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Inledning 

Livskvalitetsprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 26 januari 2016, och är 
Helsingborgs stads styrande dokument för arbetet med miljö och folkhälsa. 
Programmet sträcker sig till 2024 och är vår plan för att nå de globala målen för 
hållbar utveckling, Agenda 2030. Enligt beslutet ska programmet följas upp och 
återrapporteras till kommunfullmäktige vartannat år. Detta är bilagan till den andra 
uppföljningen. Uppföljningen syftar till att ge en nulägesbeskrivning av hur det står till 
med livskvaliteten i Helsingborg.  

Till livskvalitetsprogrammet finns en nyckeltalssamling med indikatorer för statistik 
som ska mäta livskvaliteten för invånarna i Helsingborg och för platsen Helsingborg. 
Indikatorerna är utvalda utifrån delar av den nationella nyckeltalslistan som finns för 
uppföljning av de globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030. Indikatorerna 
sammanställs i denna bilaga tillsammans med analystexter. De är indelade efter 
viljeinriktningarna och fokusområdena i livskvalitetsprogrammet. Analyserna är 
skrivna av ämneskunniga tjänstepersoner på förvaltningar i staden och de ger en 
indikation på hur livskvaliteten är i Helsingborg. 

Resultaten som presenteras ska inte tolkas som att målen är nådda eller inte nås om 
de är gröna respektive röda (se exempelvis diagrammen nedan).  

Utvecklingen för alla nyckeltal   
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Antalet indikatorer med positiv, oförändrad 
respektive negativ utveckling i Helsingborg 
sedan år 2015. Fler nyckeltal förändras i en 
positiv riktning jämfört med hur många som 
utvecklas i en negativ riktning. De flesta följer 
utvecklingen för riket och andra städer, men 
det finns indikatorer som visar att 
Helsingborgs trend skiljer sig från andra, 
vilket du kan läsa om i denna bilaga.

Antalet indikatorer med bättre, lika, eller 
sämre utfall än genomsnittet för större 
städer. Utfallet har jämförts utifrån det 
senaste rapporterade mätåret för respektive 
indikator. Alla nyckeltal har inte gått att 
jämföra med andra städer då det saknats 
inrapporterad data. Det finns fler positiva 
utfall för miljöindikatorerna än för 
folkhälsoindikatorerna. 
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1. Vi vill ha ett varmt välkomnande 
Varmt välkomnande är en inställning som bygger på tankar om lika rättigheter och 
möjligheter, och är grunden för gemenskap. Det handlar om hur vi bemöter varandra, 
och vilken sorts stad vi vill vara. Det varma välkomnandet lockar människor till 
Helsingborg och bidrar till ökad stolthet – både för staden, för de som bor här och för 
den jag själv är. Ett varmt välkomnande förbättrar Helsingborgs möjligheter att 
utvecklas hållbart. 

Våra största utmaningar ligger i att hantera olika slags utanförskap som har sitt 
ursprung i både samhällsstrukturer och beteende. Helsingborg ska främja ett jämlikt 
bemötande som välkomnar det nya och utmanande. Vi ska även bli bättre på att se 
sådant som redan finns och bidrar till vår stad idag. Vi ska arbeta med bemötande och 
attityder, och skapa utrymme för mångfald så att alla får en plats i staden. 

Fokusområden för viljeinriktningen är: 

 Vi tar tillvara och utvecklar mångfalden i staden 

 Vi skapar hem för alla 

 Vi erbjuder värdefull sysselsättning 

Så här har det gått för viljeinriktningens utveckling sedan år 2015. 
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inrapporterad data.
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negativ utveckling i Helsingborg sedan år 
2015.
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1.1 Vi tar tillvara och utvecklar mångfalden i staden 

I Helsingborg ska alla bli lika behandlade och inte diskriminerade eller kränkta. 
Helsingborg 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. 

Resultat  
1 av 2 nyckeltal för fokusområdet går åt rätt håll jämfört med stadens utfall 2015. 
0 av 2 nyckeltal har ett bättre utfall jämfört med större städer. 

1.1.1 Kränkande behandling 

Kopplar till prioriteringen skapa lika möjligheter för alla att delta och agera 
inkluderande i det vi gör. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsosstudio 

▼ 
 
 
-  
 
 

 

Utvecklingen 
går åt fel håll. 

 
Utfallet är 
sämre än riket 

Siffrorna bygger på svar på frågan: Har du under de tre senaste månaderna blivit 
behandlad/bemött så att du känt dig kränkt? I Helsingborg är det en högre andel än i 
riket som svarar att de utsatts för kränkande behandling. Det gäller både för kvinnor 
och för män. Men det är övervägande fler kvinnor än män som svarar att de utsatts för 
kränkande behandling. Det är framförallt efter 2014 som vi ser ökningen i andelen 
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kvinnor som uppger att de blivit utsatta för kränkande behandling. Det kan bero på att 
fler anmäler kränkningar nu, eftersom jämställdhet har debatterats de senaste åren 
och det har gjort att kunskapen om hur kränkningar mot kvinnor kan yttra sig har 
höjts i samhället. När frågorna diskuteras och fler berättar och lyfter kränkande 
behandlingar är det troligt att fler också både inser att de utsatts och berättar om det. 
Detta förklarar dock inte riktigt skillnaden från utvecklingen i Sverige i stort där 
samma ämnen lyfts i det allmänna samtalet.  

 

1.1.2 Andel utrikesfödda 18-64 år bland anställda och andel av 
invånarna som är utrikes födda 18-64 år 

Kopplar till prioriteringen ta tillvara den internationella kompetensen i staden. 

