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Alla invånare i Helsingborg ska uppleva god 
livskvalitet och det ska bli lättare att leva håll-
bart.  

Det säger Livskvalitetsprogrammet, som beskriver hur 

Helsingborg ska arbeta med miljö och folkhälsa.  

Vad menar vi med livskvalitet? 

Livskvalitet är en känsla som är personlig. Den påver-
kas av hur vi som individer mår, hur vi ser på omvärlden 

och vilka möjligheter vi har att påverka den.  

Det finns några förutsättningar som krävs för att vi ska 
kunna känna livskvalitet, till exempel en bra hälsa, att 
vara sysselsatt, känna sig delaktig i samhället, trygg eko-
nomi och känna trivsel och trygghet. Vi som stad ska skapa 
en grund för att förutsättningar för livskvalitet blir så jäm-
lika som möjligt för våra invånare.  

 
Vad innehåller programmet? 

Livskvalitetsprogrammet innehåller fem viljeinrikt-
ningar. De beskriver vilka förflyttningar staden behöver 

göra för att alla invånare i Helsingborg ska uppleva god 
livskvalitet. Programmet har under viljeinriktningarna 
femton fokusområden som visar vad staden vill göra. 
Varje fokusområde har i sin tur ett antal prioriteringar för 
arbetet.  

Fokusområdena bygger på Helsingborgs största utma-
ningar och knyter an till de globala målen för hållbar ut-
veckling i Agenda 2030 (du kan se alla målen på sista si-
dan) samt till de nationella miljö- och folkhälsomålen. Den 
här kortversionen visar vilka globala mål i Agenda 2030 
som kopplar till fokusområdena.  

Hur ska du använda programmet? 

Livskvalitetsprogrammet riktar sig först och främst till 
medarbetare och politiker som arbetar i Helsingborgs 
stads förvaltningar, nämnder och bolag. Viljan att skapa 
livskvalitet ska genomsyra allt arbete inom koncernen, 
men ska också involvera och inspirera stadens näringsliv, 
föreningar och invånare. Förvaltningar och bolag ska ar-
beta in programmet i sina verksamhetsplaner utifrån sina 
uppdrag. Det är också individuella val och handlingar 
bland alla som bor, verkar i och besöker Helsingborg som 

gör det möjligt att skapa en god livskvalitet för alla.   

 

 
  

 

Detta är en kortversion av Helsingborg stads Livskvalitetsprogram 

Datum: 2019-05-23 

Fullständig version finns på www.styrning.helsingborg.se 

Framtagen av: Livskvalitetsteamet, Helsingborgs stad 



  

De fem viljeinriktningarna  

Vi vill ha: 

 

 
De 15 fokusområdena – så här gör vi  

 

Ett varmt välkomnande- lika rättigheter och möjligheter är grunden för 
gemenskap och välmående samhällen. 

Allas delaktighet – dialog, medskapande och återkoppling bygger ett 
demokratiskt samhälle.

Livslång aktivitet - aktivitet bidrar till vårt fysiska och psykiska välmående 
genom hela livet.

Kunskap om värdefulla samband - förståelsen för orsak och verkan ökar 
Helsingborgs möjligheter att utvecklas hållbart.

Långsiktigt ansvarstagande - skapar möjligheter för framtida generationer.
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Agenda 2030  
Globalt mål 

1 Vi tar tillvara och utvecklar mångfalden  

I Helsingborg ska alla bli lika behandlade och inte diskriminerade eller kränkta. Helsing-
borg ska vara tillgängligt och välkomnande för alla.  

Därför prioriterar vi att: 

 Skapa lika möjligheter för alla och inkludera berörda i det vi gör. 
 Gynna mänskliga möten och rörelsefrihet.  
 Ta tillvara den internationella kompetensen i staden. 
 Utveckla våra stadsdelar för att bättre tillgodose önskemål och behov som finns. 

  

 

Agenda 2030  

Globalt mål 

 

2 Vi skapar hem för alla 

Helsingborg ska attrahera människor och de som bor här ska kunna och vilja stanna. Vi 
ska erbjuda ett hem till de som är i behov av det. Människor som tar sig till Helsingborg 
för att undkomma konflikter och katastrofer ska få ett bra mottagande och känna sig väl-
komna. Det ska finnas en stor variation av bostäder, med olika prisklasser, hyresnivåer 
och upplåtelseformer, storlek och lägen.  

