs Hamn AB 51 56 46 

Öresundskraft AB 313 325 289 

Helsingborg Arena och Scen AB2 -154 -153 -157 

Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR) 0 5 -1 

Totalt    341 408 298 

 
1) Helårsprognosen avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt. 
2) Nettomässigt underskott i Helsingborg Arena och Scen AB täcks upp via koncernbidrag inom bolags-
koncernen. 

 

Tabell 12: Investeringar per bolag, investeringsutgift, mnkr 

Bolag 2016 2017 Prognos 2018 

Helsingborgshem AB 746 503 290 

Helsingborgs Hamn AB 100 68 70 

Öresundskraft AB 424 383 416 

Helsingborg Arena och Scen AB 3 4 17 

NSR AB 64 13 15 

Totalt 1 337 971 808 

 

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

Helsingborgshem AB 

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN 
• Helsingborg har en hyresmarknad i balans. 
• Lyckad uthyrning på Grönkulla Gård med förtur för befintliga hyresgäster hos 

Helsingborgshem. 
• Helsingborgshem fick hjälp av 54 sommarjobbare i somras. 
 
ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
På en fungerande bostadsmarknad är det lätt både för den som söker att hitta en ledig bo-
stad och för fastighetsägarna att hyra ut, inte minst när det gäller nyproducerade hyresrätter.  I 
dagsläget annonserar 19 fastighetsägare sina lediga bostäder i Helsingborg via Boplats Sve-
rige och drygt 30 inom Familjen Helsingborg, varav sju allmännyttor.   

Vårt nyproduktionsprojekt Grönkulla Gård på Drottninghög har uppfyllt våra ambitioner – att 
bredda variationen av boenden inom Drottninghög och möjliggöra bostadskarriär inom stads-
delen. Det lockar även nya invånare till området och frigör billigare lägenheter i vårt övriga 
bestånd. Samtliga 67 lägenheter är uthyrda. Av dem som flyttar in bor 62 redan hos Helsing-
borgshem vilket frigör lägenheter i vårt övriga bestånd. 

I somras hade vi hjälp från 32 sommarjobbare samt 22 sommarpraktikanter från Helsingborgs 
stad. Det gynnar både ungdomarna och staden. Genom sommarjobbare får vi också in nya 
perspektiv och en möjlighet att visa vår verksamhet och bransch för unga som funderar på 
yrkes- och utbildningsval. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för Helsingborgshem för årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 
131 mnkr, vilket ligger i linje med budget. Intäkterna är marginellt lägre än budget på grund av 
lägre affärslokalintäkter. Vidare är driftskostnaderna lägre och ersättningar från försäkrings-
skador högre än budgeterat. Det gynnsamma ränteläget tillsammans med längre investe-
ringsvolym medför lägre finansiella kostnader.  

Den rådande byggkonjunkturen har gjort att vissa underhållsprojekt och investeringar senare-
lagts, vilket medför att underhållskostnaderna är lägre än budget. Det i sin tur ger lägre av-
skrivningar och utrangeringskostnader. I prognosen är nedskrivning av Grönkulla Gård med 15 
mnkr och ombyggnad av Drottninghög etapp 2 med 6 mnkr inkluderad, vilket inte fanns bud-
geterat. 

Vi bedömer att utfallet för helåret i bästa fall kommer att uppgå till 175 mnkr och i sämsta fall 
till 121 mnkr. I bästa fall räknar vi med ytterligare minskade underhållskostnader och färre 
projekt som genomförs. Här ingår även återföring av tidigare gjorda nedskrivningar. Vidare 
ingår en vädermässigt mild avslutning av året i vår bästa prognos. I sämsta fall räknar vi med 
en kall avslutning av året med högre kostnader för el, värme, snöröjning och halkbekämpning. 

INVESTERINGAR 
Investeringsvolymen för året beräknas bli totalt 290 mnkr. Den är lägre än tidigare år vilket be-
ror på att vår nyproduktion inte är lika omfattande som tidigare. När andra aktörer väljer att 
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satsa och bygga i Helsingborg tar vi, helt enligt vår affärsplan, vårt ansvar som en aktiv fastig-
hetsägare och strävar istället efter att balansera marknaden.  

Vi har flyttat fram tidplanen för några av våra ombyggnadsprojekt på grund av rådande bygg-
konjunktur med högre priser, få anbud och förändrad projektinriktning. De framflyttade pro-
jekten är Loftgångshusen på Närlunda, etapp 3 på Fredriksdal, Klostret och Kapellet på Slotts-
höjden, Drottninghög etapp 3 Grönkulla samt ombyggnation på Elineberg. 

De största enskilda investeringarna vi gör under året i nyproduktion är i stadsdelen Drottning-
hög. Här investerar vi 38 mnkr i nya bostäder, samt 16 mnkr i ett P-hus. De största ombyggnat-
ionsprojekten sker i stadsdelarna Drottninghög, Närlunda, samt Elineberg.  

BOLAGETS MÅL I ÄGARDIREKTIVET 

Helsingborgshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Helsingborg 
På en fungerande bostadsmarknad är det enkelt att hitta lediga lägenheter. Med det som bak-
grund fattade styrelsen i mars 2015 beslut om att Helsingborgshem skulle ansluta sig till 
Boplats Sverige - ett ”Hemnet för hyresrätter”. Syftet var att underlätta för bostadssökande att 
hitta ett boende och att i högre grad synliggöra och marknadsföra nyproducerade lägenheter 
och objekt i prisklasser som kräver en mer aktiv uthyrningsinsats. Efter drygt två år kan vi 
konstatera att anslutningen till Boplats Sverige lever upp till förväntningarna.  I dagsläget an-
nonserar 19 fastighetsägare lediga bostäder i Helsingborg via Boplats Sverige. Drygt 30 fas-
tighetsägare inom Familjen Helsingborg är anslutna, varav sju allmännyttor. Flertalet av de 
privata fastighetsägarna är positiva till samarbetet kring en marknadsplats såsom Boplats 
Sverige. Marknaden för nyproducerade hyresrätter är i balans, men det krävs en aktiv mark-
nadsföring för att säkerställa att nyproducerade lägenheter blir uthyrda. Flera av de privata 
fastighetsägarna anger detta som ett huvudskäl för att ansluta sig. 

Vi har något högre antal inflyttningar i våra lägenheter jämfört med samma period föregående 
år. Inflyttningen till Helsingborg är bland de högsta i Skåne. 