 
Källa: SCB och SKR, Kolada (N00221) 

 
Källa: SKR, Kolada (N00220) 

 
 
 
 
 
▲ 
 
 
 
 
- 
 

 

(Diagrammen 
ska avläsas 
tillsammans).  

 

Utvecklingen 
går åt rätt 
håll, gapet 
minskar. 1 

 

Utfallet är 
sämre än 
större städer. 

                                                           

1 Familjen Helsingborg tar även hänsyn till utländsk bakgrund, det vill säga tar även hänsyn till 
föräldrarnas ursprung, i sin mångfaldsrapport (2019) och kommer fram till att gapet istället 
ökar. Här redovisas endast andelen utrikesfödda. 
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I jämförelse med andra större städer har Helsingborgs stad större andel utrikes födda, 
både bland befolkningen och bland de anställda i organisationen. Däremot är gapet 
mellan andelen utrikes födda i befolkningen och organisationen något större i 
Helsingborgs stad jämfört med andra större städer. För att kunna göra en djupare 
analys av vad det beror på behövs mer information om vilka som flyttar till staden till 
exempel gällande utbildningsnivå. Det vi vet är att av alla som nyrekryteras till staden 
har ca 30 procent utländsk bakgrund2. Detta bör på sikt ge påverkan på 
personalsammansättningen för att ge en bättre spegling av befolkningsstrukturen och 
representation av befolkningen bland stadens anställda, men förflyttningen tar tid. Av 
de högsta cheferna har 10 procent utländsk härkomst och i det lägsta chefsledet 11 
procent utländsk härkomst. 3  

Det är viktigt att komma ihåg att etnicitet endast är ett perspektiv på mångfald och att 
staden arbetar för att minska risken för diskriminering inom samtliga 
diskrimineringsgrunder. 

 

1.2 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 
välkomna. Det ska finnas en stor variation av bostäder, med olika prisklasser, 
hyresnivåer och upplåtelse-former, 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. 

Resultat  
1 av 4 nyckeltal för fokusområdet går åt rätt håll jämfört med stadens utfall 2015. 
3 av 3 nyckeltal har ett bättre utfall jämfört med större städer/riket. 

  

                                                           

2 enligt SCB:s definition av utländsk härkomst. 

3 Familjen Helsingborgs mångfaldsrapport 2019, 2019-10-20 
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1.2.1 Invånarnas uppfattning om bostadsutbudet i kommunen 

Kopplar till prioriteringen tillgodose dagens och framtidens behov hos boende och 
bostadssökande. 

 
Källa: SCB medborgarundersökning, Kolada (U07406) 

▼ 
 
 
 
+ 

Utvecklingen 
går åt fel håll. 

 

Utfallet är 
bättre än 
större städer 

Staden gör en befolkningsprognos årligen, där den senaste prognosen visar på 
172 000 invånare år 2035. Slutsatsen från prognosen är att staden behöver utgå från 
en planberedskap motsvarande en ökning om 1700 invånare/år, vilket genererar 
behov av 800-900 nya bostäder/år. Under 2018 hade Helsingborg för första gången 
sedan 2010 ett negativt flyttnetto mot Familjen Helsingborg. Flyttnettot går att 
härleda till en större utflytt av befolkning i familjebildande åldrar än tillväxt av unga, 
mellan 20-24 år. För att minska utflytt av befolkning i familjebildande ålder krävs ett 
utbud som stämmer överens med invånarnas önskemål.  

1.2.2 Invånare som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till 
kommunen 

Kopplar till prioriteringen tillgodose dagens och framtidens behov hos boende och 
bostadssökande. 

  
Källa: SCB medborgarundersökning, Kolada (U00404) 
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I SCB:s senaste medborgarundersökning 2019 fick helsingborgarna frågan om de kan 
rekommendera vänner och bekanta att flytta till staden. I mätningen fick Helsingborg 
betygsindex 70 av 100 möjliga, vilket är högre än medelvärdet för andra större städer 
(betygsindex 66) och kan anses vara ett mycket gott resultat även om Helsingborg har 
tappat något sedan 2015 års höga notering.  

1.2.3 Antalet färdigställda bostäder under året 

Kopplar till prioriteringen tillgodose dagens och framtidens behov hos boende och 
bostadssökande. 

  
Källa: Helsingborgs stad 

▲ 
 
 
 
+ 

Utvecklingen 
går åt rätt håll. 

 

Utfallet är 
bättre än de 
flesta andra 
större städer. 

Det har färdigställts drygt 4000 bostäder i Helsingborg mellan år 2015 och 2018. 
Omkring två tredjedelar av dessa byggdes de två senaste åren. Den absoluta 
merparten nya bostäder, 8 av 10, är i flerbostadshus. Antalet färdigställda 
flerbostadshus har ökat för varje år och var som högst 2018. Det var troligtvis till följd 
av att enskilda projekt med väldigt många mindre flerbostadslägenheter blivit 
färdigställda. Byggnadstakten är den sjätte högsta bland de 20 största svenska 
kommunerna. I jämförelse med samma kommuner är fördelningen mellan småhus och 
flerbostadshus genomsnittlig. 