Därför prioriterar vi att: 

 Tillgodose dagens och framtidens behov hos boende och bostadssökande.  
 Uppmuntra fastighetsägare att erbjuda och bygga av klimatsmarta boenden. 
 Göra det möjligt för de som står utan bostad att få sin egen.  
 Garantera att vi tar emot nyanlända genom ett gott bemötande och med boenden av 

god kvalitet. 
  

 

Agenda 2030  

Globalt mål 
3 Vi erbjuder värdefull sysselsättning 

I Helsingborg ska alla kunna ha en värdefull sysselsättning. Fler ska ha arbete, och goda 
arbetsförhållanden. I Helsingborg ska det vara lätt att engagera sig i sitt intresse. Helsing-
borg ska vara ett nav för innovationer som bland annat visar vägen mot en hållbar ut-
veckling. 

Därför prioriterar vi att: 

 Bidra till ett hållbart arbetsliv som utgår från individens förutsättningar och person-
liga behov. 

 Göra det möjligt att delta efter bästa förmåga. 
 Uppmuntra fler att våga förverkliga sina idéer om hållbara innovationer. 
 Utveckla kultur- och föreningslivet, så att fler ska vilja och kunna aktivera, organi-

sera och engagera sig. 

 

 

 

 

 

 



  

Agenda 2030  

Globalt mål 
4 Vi lyssnar och delar kunskap 

Helsingborg ska vara en föregångare inom arbetet med demokrati. Staden behöver vara 
transparent och tydlig för att öka insynen och möjligheterna att påverka Helsingborgs ut-
veckling. Vi ska öka förtroendet för Helsingborgs stads organisation. Tilliten till kommu-
nen och kommuninvånare emellan ska öka. 

Därför prioriterar vi att: 

 Dela kunskap och öka insynen och möjligheten till medskapande. 
 Verka för ökat förtroende för Helsingborg, för demokratin och för en ökad tillit mel-

lan människor. 
 Prova nya lösningar och samarbeten och nyttja digitaliseringens möjligheter. 

  

 

Agenda 2030  

Globalt mål 

 

5 Vi skapar jämställdhet i samhället 

I Helsingborg ska människor bli lika och väl bemötta, ha lika förutsättningar att hålla sig 
friska och uppleva sig lika väl integrerade i samhället oavsett kön. Vi ska ta bort klyftor 
och hinder för jämställdhet. Vi ska våga utmana och ställa krav på jämställdhet. 

Därför prioriterar vi att: 

 Skapa fler jämställda utbildningar, arbetsplatser och fritidsaktiviteter genom att ge-
nomlysa strukturer i våra verksamheter. 

 Utjämna socioekonomiska skillnader mellan kvinnor och män.  
 Förebygga och minska psykisk ohälsa bland unga, särskilt för tjejer.  
 Arbeta för att fler särskilt utsatta kvinnor deltar i samhället. 
 Motverka hot och våld mot kvinnor. 

  

 

Agenda 2030  

Globalt mål 

 

6 Vi ser till barn och ungas perspektiv   

Barn ska bli hörda, sedda och lyssnade till, och respekterade utifrån sina rättigheter och 
behov. Det ska vara tryggt att växa upp i Helsingborg. Alla barn ska ha möjlighet att ut-
vecklas, och få den hjälp och det stöd de behöver för att kunna delta i samhället.  

Därför prioriterar vi att: 

 Skapa och utveckla en mångfald av trygga, inspirerande och hälsosamma miljöer för 
barn och unga att vistas i. 

 Satsa på tidiga insatser för att alla barn ska kunna få en god uppväxt, goda kunskaper 
och ett bra liv som vuxna. Vi ska även säkra att barn och unga i behov av nytt boende 
eller omplacering känner sig trygga och väl omhändertagna. 

 Mildra effekterna av ekonomiska och sociala skillnader i barns uppväxter. 
 Lyfta fram barnets röst genom att lyssna bättre och anpassa vår kommunikation. 