Behoven inom det bostadssociala programmet har ändrats från individer till familjer, vilket 
medfört att behovet ändrats från fler mindre till färre större bostäder.  

Nyckeltal 2016 2017 T2 2017 T2 2018 

Antal inflyttningar i lägenhet 1 472 1 504 1 023 1 110 

Antal tillförda lägenheter som påbör-
jats per år, via egen produktion eller 
på mark som vi har avyttrat 

82 46 44 2 

Vår andel av stadens behov av lägenheter av-
satta till bostäder för hyresgäster med särskilda 
behov. Vi ska ligga i nivå med vår marknadsan-
del som anges i parentesen. 

50 % 
(37 %) 

120 lgh 

54 % 
(37 %) 

164 lgh 

52 % 
(37 %) 

160 lgh 

38 % 
(37 %) 
44 lgh 

 
Helsingborgshem ska skapa en variation av boendealternativ i de stadsdelar där bolaget 
verkar  
Vårt nyproduktionsprojekt Grönkulla Gård på Drottninghög har varit väldigt lyckosamt. Samt-
liga 67 lägenheter är uthyrda och av dem som flyttar in bor 62 redan hos Helsingborgshem 
vilket frigör lägenheter i vårt övriga bestånd. Projektet har uppfyllt våra ambitioner – att 
bredda variationen av boenden inom Drottninghög och möjliggöra en bostadskarriär inom 
stadsdelen. Grönkulla Gård har också lockat nya invånare till området. Flera av dem som 
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kommit till visningarna från andra delar av Helsingborg har ändrat uppfattning om Drottning-
hög. Dels utifrån att ha sett de ljusa och välplanerade lägenheterna, dels på grund av läget 
med bland annat närhet till stora mataffärer och goda kommunikationer. 

Lägenheterna på Grönkulla Gård är delvis finansierade med statligt investeringsstöd vilket 
medför lägre hyror jämfört med annan nyproduktion. Hyresnivåerna ligger mellan 5 855 kr (1 
rum och kök) och 10 745 kr (5 rum och kök) och ingår i vårt BoBaskoncept. Lägenheterna 
erbjöds i första hand med boendeförtur till våra befintliga hyresgäster. Husen i Grönkulla Gård 
är trygghetscertifierade och energieffektiva med solceller på taket. 

Vi har byggt om 97 lägenheter hittills i år. Av dem är 33 så kallade ”Lyfta lägenheter”. Det in-
nebär att lägenheternas standard förbättras i samband med att en lägenhet byter hyresgäst.  

Utvecklingsarbetet på Drottninghög fortsätter. I samarbete med Stenströms kommer ett nytt 
landmärke att växa fram i stadsdelen. Detta ska stå klart vid årsskiftet 2020/21. Nya kontors-
lokaler, mötesplatser och parkeringsmöjligheter tillför viktiga delar till ett Drottninghög i för-
ändring både för de som bor i området idag och för dem som flyttar hit framöver. Det bidrar till 
en mer dynamisk stadsdel med liv och rörelse. 

Nyckeltal 2016 2017 T2 2018 T2 2018 

Antal ombyggda lägenheter påbörjat per år 95 96 77 97 
 

Helsingborgshem ska bidra till att Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad 
I vår nya Kundbarometer mäter vi kontinuerligt vad våra hyresgäster tycker. Verktyget hjälper 
oss att prioritera för att få nöjdare kunder. Målet är 35 procent mycket nöjda kunder för 2018, i 
augusti var resultatet 33 procent.  Frågor som handlar om trygghet är viktiga för våra hyres-
gäster, vilket också kundbarometern visar. Vi utvecklar trygghetsarbetet kontinuerligt och 
trygghetscertifieringen fortsätter enligt plan med 411 certifierade lägenheter hittills i år. När 
det gäller felanmälan och reparationer så ligger vi i topp jämfört med andra bostadsbolag som 
mäter serviceupplevelsen på samma sätt. 

En viktig del av Kundbarometern är även att ta hand om kommentarer. Vi återkopplar alltid till 
hyresgäster som har kommenterat för att få veta mer. Detta är ett värdefullt verktyg i vår 
kunddialog och hjälper oss att nå målet.  

Nyckeltal 2016 2017 T2 2017 T2 2018 

Helhetsbedömning av boendet och 
Helsingborgshem som hyresvärd 
(andel 5:or på 5-gradig skala, ge-
nomsnitt senaste 12 månaderna). 
Ny mätning från och med 2018. 

Ingen 
 mätning 

Ingen  
mätning 

Ingen 
 mätning 

33 % 

Antal trygghetscertifierade lägen-
heter per år 242 1 069 496 411 

 

Helsingborgshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö för barn och unga 
För Helsingborgshem är det viktigt att stödja ungas möjligheter till egen bostad för att kunna 
etablera sig i samhället. Vi fortsätter att erbjuda lägenheter till målgruppen ”Max 25”. Under 
perioden januari till augusti i år har det flyttat in 169 unga vuxna till lägenheterna som vi erbju-
der målgruppen. Under första tertialet i år flyttade det in 84 unga vuxna vilket pekar på en jämn 
inflyttningstakt.  
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Vi har tecknat blockavtal med Lunds Universitet för studentlägenheter till utlandsstudenter, 
vilket innebär att Lunds Universitet hyr lägenheterna och sedan hyr ut dem i andra hand. Vi 
börjar i liten skala med sex lägenheter, och ser positivt på möjligheten att utveckla detta sam-
arbete över tid.   

Under våren har vi deltagit i enkäten Nöjd StudBo. Resultatet var positivt för oss då studenter-
na som svarade gav oss 74 av 100 i NKI (Nöjd Kund Index). Genom enkäten ser vi också att 
trygghetsfrågorna står högt på agendan även för denna målgrupp. För att öka tryggheten för 
våra studenter har vi, tillsammans med staden, utvecklat stråk och grönytor kring bostäderna.   