Under samma period har Helsingborg ökat med cirka 10 000 invånare. Det innebär 
cirka 2,5 nya invånare per nybyggd lägenhet. Ett snitt som är lite högre än stadens 
genomsnittliga boendetäthet på 2,1 personer per bostad. I jämförelse med andra 
kommuner i samma storlek är relationen mellan befolkningsökning och färdigställda 
bostäder genomsnittlig. 
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1.2.4 Antalet akut hemlösa och antalet hemlösa från föregående år 

Kopplar till prioriteringen gör det möjligt för de som står utan bostad att få sin egen 
bostad. 

 
Källa: Helsingborgs stad, socialförvaltningens mätning  

▼ 
 
 
 
 
 

Utvecklingen går 
åt fel håll. 

 

Jämförande data 
saknas för större 
städer. 

Kommunen gör tillsammans med Hemlösas hus, Ria- hela människan, värmestugan 
och Personligt ombud Skåne varje år en kartläggning över situationen för hemlösa. 
Rapporten redovisar akut hemlösa4 i Helsingborg. 100 personer var akut bostadslösa 
vecka 3 år 2019, varav 19 individer förekommer även vid 2018 års räkning. 
Ytterligare åtta individer har varit inrapporterade någon gång de senaste fyra åren. 
Sex individer av 29 som uppges sova utomhus har oförändrad situation sedan 2018. 
22 personer uppger att de inte har någon kontakt med socialförvaltningen eller 
arbetsmarknadsförvaltningen.5 

Den strukturella hemlösheten6 har ökat de senaste 10 åren. Det beror på att det har 
blivit svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. För fem år sedan hade Helsingborg få 
hemlösa i åldern 20-25 år. De bodde hos kompisar men idag bor deras kompisar kvar 
hemma. En annan grupp är äldre som har svårt att bo kvar i sin bostad på grund av 
begynnande demens. Det gör att hemlösheten har skiftat i karaktär. Vi har inte tillgång 
till könsuppdelad statistik för hemlöshet.  

 

1.3 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. 

                                                           

4 Akut hemlösa - personer i akut behov av tak över huvudet och som är hänvisade till 
akutboenden, härbärgen, jourboenden eller sover på gatan. EU-med-borgare undantagna. 
5 Helsingborgs stad, socialförvaltningen, nyhet på intranätet om socialnämndens beslut 2019-
03-28 

6 Strukturellt hemlösa – de som saknar egen bostad därför att de inte har ekonomiska 
förutsättningar att ta sig in på den vanliga bostadsmarknaden. 
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Helsingborg ska vara ett nav för innovationer som bland annat visar vägen mot en 
hållbar utveckling. 

Därför prioriterar vi att: 

 Bidra till ett hållbart arbetsliv som utgår från individens förutsättningar och 
personliga 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, 
organisera och engagera sig. 

Resultat 
2 av 4 nyckeltal för fokusområdet går åt rätt håll jämfört med stadens utfall 2015.  I 1 
av 4 nyckeltal står utvecklingen stilla. 
1 av 4 nyckeltal har ett bättre utfall jämfört med större städer/riket. 

1.3.1 Invånarnas uppfattning om utbildningsmöjligheterna i kommunen, 
index 

Kopplar till prioriteringen fler ska våga förverkliga sina idéer. 

 
Källa: SCB medborgarundersökning, Kolada (U00406) 

► 
 
 
- 

Utvecklingen 
står still 

 

Utfallet är 
sämre än 
större städer 

Invånarnas uppfattning om utbildningsmöjligheterna har förbättras något de senaste 
fem åren. Jämfört med andra större städer har vi dock ett sämre resultat. 
Befolkningen i större städer har generellt en högre utbildningsnivå vilket speglar 
resultaten. Eftersom Helsingborg i det avseendet traditionellt skiljer sig från andra 
städer vad gäller utbildningsnivån så kan detta avspegla sig i invånarnas uppfattning 
av utbildningsmöjligheterna. Uppfattningen har dock förbättrats om vi tittar tillbaka 
till 00-talet, vilket tros bero på att Lunds Universitet Campus Helsingborg etablerades. 
Generellt sett har kvinnor en något mer positiv uppfattning om 
utbildningsmöjligheterna än män.  
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1.3.2 Andel långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom 
samt beteendestörningar  

Kopplar till prioriteringen hållbart arbetsliv. 

 
Källa: försäkringskassan, Kolada (N74811) 

▼ 

 

+ 

Utvecklingen 
går åt fel 
håll. 

Utfallet är 
bättre än i 
andra större 
städer 

Av de som är långtidssjukskrivna i Helsingborg är 47,8 procent det på grund av 
psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. Vi kan se siffran som ett 
mått på psykisk ohälsa hos den vuxna befolkningen. Fler kvinnor (51,7 procent) än 
män (40,4 procent) är sjukskrivna på grund av psykiska sjukdomar. Andelen är något 
lägre i Helsingborg jämfört med andra större städer och trenden på totalen är att 
andelen sjunker. Det beror på att den sjunker så kraftigt bland männen i Helsingborg. 
Det går emot den nationella trenden.  

Det kan bero på vilka branscher som växer just nu i Helsingborg och att 
sjukskrivningsorsaker skiljer sig mellan branscher. Till exempel är sjukskrivningar på 
grund av utmattning vanligare inom vård och omsorg, som är en kvinnodominerad 
bransch medan arbetsplatsolyckor som leder till fysiska åkommor är vanligare inom 
industri- och verkstadsyrken. Sjukskrivningarna bland kvinnor på grund av psykiska 
besvär fortsätter att öka. Här finns samband med att kvinnor lägger mer tid på det 
obetalda omsorgsarbetet i hemmet7 samtidigt som arbetsbelastningen inom många 
kvinnodominerande branscher ökar.  