  

 

 

 

 

 



  

Agenda 2030  

Globalt mål 

 

7 Vi har upplevelser för alla sinnen 

Vi ska skapa offentliga rum där fler vill och kan vara under en större del av dygnet och 
året. Vi ska använda närheten till vatten och grönska som en tillgång som kan bidra till 
välmående och god hälsa. Helsingborgarna ska kunna vara medskapare i stadens upple-
velser. 

Därför prioriterar vi att: 

 Skapa fler och mer tillgängliga stråk med grönska och vatten, som inspirerar till rö-
relse och fysisk aktivitet.  

 Utveckla stadsmiljön så att den främjar vår hälsa bättre. 
 Skapa lugna och stillsamma miljöer för återhämtning. 
 Förbättra möjligheterna för Helsingborgarna att påverka eller skapa sina egna upple-

velser i och kring Helsingborg. 
  

 

Agenda 2030  

Globalt mål 
8 Vi inspirerar till ett aktivt och hälsosamt liv 

Helsingborg ska uppmuntra och underlättar sunda beteenden, för både folkhälsan och 
miljön. Fler, särskilt barn och unga, ska komma i rörelse. Vi ska skapa en meningsfylld och 
glädjefylld fritid för fler. Vi ska främja hälsa genom att öka jämlikheten och tillgången till 
aktiviteter.  

Därför prioriterar vi att: 

 Ge fler möjligheter att delta i fysiska, sociala och kulturella aktiviteter. 
 Ge utrymme för mer fysisk aktivitet i anknytning till förskola, skola och arbete. 
 Arbeta för långsiktig god hälsa och en miljö som är fri från föroreningar och stör-

ningar. 

  

 

Agenda 2030  

Globalt mål 
9 Vi skapar trygghet och säkra miljöer 

Alla ska kunna röra sig tryggt och säkert i Helsingborg. Stadens utformning ska bidra till 
vår trygghet och säkerhet. Vi ska planera vårt samhälle så att det hanterar och förebygger 
buller, gifter, föroreningar i luft, mark och vatten och framtida klimatförändringar.  

Därför prioriterar vi att: 

 Skapa trygghet genom mänsklig närvaro så att vi vill vistas i de gemensamma offent-
liga rummen. 

 Främja ekosystemen som ger oss livsviktiga funktioner som ren luft, mat, möjlighet 
till aktiviteter och rent vatten med mera.  

 Bygga en robust stad och anpassa staden för att hantera dagens och framtidens kli-
mat. 

 Förebygga och hantera föroreningar som kan påverka människors hälsa och miljön 
negativt. 

  



  

Agenda 2030  

Globalt mål 
10 Vi anpassar efter individens förutsättningar 

I Helsingborg ska de som är i behov av stöd och hjälp få insatser som är anpassade efter 
sin situation i livet. Vi ska tänka och arbeta över gränser, för att skapa förutsättningar för 
ett gott liv för varje människa.  

Därför prioriterar vi att: 

 Lägga fokus på tidiga sociala insatser som minskar riskerna att hamna i ekonomiskt 
eller socialt utanförskap. 

 Möta invånarnas behov av delaktighet på bästa sätt. 
 Se individens hela bakgrund och individuella förutsättningar när vi prioriterar och 

väljer stödinsatser. 

  

 

Agenda 2030  

Globalt mål 
11 Vi minskar vårt ekologiska fotavtryck 

I Helsingborg ska vi underlätta vardagen för helsingborgaren att göra medvetna och 
omedvetna val som minimerar vår påverkan på klimatet. Vi ska uppmuntra och påverka 
andra och själva agera för långsiktig hållbar utveckling. Vi ska konsumera mer hållbart 
och minska vår förbrukning av resurser, och öka kunskaperna om de kretslopp vi är bero-
ende av. 

Därför prioriterar vi att: 

 Skapa ett hållbart och uthålligt energisystem med effektiva lösningar och förnyelse-
bar energi i hela Helsingborg. 

 Skapa hållbara och slutna kretslopp för jordbruk, energi, vatten, avlopp och avfall, 
som förebygger spill och att avfall uppstår. 

 Förändra hur vi konsumerar och producerar livsmedel så att det blir mer hållbart, 
och välja varor och tjänster som är både etiskt och miljömässigt sunda och hållbara.  