Nyckeltal 2016 2017 T2 2017 T2 2018 

Andel inflyttade hyresgäster under 26 år exkl. 
studenter 

12,9 % 
(190 st) 

16,5 % 
(240 st) 

17,4 % 
(179 st) 

15,2 % 
(169 st) 

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

346 
(442) 

230 
(442) 

124 
 (442) 

126  
(442) 

 
 
Helsingborgshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur 
Under våren och sommaren har vi och olika samarbetspartners arrangerat flera aktiviteter för 
våra hyresgäster. I maj invigde vi Kulturpunktens nya lokaler på Dalhem Centrum. Ett annat 
exempel är ”Smile-loppet”, ett samarbete mellan Helsingborgshem, Idé A, Helsingborgs stad, 
Rikshem, IFK Helsingborg och Helsingborgs idrottsmuseum.  Cirka 1 400 barn och ungdomar i 
olika åldrar deltog. I somras kunde helsingborgarna även besöka gatuteaterfestivalen Pas-
sage i stadsdelarna Dalhem, Drottninghög och Planteringen. 

Våra fastighetsvärdar har varit handledare och coachat de totalt 54 sommarjobbare och 
sommarpraktikanter som hjälpte oss under sommaren. Att ta emot unga gynnar såväl de unga 
själva som våra stadsdelar. Det ger oss också nya perspektiv och en möjlighet att visa vår 
verksamhet och vår bransch för unga som funderar på yrkes- och utbildningsval. 

Utöver att vi erbjuder bostäder för unga och studenter samarbetar vi också med nätverket 
Helsingborgs studentförening. Det ger oss värdefull input kring hur studenter ser på oss och 
hur de upplever Helsingborg och Söder. Under våren har studenter på olika sätt bidragit till att 
utveckla vår verksamhet genom examensarbeten och andra uppdrag för vår räkning, till ex-
empel har aktivitetsbaserat arbetssätt och god arkitektur belysts. 

Nyckeltal 2016 2017 T2 2017 T2 2018 

Antal examensarbeten och forsknings-
projekt som Helsingborgshem initierar 12 8 7 5 

Antal lägenheter förmedlade, med förtur 
efter beslut från Näringslivskontoret, till 
näringsliv och verksamheter under 
etablering 

0 0 0 0 

 

Helsingborgshem ska minska sitt ekologiska fotavtryck 
Under sommaren blev hållbarhetsplanen för Helsingborgshem klar. Den är kopplad mot 
Agenda 2030, stadens Livskvalitetsprogram, plan för Lika Möjligheter samt den föreslagna 
Klimat- och energiplanen för Helsingborg. Helsingborgshem ska jobba mot stadens övergri-
pande mål om minskade utsläpp av växthusgaser.  
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Vi ser att samverkan, både internt och externt, är av stor vikt för att kunna nå ambitiösa kli-
matmål. Vi har startat en hållbarhetsgrupp internt på Helsingborgshem med medarbetare från 
ett tvärsnitt av hela organisationen. Gruppen är ett stöd för att ta fram hållbarhetsplan, väsent-
lighets- och konsekvensanalys.  

Externt har vi dialog med Öresundskraft, NSR och andra fastighetsägare. I Helsingborgskraft, 
ett samarbetsprojekt med Öresundskraft, arbetar vi med att identifiera vilka energiåtgärder 
som ger mest nytta. Vi är inne i en period med förändringar i hur vi mäter energianvändning 
och planerar att redovisa energidata med bättre kvalitet från 2018, då vi bland annat ersätter 
schabloniserade värden med uppmätta. 

Nyckeltal 2016 2017 T2 2017 T2 2018 

Fastigheternas energianvändning (kWh/m2 Atemp), 
normalårskorrigerad       115,1                    114,8 

Ingen  
mätning 

Ingen 
mätning 

CO2-emissioner (kg), normalårskorrigerad 2 409 
367  

2 187 
195 

Ingen  
mätning 

Ingen 
mätning 

CO2-emissoner (kg/m2), normalårskorrigerad 2,64 2,30 Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 
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Uppföljning bolag 

Helsingborgs Hamn AB  

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN 
• Under mars slutfördes investering i ett nytt magasin med 2 000 m2 lageryta i 

Skåneterminalen.  
• Rederiet Cosco återvände i juli till hamnen med eget containeranlöp, efter att i tre 

månader hanterat sina containervolymer med rederiet Unifeeder. 
• Ny terminalyta för containers har skapats under sommaren genom att kontor, 

omklädningsrum och uppställning av maskiner har rivits respektive flyttats. 
 
ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Världskonjunkturen är fortsatt positiv med tillväxtsiffror i USA, Europa och Sverige. Det finns 
dock en viss osäkerhet i världen som kan komma att påverka konjunkturutvecklingen. Den 
svenska marknaden är stabil med jämnt stigande godsvolymer både för lastbilstrafiken på 
HH-leden och för containertrafiken.   

Containerhamnen i Göteborg har återskapat delar av sin kapacitet efter arbetsmarknadskon-
flikten under 2017. Effekten är att containervolymer som under konflikten hanterades i andra 
hamnar, däribland Helsingborg, börjar leta sig tillbaks till Göteborg. För Helsingborgs del med-
för detta lägre containervolymer än under rekordåret 2017. 

Oljepriset har ökat under 2018. Det blir därmed dyrare för fartygen att köra på lättdiesel, vilket 
krävs för att klara det nya EU-direktivet (SECA-direktivet) med krav på låga svavelhalter i farty-
gens bunkerolja. Om oljepriset stiger ytterligare kan det påverka fartygstrafiken i Nordsjön och 
Östersjön negativt genom att det blir billigare att transportera gods på lastbil än med fartyg. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för Helsingborgs Hamn avseende årets resultat före bokslutsdispositioner 
uppgår till 51 mnkr, vilket är i nivå med budget.  

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret uppgå till 56 mnkr och i sämsta fall till 
46 mnkr. Bästa fall bygger på att konjunkturen är fortsatt positiv och att vi överträffar våra 
volymmål. Detta förutsätter fortsatt stabila godsvolymer i linje med januari till augusti 2018. 
Sämsta fall bygger på att den övergripande konjunkturen i Europa och Sverige försämras. 
Scenariot innebär lägre godsvolymer än budgeterat. 