                                                           

7 SCB, tidsanvändningsundersökningen 2010  
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1.3.3 Invånarnas uppfattning om arbetsmöjligheterna i kommunen 

Kopplar till prioriteringen hållbart arbetsliv. 

 
Källa: SCB, medborgarundersökning, Kolada (U40400) 

▲ 
 
 
 
= 

Utvecklingen 
går åt rätt 
håll 

 

Utfallet är 
detsamma 
som för 
större städer 

Nyckeltalet mäter medborgarnas syn på den lokala arbetsmarknaden, utifrån hur de 
bedömer sina chanser att få jobb inom kommunen. Resultatet för Helsingborg var 
2018 det högsta hittills. Den positiva trenden sågs också i andra större städer mellan 
åren 2016-2018. Men senaste mätningen skedde en minskning. Män värderar sina 
arbetsmöjligheter något bättre än kvinnor, både i årets undersökning och tidigare års. 

Helsingborg är en central punkt i nordvästra Skånes växande arbetsmarknadsregion 
och aldrig har så många, 72 238, arbetat här. Antalet helsingborgare i arbete ökar 
dessutom snabbare än befolkningstillväxten. Helsingborg är inte ensam större ort 
inom sin arbetsmarknadsregion, till skillnad från de flesta av landets större städer. 
Här konkurrerar staden om arbetstillfällen och arbetskraft med både Malmö och 
Lund, som är starka arbetsgivarkommuner inom pendlingsavstånd. 

När det gäller olika yrkeskategorier så skiljer sig arbetsmöjligheterna lokalt. Stora 
skiften sker på arbetsmarknaden, där mer specifik kompetens efterfrågas inom allt 
fler branscher och yrken. Till följd av detta ser vi en delvis polariserad arbetsmarknad 
där arbetsmöjligheterna skiljer sig stort mellan olika grupper.  
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1.3.4 Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år 

Kopplar till prioriteringen hållbart arbetsliv.  

Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik (RAMS), Kolada (N00914) 

▲ 

 

- 

Utvecklingen 
går åt rätt 
håll. 

Utfallet är 
sämre än 
större städer 

Andelen förvärvsarbetande är några procentenheter lägre i Helsingborg än i andra 
större städer. Trenden mellan åren 2015 och 2018 har varit positiv för Helsingborg, 
men utvecklingen har inte varit lika snabb som i de övriga städerna i kategorin. Den 
lägre andelen förvärvsarbetande beror delvis på att Helsingborg har en högre andel 
utrikesfödda, som generellt sett har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden än 
inrikesfödda, särskilt gäller det kvinnor. Det beror delvis också på att Helsingborg 
länge haft lägre utbildningsnivå jämfört med andra städer och att kraven på 
utbildning för att få ett arbete successivt har ökat. Till detta kommer en snabb 
strukturomvandling i delar av näringslivet under åren efter finanskrisen som 
fortfarande påverkar nivån. Att öka andelen förvärvsarbetande är mycket angeläget 
för att dels öka skatteintäkterna och dels för att öka människors upplevelse av 
livskvalitet. 

Att männen har högre andel förvärvsarbetande gäller generellt i riket i övrigt. Andelen 
bland kvinnor har ökat. Men sedan 2016 ser vi en svag avstanning vad gäller andelen 
förvärvsarbetande kvinnor i Helsingborg. En möjlig förklaring kan vara att tillväxten 
har varit högre i de mansdominerade branscher som IT-, bygg- och logistiksektorn i 
Helsingborg än inom de kvinnodominerade yrkena. Det tar också i regel längre tid för 
nyanlända kvinnor att få ett arbete än vad det gör för nyanlända män. I Helsingborg 
arbetar 10 procent av de lågutbildade kvinnorna efter att ha varit folkbokförda i 
Sverige mindre än två år jämfört med cirka 20 procent av männen i motsvarande 
grupp. Skillnaden består över tid. 
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2. Vi vill ha allas delaktighet 
Delaktighet är ett uttryck för demokrati, och är en av de viktigaste hörnstenarna i en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Att öka invånarnas delaktighet handlar om att 
hitta fungerande former för dialog, medskapande och återkoppling. Delaktighet skapar 
förtroende och förbättrar Helsingborgs möjligheter att utvecklas hållbart. 

Våra främsta utmaningar handlar om att skapa tillit och ge utrymme för allas röster så 
att delaktigheten kan öka i Helsingborg. Vi ska skapa förutsättningar för att kunna delta 
i samhället. Vi ska också fokusera på en hög grad av valfrihet, så att alla kan vara med 
och påverka stadens utveckling och sina egna liv. Barn och ungas engagemang och 
delaktighet är viktig för stadens långsiktiga arbete, och vi ska låta dem få ta plats och 
bidra till en positiv utveckling för Helsingborg. 

Fokusområden för viljeinriktningen är: 

 Vi lyssnar, öppnar upp och delar kunskap 

 Vi skapar jämställdhet i samhället 

 Vi ser till barn och ungas perspektiv 

Så här har det gått för viljeinriktningens utveckling sedan år 2015.  

  

  

Figuren visar antalet indikatorer inom 
viljeinriktningen med positiv, oförändrad 
respektive negativ utveckling i Helsingborg 
sedan år 2015.