 Fasa ut fossila bränslen ur våra verksamheter och ständigt minska vår användning 
av energi och påverkan på klimatet. 

  

 

Agenda 2030  

Globalt mål 
12 Vi väljer hållbara resor och transporter 

I Helsingborg ska alla kunna ta sig fram tryggt, säkert och effektivt. Vi ska ha ett trafiksy-
stem som prioritera de som går, cyklar och reser med kollektivtrafik. Våra resor och 
transporter ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska minska störningarna i trafiken 
och stadsmiljön. Vi verkar för att helsingborgarna ska använda bilen mer hållbart. 

Därför prioriterar vi att: 

 Gående ska få ett betydelsefullt och ökat utrymme i staden. 
 Cyklisterna och cyklandets fördelar ska främjas för att minska beroendet av bilar och 

för att få fler att cykla. 
 Initiera hållbara lösningar för privata bilister och delningstjänster.  
 Stimulera att vi reser med kollektivtrafiken, och uppmuntra till att resa hållbart. 
 Främja att varor i och kring staden distribueras tillsammans. 

  



  

 

  

Agenda 2030  

Globalt mål 
13 Vi har möjlighet till mänskliga möten 

I Helsingborg bryr vi oss om varandra, och alla ska kunna ta del av fungerande sociala 
kontaktnät. Att delta i sociala sammanhang gör oss friskare och mer välmående. Mänsk-
liga möten är viktigt.  

Därför prioriterar vi att: 

 Främja lärande möten mellan olika grupper i samhället.  
 Ge tid och utrymme för mänskliga möten i arbetslivet.  
 Inkludera och stärk individens egen makt att lyfta och utveckla sig själv.  
 Lyft fram positiva förebilder och exempel som inspirerar till långsiktigt hållbar ut-

veckling. 
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Globalt mål 

 

14 Vi låter ekonomin skapa mervärde 

I Helsingborg ska vi hantera våra resurser ansvarsfullt. Vi ska få våra tillgångar att skapa 
värde genom att tänka smart och långsiktigt. Vi ska ställa skarpa krav på hållbarhet och 
anlita medvetna och proaktiva leverantörer, så att vi får draghjälp i omställningen till en 
långsiktigt hållbar utveckling. 

Därför prioriterar vi att: 

 Köpa och upphandla varor och tjänster utifrån tydliga krav för en hållbar utveckling 
och systematiskt följa upp kraven.  

 Räkna på den samhällsekonomiska nyttan när vi prioritera våra investeringar och 
planera ekonomin långsiktigt.  

 Främja och bidra till lösningar för delat ägande och gemensam användning av varor 
och tjänster. 
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Globalt mål 

 

15 Vi utvecklar landskap som främjar biologisk mångfald 

I Helsingborg ska växt- och djurliv kunna leva och frodas i sina naturliga miljöer. Vi ska 
skydda och bevara antalet inhemska arter och de miljöer som behövs för deras överlev-
nad. Vi ska främja mångfalden i våra vattendrag och marina miljöer. Landskapet i Helsing-
borg ska återspegla mer av sitt ursprung. 

Därför prioriterar vi att: 

 Skydda och utveckla våra vattendrag, parker, skogar, ängar och åkrar, och de värden 
för miljön och människorna som de innehåller. 

 Återställa allt fler ursprungliga naturmiljöer i och kring Helsingborg. 
 Skydda och bevara de områden på land och i vattnet som har eller kan bidra till en 

hög biologisk mångfald. 
 Använda oss av verktyg så som balanseringsprincipen i all stadsutveckling. 



  

De 17 globala målen för hållbar utveckling 

Dessa mål är framtagna av FN och är antagna av samtliga medlemsländer. Det är mål för vår utveckling till år 
2030, då de största globala utmaningarna ska vara lösta. Målen spänner brett över sociala, miljömässiga och 
ekonomiska faktorer och visar hur de hänger samman. Till målen finns delmål som beskriver mer i detalj vad 
som behöver göras för att vi ska nå målen. Det är varje medlemslands ansvar att uppnå målen.  

På globalamalen.se kan du läsa mer om varje mål och Sveriges plan för att genomföra målen. 
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