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

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

Nyckeltal 2016 2017 T2 2017 T2 2018 

Antal kunder som genererar en omsättning på 
minst 10 mnkr 8 8 8 8 

Andel av bolagets omsättning som de tre största 
kunderna genererar (exklusive färjetrafik) 27 % 28 % 29 % 30 % 

Antal ton gods som passerar genom hamnen 
(tusental) 7 946 8 170 5 471 5 551 

- varav ton med färja (tusental) 4 805 4 958 3 260 3 509 

Antal passagerare med färja (tusental) 7 514 7 335 5 324 5 121 

Antal lastfordon med färja (tusental) 442 459 302 326  

Antal personfordon med färja (tusental) 1 377 1 347 975 943 
 
 
Helsingborgs Hamn ska möjliggöra en ökad andel sjöledes transporter 
Ökad andel sjöledes transporter kräver nytänkande och kreativitet där kund och hamn utveck-
lar lösningar tillsammans. Som exempel på sådan lösning kan nämnas rederiet CGA/CGM och 
MacAndrews som 2017 startade tågpendel för kylvaror från Helsingborg till Oslo. Detta sam-
arbete har nu utökats från en tågpendel i veckan till två. IKEA har ökat antalet tågpendlar från 
två till tre. Detta är gröna affärer som inte bara är miljöeffektiva utan även kostnadseffektiva.  

Hamnen har genomfört eller håller på att genomföra ett antal omfattande investeringar för att 
få en mer effektiv hamn som gör den ännu mer attraktiv för kunderna. Exempel på detta är 
investering i system för optimering av hanteringen i containerterminalen (Yard Planning), föra-
visering till lastbilar för att minska tiden de befinner sig i hamnen samt ombyggnad av kajer 
för att bland annat kunna ta emot längre fartyg. 

Nyckeltal 2016 2017 T2 2017 T2 2018 

Antal TEU* sjöledes (tusental) 214 266 181 170 

Antal TEU* med järnväg (tusental) 29 43 28 25 

* Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar genom en 
hamn. En TEU är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³. 
 
 
Helsingborgs Hamn ska minska sin miljöpåverkan 
Miljösatsningen med att byta ut arbetsmaskiner fortsätter under år 2018 och nya maskiner 
med bästa möjliga miljöklass köps in och ersätter äldre maskiner med sämre miljöprestanda. 
Stigande volymer kräver på kort sikt större terminalytor. Dessa utökas under 2018 genom 
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rivning av byggnader och flytt av fjärrvärmeledning. Utbyggnad av hamnens elförsörjning på-
går för att effektivisera och möta hamnens framtida behov av energi.  

Vi arbetar med fortsatt trimning av vårt Yard Planning-system som är ett system för optime-
ring av hanteringen i containerterminalen. Införandet av ytterligare funktioner i systemet 
kommer att minimera antalet lyft och förflyttningar av containrar. Detta är också något som är 
positivt ur miljöhänseende. HH-Ferries har under året delvis börjat köra två av sina färjor på el.  

Nyckeltal 2016 2017 T2 2017 T2 2018 

Antal liter diesel (tusental) 884 1 118 763 681 

Antal liter diesel per hanterad enhet  4,91 5,02 5,07 4,92 
 

Helsingborgs Hamn ska ha den bästa arbetsmiljön bland Sveriges hamnbolag 
Arbetsmiljö och säkerhet är något som hela tiden måste underhållas, utvecklas och inte minst 
pratas om. Helsingborgs Hamn arbetar strategiskt och kontinuerligt med att identifiera, mäta 
och hantera risker. Att se risker som strategiska affärsmöjligheter skapar en organisation som 
snabbt identifierar risker och vänder risker till möjligheter.  

Vi arbetar med att utveckla ett gemensamt arbetssätt i syfte att standardisera och hela tiden 
förbättra vår verksamhet. Genom ett standardiserat arbetssätt kan vi hantera riskfyllda ar-
betsmiljöer på ett mer säkert sätt. Arbetet omfattar bland annat körvägar, godssäkring, signa-
lering mellan maskinförare och rutiner vid dåligt väder. 

Antalet rapporterade tillbud har ökat under 2018 som en effekt av att ledningen infört en utö-
kad rapporteringsplikt även för små och mindre tillbud. Inga allvarliga tillbud eller olyckor har 
skett under årets första åtta månader.   

Nyckeltal* 2016 2017 T2 2017 T2 2018 

Antal tillbud i hamnen 47 85 50 70 

Antal olyckor i hamnen 13 3 1 0 

Antal olyckor i hamnen som lett till läkarbesök 4 3 1 0 

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

Öresundskraft AB  

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN 
• Ytterligare 13 500 kunder har under året valt att gå över till elektronisk faktura. 
• Omfattande strömavbrott i juni efter lastbilskollision med elstolpe. 
• Utvecklingskluster har bildats tillsammans fyra regionala energibolag för gemensam af-

färsutveckling för den framtida energimarknaden. 
 
ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Årets inledande kalla period ersattes av ovanligt varmt väder vilket gav lägre volymer än bud-
get. Samtliga produktionsanläggningar har fortsatt leverera hög tillgänglighet. Höga elpriser 
under året har påverkat produktionssidan positivt vilket motverkats av lägre fjärrvärmevolymer 
på grund av den betydligt varmare väderleken under sommarmånaderna. Under året har vo-
lymtillväxt skett till framförallt fastighetssegmentet både inom fjärrvärme - och elhandel. Ef-
terfrågan på solceller fortsätter att öka. 

13 500 kunder som tidigare fick pappersfaktura mottog i april sin faktura i den digitala brevlå-
dan Kivra vilket medför såväl ekonomisk som miljömässig besparing. Antalet elektroniska 
fakturor till konsument förväntas öka med totalt cirka 12 procent under året, varav Kivra utgör 
8 procent. För de kunder som använder Kivra innebär det även en möjlighet att enkelt betala 
fakturan via Kivras betalningslösning. 

 I maj arrangerades Nordic Clean Energy Week i Malmö där Öresundskraft presenterade 
Helsingborgs energisystem tillsammans med Helsingborgs stad, Kemira, Svenska Retursy-
stem, McNeil samt engelska Stoke-on-Trent. Seminariet visade hur cirkulära lösningar kan 
bidra till såväl miljö- som konkurrensmässiga fördelar för städer och dess näringsliv.  

I juni inträffade ett omfattande strömavbrott i Hyllinge/Höganäs sedan en lastbil kört på en 
elstolpe vid riksväg 107 utanför Åstorp. Strömavbrottet pågick under närmare 20 timmar där 
framförallt 14 000 kunder hos Höganäs Energi påverkades. Denna typ av olyckor är extremt 
sällsynta men föranleder förnyad diskussion med Trafikverket angående fysiskt skydd liksom 
planering av andra åtgärder som kan begränsa omfattningen på strömavbrott.  