Figuren visar antalet indikatorer inom 
viljeinriktningen som har bättre, lika med, 
eller sämre utfall än genomsnittet för 
större städer. Utfallet har jämförts utifrån 
det senaste rapporterade mätåret för 
respektive indikator. Alla nyckeltal har 
inte gått att jämföra med andra städer då 
det saknats inrapporterad data.
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2.1 Vi lyssnar, öppnar upp 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 
utveckling. Vi ska öka förtroendet för Helsingborgs stads organisation. Tilliten till 
kommunen 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 mellan människor. 

 Prova nya lösningar och samarbeten och nyttja digitaliseringens möjligheter. 

Resultat  
1 av 2 nyckeltal för fokusområdet går åt rätt håll jämfört med stadens utfall 2015. 
0 av 2 nyckeltal har ett bättre utfall jämfört med större städer/riket.  

2.1.1 Nöjd Inflytande-Index – Påverkan 

Kopplar till prioriteringen främja transparens insyn och medskapandet.  

 
Källa: SCB, Kolada (N00410) 

► 
 
= 

Oförändrat  

Utfallet är 
detsamma 
som för 
större 
städer 

  

Enligt SCB:s analys över invånarnas svar på inflytande så bör påverkansmöjligheterna 
och förtroendet för politiken förbättras för att öka invånarnas nöjdhet. Det gick bättre 
mellan åren 2016- 2018, men senaste mätningen visar en minskning generellt bland 
städerna. Faktorer som inverkar på invånarnas uppfattning om inflytande är kontakt 
och information som behöver bevaras på en redan hög nivå.  
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2.1.2 Valdeltagande 

Kopplar till prioriteringen utveckla en tydlig öppen och ärlig kommunikation som 
skapar förtroende för Hbg och demokratin 

 
Källa: SCB medborgarundersökning, Kolada (N05401) 

▲ 
 
 

_ 

Utvecklingen går åt rätt 
håll 

 

Utfallet är sämre än i 
andra städer 

Valdeltagandet har stigit i Helsingborg de senaste två valen och följer trenden för 
andra större städer. Helsingborg har dock lägre valdeltagande i jämförelsen. Det tros 
bland annat bero på lägre utbildningsnivå bland befolkningen och lägre 
sysselsättningsgrad. Högutbildade och sysselsatta röstar i högre grad, än lågutbildade 
och arbetslösa. Det är stor skillnad på valdeltagande mellan stadsdelarna i 
Helsingborg. 

 

2.2 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 genom-lysa 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. 

Resultat 
4 av 7 nyckeltal för fokusområdet går åt rätt håll även om utvecklingen går långsamt 
och 2 stycken är oförändrade jämfört med stadens utfall 2015. 
Inget av nyckeltalen har ett bättre utfall jämfört med större städer/riket. 
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2.2.1 Ginikoeffecient 

Kopplar till hela fokusområdet. 

 
Källa: SCB, Kolada (N00956) 

► 
 
 

- 

Oförändrad 

 

Sämre än 
större städer 

Ginikoefficienten används för att mäta inkomstspridningen i ett land eller i en del av 
land, som en kommun. Den kan ha ett värde mellan 0 och 1. Vid värdet 0 har alla i 
samhället exakt lika inkomst, medan värdet 1 innebär att en enda person har all 
inkomst. Oftast används disponibel inkomst efter skatter och transfereringar för att få 
med fördelningseffekterna av skatte- och socialförsäkringssystemen. I detta fall 
baseras ginikoefficienten på sammanräknad förvärvsinkomst. Det innebär bland 
annat att när fler kommer i arbete så minskar inkomstspridningen enligt detta mått.  

I Helsingborg är inkomstspridningen, som ginikoefficienten visar, något högre än i 
Sverige som helhet. 2018 var ginikoefficienten 0,433 i Helsingborg jämfört med 0,397 
i andra större städer. Den har minskat något sedan 2015, sannolikt mest beroende på 
att andelen sysselsatta har ökat under senare år. Motsvarande utveckling syns i 
genomsnittet för samtliga svenska kommuner. Jämfört med andra kommuner med 
mellan 100 000 och 200 000 invånare ligger Helsingborg i den högre änden av skalan, 
på plats 11 av 13, före Nacka och Lund. Vad detta beror på är inte helt klarlagt men 
kan sannolikt kopplas till branschstrukturen i Helsingborg och 
arbetsmarknadsregionen i västra Skåne, med relativt många arbetstillfällen både 
inom låglöneyrken och mer välbetalda yrken. 

2.2.2 Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen 

Kopplar till prioriteringarna jämställda arbetsplatser och utjämna socio-ekonomiska 
skillnader mellan kvinnor och män. 
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Källa: SCB, Kolada (N00951) 

▲ 
 
 
- 

Utvecklingen 
går åt rätt 
håll 

Utfallet är 
sämre än 
större städer 

Helsingborgs Stad har en positiv trend gällande att jämna ut lönegapet mellan kvinnor 
och män och jämfört med föregående år har staden minskat lönegapet med cirka 40 
procent. Jämfört med andra större städer har Helsingborg stads en långsammare 
utjämningstakt av lönegapet mellan kvinnor och män och ett sämre utfall. Orsakerna 
till detta är av komplex karaktär och kräver djupare analys av till exempel olika 
kommuners organisatoriska strukturer och hur sammansättningen ser ut inom olika 
yrkesgrupper. Faktorer som vilka verksamheter kommuner har i egen regi och vilka 
verksamheter som läggs ut på entreprenad kan antas spela roll i denna fråga. 

Lönekartläggning görs varje år och den senaste kartläggningen visade inga osakliga 
löneskillnader. Detta innebär att lönesättningen vare sig direkt eller indirekt har 
samband med medarbetarens kön. Samtliga skillnader kunde förklaras med skillnader 
i kompetens, marknad och erfarenhet.  