I juni offentliggjorde Öresundskraft och fyra andra regionala energibolag att man går in i ut-
vecklingsarbete i startup-företaget Power2U. Power2U har utvecklat en plattform för flexibel 
energihantering för fastigheter. Bolagen har bestämt sig för att samverka i ett så kallat ut-
vecklingskluster för att via gemensam affärsutveckling leda utvecklingen av nya kundnära 
energilösningar, tjänster och digitala affärsmodeller för den framtida energimarknaden. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för Öresundskraft avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår 
till 313 mnkr, vilket är högre än budgeterat. Volymutvecklingen i fjärrvärmehandeln under årets 
första del påverkar resultatet positivt. Prognosen innehåller även ökade nätintäkter samt relat-
ionsintäkter, det vill säga intäkter från de tjänsteleverantörer som använder Öresundskrafts 
infrastruktur. På kostnadssidan belastas prognosen negativt med cirka 23 mnkr för de av-
brottsersättningar till abonnenter som strömavbrottet i juni medförde. Intressebolagen, fram-
för allt Modity, förväntas bidra med bättre resultat än budgeterat.             
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Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till 325 mnkr och i sämsta fall 
till 289 mnkr. Bästa fall är baserat på att årets sista kvartal blir kallare än prognostiserat med 
en antagen volymökning på 10 procent. Sämsta fall är baserat på att fjärde kvartalet blir var-
mare än prognostiserat med en antagen volymminskning på 10 procent. Sämsta fall bygger 
också på att vi under året drabbas av en storm som skulle ge oss driftstörningar samt kortare 
haveri i produktionsanläggningar. 

INVESTERINGAR 
Prognosen för investeringarna under 2018 är något lägre än budget huvudsakligen med an-
ledning av senareläggning av mätarbyten med 43 mnkr. Öresundskraft största investeringar 
under 2018 är färdigställandet av ny miljövänlig produktion av fjärrkyla (36 mnkr), effekthöj-
ning i fjärrvärmeverket på Filborna (22 mnkr), slutförandet av utbyggnad av fiber till villor (51 
mnkr) samt påbörjat utbyte till nya generationens mätare för el- och fjärrvärmenät (20 mnkr).   

Utöver detta sker löpande omfattande reinvesteringar i såväl nät- som produktionsverksam-
heten samt utbyggnad till nya områden. Dessa investeringar beräknas under 2018 uppgå till 
cirka 281 mnkr. 

BOLAGETS MÅL I ÄGARDIREKTIVET 

Öresundskraft ska vara den bästa energi- och kommunikationspartnern inom regionen 
Öresundskraft arbetar på flera sätt mot målet att vara den bästa energi- och kommunikations-
partnern i regionen. Till exempel så erbjuds företagskunder kvalificerad energikartläggning 
och –rådgivning liksom energideklarationer. Anslutning av biogas till restauranger i centrala 
Helsingborg föregås så gott som alltid av rådgivning och handfasta tips till företagen. Det 
nära samarbetet med kunder som McNeil, Wihlborgs, Svenska Retursystem och Kemira har 
inte bara placerat Öresundskraft som rådgivande part och leverantör utan också stärkt kun-
dernas konkurrensförmåga.  

En annan form av partnerskap är företagets aktiva deltagande i arbetet med stadens klimat- 
och energiplan och med Region Skånes energistrategi. I H-plus projektet är Öresundskraft 
rådgivande partner till byggaktörerna i energi- och kommunikationsfrågor; allt från så kallad 
laststyrning (möjlighet att styra energin dit där den för tillfället bäst behövs) och smarta elnät 
till solceller, mätning och kommunikationslösningar. Den kompetens som företaget har inom 
traditionella produkt- och teknikområden såsom fjärrvärme, gas, el och fjärrkyla, kombineras 
med kompetens inom fiber- och stadshubbslösningar och en hög utvecklingstakt inom digi-
tala lösningar och sakernas internet1.  

Nyckeltal 2016 2017 T2 2017 T2 2018 

Marknadsandel* (elhandel) i egna nät 53 % 53 % 51 % 54 % 

Avbrottsminuter per kund 21,5 12,8 5,9 37,5 

Svenskt kvalitetsindex, SKI** 68,3 70,7 - - 

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

 

                                                           
1 Sakernas internet (på engelska internet of things) innebär att vardagsföremål, maskiner, fordon 
och byggnader förses med elektroniska delar med internetuppkoppling, för att kunna samla in 
data för vidare bearbetning och användning.     
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Öresundskraft ska vara en förebild inom hållbara energilösningar 
Öresundskrafts verksamhet utgår från en tydlig energistrategi som omfattar fyra steg. Det 
första innebär att den slutliga energianvändningen i samhället ska minska. Här hjälper 
Öresundskraft sina kunder att minska energianvändningen genom energikartläggningar och 
energirådgivning. Det andra steget innebär att förluster i överföringen av energi ska minime-
ras. För att uppnå detta investerar Öresundskraft i ny, modern utrustning och förebyggande 
underhåll. Exempel på det är den omfattande förnyelsen av Helsingborgs elnät, liksom nya 
mättekniker för att undvika läckage och avbrott på fjärrvärmeledningar. Det tredje steget i 
energistrategin innebär att restprodukter och återvunnen energi ska utnyttjas istället för pri-
märenergi. I Helsingborg och Ängelholm sker nästan all produktion av fjärrvärme med åter-
vunnen energi i form av restvärme, spill och avfall. Till sist, i det fjärde steget, när primärenergi 
ändå måste tillföras ska den komma från förnybara källor. Här bygger Öresundskraft bland 
annat vindkraftverk i egen regi och hjälper kunder att själva producera förnybar el och värme. 

Nyckeltal 2016 2017 T2 2017 T2 2018 

Såld biogas (GWh) 103 148 97 95 

Antal anslutna mikroproduktionsanläggningar av 
förnybar el 143 197 167 251 

Antal av Clever uppförda publika laddpunkter för 
elbilar i landet 354 736 609 1 168 

Andel återvunnen energi i fjärrvärmesystemet 95 % 95 % 96 % 93 % 

Primärenergifaktor* Helsingborg 0,10 0,10 0,06 0,05 

Primärenergifaktor* Ängelholm 0,13 0,13 0,06 0,13 

* Primärenergifaktorn visar hur stor andel primära, av människan orörda, resurser såsom exempelvis träd, olja, 
kol och gas som krävs för att få en kilowattimme användbar energi. Förutom själva primärenergin krävs det 
ytterligare energi att omvandla resurserna till användbar energi. Eftersom Öresundskraft återvinner energi och 
resurser samt producerar el och fjärrvärme samtidigt, behövdes det 2016 endast 0,10 kilowattimme primär-
energi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Helsingborg och 0,13 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilo-
wattimme fjärrvärme i Ängelholm.  