2.2.3 Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, befolkningen i kommunen 

Kopplar till prioriteringarna jämställda arbetsplatser och utjämna socio-ekonomiska 
skillnader mellan kvinnor och män. 

 
Källa: SCB, kolada (N00952) 
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I stort sett 
oförändrat, 
utvecklingen går 
mycket långsamt. 

 

Utfallet är något 
sämre än andra 
större städer 
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Kvinnors medianinkomst i förhållande till männens i Helsingborg (räknat per 
invånarna i kommunen) är lägre än i andra städer. I senaste mätningen sjunker 
kvinnors medianinkomst av männens i Helsingborg, medan den fortsätter att öka i 
andra större städer. Med nuvarande takt kommer mål om ekonomisk jämställdhet 
mellan män och kvinnor aldrig att uppnås. Att medianinkomsterna skiljer sig trots att 
utbildningsnivån är högre bland kvinnor än bland män beror på normer, 
förväntningar på yrkesval, positioner i arbetslivet och skillnader i hur olika arbete 
värdesätts. Lönerna är högre i traditionellt mansdominerade branscher än inom 
kvinnodominerade yrken.  Det är också vanligare med (ofrivilligt) deltidsarbete i 
kvinnodominerade yrken och kvinnor tar ut mer föräldraledighet. 

2.2.4 Andel av antal dagar som män tar föräldraledigt 

Kopplar till prioriteringen utjämna socioekonomiska skillnader mellan kvinnor och 
män. 

 
Källa: Försäkringskassan, Kolada (N00943) 
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Utvecklingen 
går åt rätt håll 

 

Utfallet är 
sämre än 
större städer 

Andelen föräldradagar som män tar ut ökar, men män i Helsingborg tar ut färre dagar 
än i alla andra större städer förutom en. Helsingborg tillhör de 25 procent av 
alla kommuner i Sverige med lägst siffra för mäns uttag. Åren 2010-2014 stod 
Helsingborgs siffror ganska stilla medan riket ökade.  

Ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen påverkar möjligheterna och villkoren till 
betalt arbete och ekonomisk jämställdhet. Forskning visar att mammor i 
heterosexuella relationer tar större ansvar för familjen, vilket sänker tröskeln för 
sjukskrivning för dessa kvinnor8. Ur ett barnrättsperspektiv ger en jämnare 
fördelning av föräldradagarna barnen tillgång till fler närvarande föräldrar, vilket är 
viktigt för anknytning och trygga relationer. 

                                                           

8 Angelov, N., P. Johansson och E. Lindahl (2013). Kvinnors större föräldraansvar och högre 
sjukfrånvaro. Rapport 2016:21. Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering (IFAU)  
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Mäns uttag av föräldradagarna har ökat sakta sedan föräldraförsäkringen infördes. 
Försäkringskassans studier visar att de reserverade månader för den ena föräldern 
har bidragit till ett mer jämställt uttag av föräldradagarna9. Flera studier visar att 
normer, attityder och förväntningar på kvinnor och män har stor påverkan på 
fördelningen av föräldradagarna10. 

2.2.5 Ohälsotal, dagar 

Kopplar till prioriteringen utjämna socioekonomiska skillnader mellan män och 
kvinnor. 

 
Källa: Försäkringskassan, Kolada(N00957) 
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- 
 

Utvecklingen 
går åt rätt håll 

Utfallet är 
sämre än 
större städer 

Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalade ersättningsdagar från Försäkringskassan 
per person och år. Det kan ge oss en bild av hur människor mår. Sedan 2015 har 
ohälsotalet sjunkit för invånarna i Helsingborg, vilket är positivt. Vi ligger strax över 
siffran för hela Sverige och jämförbara större städer. Skillnaderna mellan kvinnor och 
män är stora, precis som tidigare. Kvinnors ohälsotal har tidigare varit samma eller 
lägre än riket, men 2018 hade kvinnor i Helsingborg ett högre ohälsotal jämfört med 
riket. Ohälsotalen för män har de senaste åren minskat både i Helsingborg och i riket, 
men de minskar inte lika mycket för män i Helsingborg.  

Det finns också stora skillnader mellan ohälsotalen i de olika stadsdelarna i 
Helsingborg. Rydebäck har lägst ohälsotal, 12 dagar totalt (7 för män och 17 för 
kvinnor) medan det i Dalhem och Närlunda ligger på medel 44 dagar. På Dalhem är 

                                                           

9 https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/7bdc2540-0e28-4766-8e27-
02f82244d358/socialforsakringsrapport-2019-2.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 
10 Haas och Hwang (2019) Haas, L. och P. Hwang (2019). Policy is not enough – the influence 
on gendered workplace on fathers’ use of parental leave in Sweden. Work & Family 22(1):58-76 
Försäkringskassan (2013). De jämställda föräldrarna. Vad ökar sannolikheten för ett jämställt 
föräldrapenninguttag? Socialförsäkringsrapport 2013:8. Stockholm: Försäkringskassan 
Försäkringskassan (2018). Föräldraskap och deras förverkligande. Socialförsäkringsrapport 
2018:3. Stockholm: Försäkringskassan 
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det också stor skillnad mellan kvinnor och män. Dalhems kvinnor har högst ohälsotal i 
Helsingborg med 54 sjukskrivna dagar per år.11 

2.2.6 Ungdomar som skattar sin hälsa bra eller ganska bra  

Kopplar till prioriteringen förebygga psykisk ohälsa, särskilt hos unga kvinnor 

 

 
Källa: forskningsstudien Ung livsstil 

▼ 
 
 
 
 
 
 
 
▲ 

Utvecklingen går åt 
fel håll sedan 2015. 