 
Öresundskraft ska säkerställa att vi har ett väl utbyggt fibernät till egna hem och företag 
Tillgång till en digital infrastruktur är grunden för det moderna samhället och en förutsättning 
för såväl medborgare, företag som samhället i sig. I takt med en ökad digitalisering ökar även 
kraven på robusthet och säkerhet. Öresundskraft bygger och tillhandahåller digital infrastruk-
tur och är en drivande part i digitaliseringen, främst regionalt men även nationellt. Det fiberba-
serade Stadsnätet är ett exempel. Under 2018 kommer utbyggnad till de sista cirka 1 000 
villakunderna inom Helsingborg att ske och därmed avsluta det framgångsrika villautbygg-
nadsprojektet som pågått sedan 2013. Ett annat exempel är Stadshubben som kompletterar 
fiber-nätet med trådlös uppkoppling och är en kompletterande basinfrastruktur för sakernas 
internet. Stadshubben täcker idag redan hela Helsingborg samt större delen av Familjen 
Helsingborg och är likt Stadsnätet i Helsingborg en öppen, konkurrensneutral plattform.  

Öresundskraft har startat StadshubbsAlliansen som är ett långsiktigt samarbete med andra 
stadsnät vilket skapar förutsättningar för fler kommuner, företag och verksamheter att sam-
verka och på ett enkelt och effektivt sätt förflytta sina verksamheter mot sakernas internet. 

Nyckeltal 2016 2017 T2 2017 T2 2018 

Antal inkopplade portar i Stadsnätet 29 710 32 153 30 472 34 182 

Antal utbyggda/förberedda villor respektive år 3 460 3 600 1 400 370 
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Uppföljning bolag 

Helsingborg Arena och Scen AB 

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN 
• Helsingborgs symfoniorkester gav sig i mitten av januari ut på en fyra veckor lång kon-

sertturné längs den amerikanska östkusten.  
• Helsingborg Arena och Scen producerade det omfattande och mycket uppskattade ljuse-

venemanget Drömljus i stadens centrala delar under tio kyliga dagar i februari.  
• I nära samarbete med Landskrona Stad, och ett stort antal av Helsingborgs stads förvalt-

ningar och bolag, producerade Helsingborg Arena och Scen i juli SM-veckan. 
 
ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Under året har bolaget fortsatt utveckla sin förmåga att producera visionära och komplexa 
projekt. Resultatet har varit märkbart i stadens puls och stora evenemang som skapat stolthet 
och gemenskap har avlöst varandra. Drömljus i februari, SM-veckan och visning av fotbolls-
VM på Gröningen i juli och stadsfesten Hx i augusti är de främsta exemplen på denna utveck-
ling, som passar mycket väl in i den utstakade vägen mot stadens vision Helsingborg 2035.  

Bolaget har under året satsat mycket på turnerande verksamhet i och utanför Sverige och 
konstnärliga samarbeten med institutioner utanför staden och regionen, såsom Kungliga ope-
ran och Stockholms stadsteater. Sofieros internationella räckvidd har ökat genom ett stort 
antal kinesiska turister och flera TV-inspelningar av utländska produktionsbolag.  

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för Helsingborg Arena och Scen AB avseende årets resultat före boksluts-
dispositioner uppgår till -154 mnkr. Utifrån fastställt koncernbidrag om 156 mnkr innebär ett 
utfall i enligt med prognosen att bolaget når fastställd budget för 2018 och därigenom ett 
resultatöverskott före skatt om 2 mnkr. Överskottsmålet är i linje med bolagets och ägarens 
ambitioner att öka dess egna kapital och finansiella handlingsutrymme.  

Utfallet till och med 31 augusti 2018 har negativa avvikelser både på intäkts- och kostnadssi-
dan. Vädret har lett till lägre besöksintäkter på Sofiero under sommaren och det finns  även 
vissa negativa intäktsavvikelser för scenkonstverksamheten på Konserthuset och Stadstea-
tern. Vissa projekt har högre kostnader än budgeterat och  även personalkostnaderna är 
högre, bland annat på grund av ökade vikariekostnader inom orkesterverksamheten samt 
personalförstärkningar till följd av att bolagets verkställande direktör och ekonomichef under 
2018 även har roller som tillförordnad kulturdirektör respektive ekonomichef inom kulturför-
valtningen.  

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till -153 mnkr och i sämsta fall 
till -157 mnkr. Bästa fall bygger på att verksamheterna överträffas intäktsbudgeten för reste-
rande del av året samt en kostnadsnivå i nivå eller något lägre än budget. Sämsta fall bygger 
på att uppsatta intäktsmål för bolagets planerade projekt inte kan motsvara förväntningarna 
för resterande del av året samt oförutsedda kostnader av engångskaraktär. 

INVESTERINGAR 
Investeringsprognosen för 2018 uppgår till 17 mnkr, vilket är ovanligt högt för bolaget.  Detta 
beror på att två värdemässigt stora prioriterade och strategiska investeringar för verksamhet-
en färdigställs under året; Sofias bro på Sofiero (färdigställd i april 2018) samt investering i 
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nya infartsskyltar inom Helsingborgs stad. Dessa poster motsvarar mer än tre fjärdedelar av 
förväntad investeringsutgift för 2018. I övrigt innehåller prognosen ersättnings- och förbätt-
ringsinvesteringar i verksamheterna.  

 

BOLAGETS MÅL I ÄGARDIREKTIVET 

Helsingborg Arena och Scen ska erbjuda ett pulserande, varierat och brett utbud av beri-
kande upplevelser för alla åldrar 
I maj uruppfördes minikantaten Bögtåget med HSO och Rickard Söderberg, ett verk baserad 
på ett homofobiskt brev som skickats till Dunkers Kulturhus och Konserthuset. Detta blev en 
global nyhet och radiostationer från hela världen intresserade sig. HSO gav sig under maj för 
andra året även ut på Van Beethoven-turné i Familjen Helsingborg. I augusti medverkade HSO 
i firandet av Birgit Nilsson 100-årsjubileum i Svenstad utanför Båstad och i en konsert på Bo-
sjökloster. På nationaldagen medverkade vi i en konsert på Fredriksdal. HSO har med dessa 
aktiviteter mött en delvis ny publik. Teatern har satt upp Figaros bröllop och Idioterna.  