Jämförande data 
saknas för större 
städer 

 

 

 

Utvecklingen går åt 
rätt håll sedan 2015 

 

Jämförande data 
saknas för större 
städer. 

Av de tillfrågade mellanstadieeleverna var det 91 procent som angav att de skattade 
sin hälsa som bra eller ganska bra. Det är en jämn fördelning mellan flickor och pojkar 
på mellanstadiet. De allra flesta elever i Helsingborg skattar sin hälsa som god eller 
ganska god oavsett ålder. Det är positivt. Det är en låg andel som mår lite sämre. Bland 
högstadieelever är det fler som skattar sin hälsa sämre nu än år 2012. För 
högstadieeleverna kan vi se att det uppstår skillnader i hur tjejer och killar skattar sin 
hälsa som vi inte ser på samma sätt för mellanstadieeleverna. Högstadietjejerna 
skattar sin hälsa sämre än killarna. Det är också betydligt fler killar än tjejer som ger 
högsta betyg till sin egen hälsa. Trenden fortsätter på gymnasiet då den självskattade 
hälsan fortsätter att sjunka något och skillnaderna mellan tjejer och killar består. 

                                                           

11 Helsingborgs statistikdatabas, årtal 2018. 
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Mellan åren 2015 och 2018 har det skett en positiv utveckling vad gäller 
gymnasietjejer som skattar sin hälsa bättre och skillnaderna mellan könen krymper.  

Ung livsstil visar klara samband mellan skattad hälsa, studieresultat och fysisk 
aktivitet. Andelen som är fysiskt aktiva svarar i mycket högre utsträckning att de 
skattar sin hälsa som god. De uppvisar också bättre skolresultaten än gruppen som 
inte idrottar och är inaktiva. 

2.2.7 Andel av Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam 

Kopplar till prioriteringarna ökautsatta kvinnors deltagande i samhället och motverka 
hot och våld mot kvinnor. 

 
Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV), Kolada 
(U01420) 

▼ 
 
 
- 

Utvecklingen 
går åt fel håll 

 

Utfallet är 
sämre än 
större städer 

 

Det är betydligt fler kvinnor än män som avstår från att gå ut ensam. Resultaten för 
Helsingborg är också flera procentenheter högre än andra städer. Nyckeltalet används 
som en indikator på hur den upplevda tryggheten är i samhället. Helsingborg sticker 
ut i trygghetsmätningar. Tilliten till andra människor är också lägre i Helsingborg, 
vilket gör att rädslan för att ensam möta okända utomhus på kvällen kan öka. En 
annan orsak till resultatet kan också vara en ökad rapportering om brott och 
gängkriminalitet i media under senare år.  

Många ungdomar, framförallt flickor på högstadiet och tjejer på gymnasiet uppger att 
de ofta känner sig otrygga kvällstid (efter kl 19:00) på flera platser i Helsingborg. Det 
gäller framförallt i centrum, på bussen eller tåget, och på centralstationen, men många 
svarar även att de känner obehag i sitt bostadsområde och på näridrottsplatser. Det är 
stor skillnad mellan flickor och pojkars upplevelser av tryggheten på dessa platser.12  

Enligt SCB medborgarundersökning visar också skillnader mellan hur vuxna kvinnor 
och män upplever tryggheten. Det är framförallt kvinnor som upplever sig otrygga 
                                                           

12 Ung livsstil, 2019 

0
10
20
30
40
50
60

2014 2016 2018

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%)

Helsingborg, Kvinnor Helsingborg, Män

Helsingborg, Totalt Större stad, Kvinnor

Större stad, Män Större stad, Män



20200506

BILAGA LIVSKVALITET I HELSINGBORG – UPPFÖLJNIG 2019
 

 

utomhus på kvällar och helger, det gäller även i det egna bostadsområdet, men 
framförallt kring centrum och på centralstationen. Det är män som är övervägande 
representerade i brottsstatistiken som förövare. Kvinnor är oroliga för att bli 
överfallna och utsatta när de vistas utomhus. I brottsstatistiken över anmälda brott 
framgår dock att det framför allt är unga män som utsätter andra unga män för 
våldsbrott och rån utomhus på kvällar och helger. Kvinnor är mer utsatta för 
våldsbrott i sina hem av män som de har en nära relation med. Att människor 
upplever otrygghet gör att de i mindre utsträckning vågar vistas utomhus själva. Det 
begränsar människors, och framförallt kvinnor och barns rörelsefrihet och 
självständighet, vilket reducerar livskvaliteten för många människor. Det gör även 
upplevelsen av otrygghet ännu större i samhället, eftersom färre människor rör sig 
utomhus på kvällar.  

 

2.3 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 
utvecklas, 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 

Resultat  
2 av 8 nyckeltal för fokusområdet går åt rätt håll och ett är oförändrat jämfört med 
stadens utfall 2015. 

4 av 8 nyckeltal har ett bättre utfall jämfört med större städer/riket. 
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2.3.1 Elever i åk 9 som är nöjda med sin skola som helhet, positiva svar 

Kopplar till prioriteringarna trygga, hälsosamma miljöer för barn och unga, god 
uppväxt, god kunskap och bra liv som vuxna och barnets röst. 

 
Källa: Skolinspektionens skolenkät, Kolada (N15535). 