Sofiero arrangerade flera evenemang och nya utställningar var Drawing Nature, med teck-
ningskonsten i fokus, och Street Art Garden; ett experiment som slog mycket väl ut. Den stora 
trädgårdsfesten avslutade perioden på Sofiero. Trädgårdsfesten hade fler besök än 2017, men 
gav ett något sämre ekonomiskt resultat. Sofiero arrangerade två konserter och en endags-
festival med enbart kvinnliga akter; Queens of Pop med Zarah Larsson som huvudnummer. 
Sofiero genomförde också en workshop för den växande kinesiska marknaden.  

Kongresser som HBG-Mashup, Vattenstämman och Kirurgveckan har bidragit till en fram-
gångsrik sommar på Helsingborg Arena. Besöksantalet i arenan jämfört med samma period 
förra året har dock varit lägre på grund av att antalet stora möten varit något färre. Vi arrange-
rade SM-veckan i nära samarbete med Helsingborgs stad, ett av de största idrottsarrange-
mangen någonsin i Helsingborg. Bolaget arrangerade återigen Hx med dess mycket breda 
utbud; på musiksidan bland annat RixFM-festival och konserter med Khaliffa, Symfoniorkes-
tern med Lisa Miskovsky och Wilmer X.  

Nyckeltal 2016 2017 T2 2017 T2 2018 

Publikantal, Helsingborg Symfoniorkester 45 100 42 200 26 700 34 300* 

Publikantal, Helsingborgs Stadsteater 64 200 49 600 31 800 29 200 

Besöksantal, Sofiero totalt (uppskattad siffra) 232 000 210 000 167 000 161 800 

Besöksantal, Sofiero högsäsong april –          
september (inklusive konserter) 169 000 167 000 149 800 129 400 

Antal besök på Helsingborg Arena, besöks-    
räknare 306 000 376 000 274 000 193 200 

Antal produktioner, Helsingborg Symfoni-         
orkester 84 93 50 72* 

Antal egna produktioner Helsingborgs Stads-   
teater 12 11 6 7 

Beläggningsgrad, Helsingborg Arena** 68 % 72 % 74 % 65 % 

* Inklusive USA-turné men exklusive HSOs konsert på Fredriksdals 100-årsjubileum.  
** Beläggningsgraden på Helsingborg Arena beräknas utifrån öppettiderna 08-22 på vardagar och 08-
20 på helger samt över hela året, det vill säga inklusive perioder med skollov samt icke inomhussäsong. 
Avser hallarna A, B och C. 
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Helsingborg Arena och Scen ska möjliggöra kultur- och idrottsaktiviteter som vänder sig till 
alla stadens barn och unga 
El Sistema-eleverna medverkade på HSO:s nationaldagskonsert på Fredriksdal. Babycaféet 
med levande musik i Konserthuset fortsatte under maj månad. Kompositionsklassen från 
Malmö Musikhögskola gjorde en konsert med nyskrivna verk tillsammans med HSO. Orkes-
tern hade även en ung solist från Musikhögskolan i Malmö. Vi tog emot fyra skolklasser på 
studiebesök. Några skolor har med subventionerade priser fått tillgång till konsertsalen och 
kan där presentera sina elevarbeten för publik.  

Stadsteatern var, liksom tidigare år, huvudsamarbetsparter till BIBU (scenkonstfestival för 
barn och unga) som genomfördes i maj. Tre av Stadsteaterns produktioner spelades under 
BIBU: Sagan om Sverige; Totto, Otto och hans vän Lillan; samt East Side Stories.  

Sofiero har utvecklat Prins Oscars sagoskog, och Sofieros talande träd har försetts med ytter-
ligare berättelser. Ett av träden är engelsktalande. Den fria entrén för barn gör att många skol-
klasser gör utflykter till Sofiero, särskilt under maj-juni. Midsommarfirandet på Sofiero, med 
sina 7 000 besökare, är ett fantastiskt exempel på ett folkkärt evenemang där svenska tradi-
tioner delas med tusentals barn och unga med olika etnisk och kulturell bakgrund. Årets barn-
kalas i maj slog besöksrekord. Barnaktiviteter ingick även i programmet för Den stora träd-
gårdsfesten.  

Fortsatt samarbete med olika organisationer till förmån för ungdomsidrotten har genomförts 
inom ramen för Arenans verksamhet. Bolaget medverkade framför allt genom de större som-
marevenemangen i stadens satsning med extra lovmedel, där barn och unga som är hemma i 
stan erbjuds meningsfulla kostnadsfria aktiviteter under skolloven. 

Nyckeltal 2016 2017 T2 2017 T2 2018 

Besöksantal, Konserthuset kategori barn/unga 10 000 10 000 5 700 5 300 

Besöksantal, Sofiero, kategori barn/unga (hög-
säsong april -september samt Ljusstämning) 19 100 16 700 13 200 11 200 

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

67 % 61 % 55 % 61 % 

 

Helsingborg Arena och Scen ska möjliggöra upplevelser som utvecklar näringslivet och för-
eningslivet 
Internationella kvinnonätverket i Helsingborg har under perioden haft återkommande mor-
gonmöten i Konserthusets café. Konserthuset, Stadsteatern och Sofiero deltog också som 
samarbetspart i projektet Rut Integration där man med hjälp av bland annat stadsdelsmam-
morna introducerar invandrade kvinnor till olika aspekter på det svenska samhället, såsom till 
exempel kulturell och konstproducerande verksamhet. Minneskonserten för Birgit Nilsson 
genomfördes i samarbete med lokala amatörkörer från Bjärehalvön och med Helsingborgs 
Konserthuskör. En workshop i konstnärlig forskning har genomförts av Stadsteatern tillsam-
mans med Teaterhögskolan. Teatern har haft praktikanter från Nicolaiskolan, Teaterhögsko-
lan i Luleå och Teaterhögskolan i Göteborg.  

De flesta programpunkter och evenemang på Sofiero görs i samarbete med lokala aktörer. 
Laröds byalag, Helsingborg wrestling, Eskilsminne IF, Sydsvenska Magnolia och Rhodo-
dendronsällskapet, Brunnstorp event, Blomsterverkstaden, Sofiero blomster och trädgårds-
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handel, Sofiero Slottsrestaurang, Lilla vilda teatern och Kulturhotellet är några av alla de före-
ningar och näringsidkare som vi har samarbetat med på ett eller annat sätt under perioden. 
Sofiero har också haft ett fortsatt samarbete med ett flertal föreningar och organisationer i 
genomförandet av evenemang. Särskilt Den stora Trädgårdsfesten har möjliggjort för lokala 
och andra företag och näringsidkare att visa upp sig och få nya kunder. Arenan samarbetar 
kontinuerligt med de lokala idrottsföreningarna och med alla de verksamheter som förlägger 
möten och aktiviteter i dess hallar. 

Nyckeltal 2016 2017 T2 2017 T2 2018 

Antal större kongresser/konferenser, Helsingborg 
Arena* 21 16 12 10 

Antal mässor, Helsingborg Arena 10 9 8 7 

Antal mässdagar, Helsingborg Arena** Ingen 
mätning 19 15 14 

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

Helsingborg Arena och Scen ska öka medvetenheten om behovet av hållbar livsstil och sam-
hällsutveckling 
Ett nytt inslag på Kungliga fotbollsplanen på Sofiero är idéträdgården To bee..? som belyser 
de pollinerande insekternas problematiska vardag. Trädgården visar dels hur värdefulla bin 
och insekter är för världens matproduktion, dels betydelsen av att vi minskar bekämpnings-
medlen och ökar den biologiska mångfalden i våra trädgårdar. En mångfald som är en viktig 
tillgång för de pollinerande insekternas existens. Vår strävan är att fasa ut bensin- och diesel-
drivna arbetsfordon och maskiner. Det möter i dagsläget hinder, då det på marknaden inte 
finns tillräckligt starka eldrivna arbetsmaskiner, såsom till exempel hjullastare.  

Perioden har präglats av värmen och torkan. Sofiero har vidtagit vattenbesparande åtgärder 
och även påbörjat planering inför eventuella kommande extrema torrperioder. Till följd av 
torkan har flera växter i parken dött eller drabbats av sjukdomar. Sofiero har en stor skörd av 
bland annat äpplen. Dessa har delats ut till besökare och en stor mängd har även skänkts till 
hungrande djur på gårdar i närheten.  

Under Den stora trädgårdsfesten infördes en utökad sopsorteringsrutin. Vi har påbörjat arbe-
tet med att tydliggöra hur denna fråga ska hanteras vid avtalsförhandling med externa parter.  

Bögtåget på Konserthuset är ett unikt exempel på ett projekt som med konsten som utgångs-
punkt syftar till att ge sätta fingret på samtidsbegrepp som tolerans, utsatthet och anonyma 
hat. Bolagets övergripande arbete mot diskriminering har fortsatt. I augusti inledde vi en ut-
bildning för alla personalansvariga chefer, fackliga förtroendevalda och arbetsmiljöombud. 
Utbildningen ska ge en bra beredskap för att kunna arbeta med de aktiva åtgärder som dis-
krimineringslagen föreskriver.  
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Uppföljning bolag 

Nordvästra Skånes Renhållnings 
AB (NSR)  

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR VERKSAMHETEN 
• Regeringsbeslut om att källsortering ska vara obligatoriskt i den svenska infrastrukturen. 

Producenterna ska ansvara för finansieringen fullt ut från 2021. 
• Sveriges första Offentligt Privat innovationssamarbete i samarbete med Gate 21. Projektet 

avser behovsstyrd hämtning av avfall hos privatpersoner och test pågår för tillfället i Mari-
astaden i Helsingborg. 

• OX2 Bio AB har beslutat att bygga en ny förbehandlingsanläggning för matavfall på NSRs 
återvinningsanläggning i Helsingborg. Den nya anläggningen kommer att tas i drift under 
första halvåret 2019 och fördubbla dagens kapacitet. 

 

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
NSRs samarbetspartner på Vera park avseende plaståtervinning, TMR, har tagit ett stort steg 
mot att återvinna plastförpackningar på ett bättre sätt. TMR har tagit fram en återvinningstek-
nik för att tillverka kompositslipers till järnväg av plast som inte kan återanvändas till något 
annat. Detta har medfört att såväl Jernhusen som Trafikverket och LKAB har börjat ersätta 
några av de många kilometer av kreosotimpregnerade slipers som skall bytas ut med kompo-
sitslipers. 

NSR är från 2018 kunskapspartner till Rögle BK avseende miljö, i ett långsiktigt hållbarhetspro-
jekt som kallas Grönvit Hållbarhet. Hållbarhetsbegreppet innefattar även sociala och ekono-
miska perspektiv. Under våren har NSR varit Rögle behjälpliga i att identifiera vad som behöver 
ändras i verksamheten för att leva upp till att vara en förebild i samhället inom miljö. Tillsam-
mans arbetar vi med lustfyllda beteendeförändringar för ett hållbart Skåne Nordväst.    

Idag finns drygt 15 olika projekt på gång inom Vera Park och ett eget bolag har bildats, Vera 
Park Circularity AB, för att kunna driva utvecklingen framåt och dela kunskapen nationellt och 
internationellt. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för NSR avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 0 
mnkr. Intäkterna från renhållningsabonnemangen är ganska stabila. Det är däremot svårt att 
förutse volymer på förorenade massor och när dessa kommer in. Över åren är flödet nå-
gorlunda likartat, men om massor kommer in före eller efter ett årsskifte har stor påverkan på 
resultatet ett enskilt år. 

Även intäkterna från återvunnet material som samlats in kan påverka resultatet. Sedan Kina 
stängt för import av återvinningsmaterial är tillgången större än efterfrågan, vilket pressar ner 
priserna. 

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till 5 mnkr och i sämsta fall till 
-1 mnkr. Stora volymer av massor påverkar resultatet positivt och effekten är motsatt om 
volymerna avtar under året. Om det finns mycket återvinningsmaterial i omlopp på mark-
naden, så att ersättningen blir lägre, kan detta också påverka NSRs resultat negativt. 
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INVESTERINGAR 
Årets investeringar består huvudsakligen av komplettering av lakvattensystemet för att klara  
större variationer i nederbördsmängder. 
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Stadsledningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning
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