▼ 
 
+ 

Utvecklingen går 
åt fel håll 

Utfallet är bättre 
än större städer 

Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller 
"stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag är nöjd med min skola som 
helhet", dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten.  Helsingborgs 
stads skolors elever i årskurs nio är mer nöjda med sin skola som helhet än elever i 
andra större städer. Uppgifterna kommer från Skolinspektionens "Skolenkäten" som 
en gång under två läsår tillfrågat skolans elever i årskurs 9. Uppgifterna 
sammanställer enbart elever i kommunala skolor. I Helsingborg svarar en hög andel 
med ett positivt svar, betydligt bättre än andra större städer. Tyvärr finns inte 
könsuppdelad statistik att tillgå för Helsingborg, men i andra större städer visas inga 
större skillnader i uppfattningen mellan flickor och pojkar. 

2.3.2 Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 

Kopplar till prioriteringen trygga miljöer för barn och unga. 

 
Källa: kommunernas kvalitet i korthet, Kolada (N11102) 

▼ 
 
 
+ 

Utvecklingen går åt fel 
håll 

 

Utfallet är bättre än 
större städer 

Detta nyckeltal avser samtliga förskolor i Helsingborgs stad, kommunala såväl som 
privata. Personaltimmar är omräknade till heltidstjänster, och avser både pedagoger, 
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stöd– och resurspersonal. Det är inte alla kommuner som deltar i denna 
undersökning, så utfallet speglar ett snitt bland deltagande kommuner. 

Över tid är antal barn per personal något högre i Helsingborg jämfört med städer av 
samma storlek. En marginell ökning i personaltäthet går däremot se i Helsingborg de 
senaste åren. Den ökade personaltätheten kan främst tillskrivas de kommunala 
förskolorna. En högre personaltäthet ger bättre förutsättningar för att barns behov 
blir sedda och uppmärksammade i förskolan.  

2.3.3 Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på 
gymnasiet 

Kopplar till prioriteringen goda kunskaper och bra liv som vuxna. 

 
Källa:KKiK 4:18, Kolada (N15428) 

♀  

▼ 
 

 

- 

Utvecklingen 
går åt fel håll 
för tjejer. 

Utfallet är 
sämre än 
större städer 

 

♂  

▲ 
 

 

+ 

Utvecklingen 
går åt rätt håll 
för killar 

Utfallet är 
något bättre 
än större 
städer 

I Helsingborg har andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiets 
yrkesprogram minskat med drygt 3,5 procentenheter sedan 2017 års mätning. Sett till 
det senaste året är gymnasiebehörigheten marginellt lägre i Helsingborg än i 
jämförbara städer. Siffrorna visar att flickor i Helsingborg klarar behörigheten sämre 
nu än år 2016, den har sjunkit med hela 8 procentenheter och ligger nu i nivå med 
pojkarnas behörighet. Behörigheten för pojkar har ökat sedan 2018.  

God utbildning är viktigt för många andra livskvalitetsfaktorer. Vad tappet bland 
tjejerna beror på vet vi ännu inte. Detta måste studeras och analyseras vidare. 
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2.3.4 Andel av Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar 

Kopplar till prioriteringen goda kunskaper och bra liv som vuxna. 

 
Källa: SCB, RAMS, Kolada (N02906) 

► 

- 

Oförändrat 

Utfallet är 
sämre än 
andra 
städer 

Mellan åren 2015 och 207 har andelen som varken arbetar eller studerar sjunkit 
något i Helsingborg, men utvecklingen går långsammare än för övriga större städer 
som också visar bättre resultat. Helsingborgs höga siffror har på totalen legat ganska 
konstant högt sedan statistikårets början (2007). Andelen ungdomar som saknade 
sysselsättning i arbete eller utbildning ökade under krisåren 2009, och har inte riktigt 
tagit igen sig än. Däremot kan en förändring mellan kvinnor och män märkas, där 
unga män tidigare hade en högre sysselsättning än kvinnor och nu har de en lika låg 
sysselsättning som kvinnorna. Övriga större städer har återhämtat 
ungdomssysselsättningen sedan krisåren och visar 2017 bättre siffror än åren 2007-
2008. Detta nyckeltal hänger ihop med föregående nyckeltal som visar hur många som 
är behöriga till yrkesgymnasium.  
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2.3.5 Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer 

Kopplar till prioriteringen bra liv som vuxna och trygga miljöer för barn och unga. 

 
Källa: SCB och Rädda Barnen, Kolada (N02904) 

▲ 
 
 
 

- 

Utvecklingen 
går åt rätt håll. 

 

Utfallet är 
sämre än 
större städer 

I Helsingborg är det fler barn som bor i ekonomisk utsatthet än i många andra större 
städer. Det sjunker sedan 2010 efter den ekonomiska krisen då den låg kring 18 
procent. Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt 
bistånd (tidigare kallat socialbidrag).  

Att växa upp i fattigdom har en starkt negativ inverkan på barns möjligheter att 
tillgodogöra sig sina rättigheter och till goda livschanser. Ofta handlar det om att barn 
i familjer som lever i ekonomisk utsatthet är mindre delaktiga i samhället, tenderar att 
ha sämre betyg i skolan, oftare lever under osäkra boendeförhållanden och saknar en 
känsla av att kunna förverkliga sina drömmar. Barn som lever i ekonomisk utsatthet 
har inte heller samma möjligheter till en meningsfull fritid som ett barn från en familj 
med stabilare ekonomi. Barnen begränsas av exempelvis avgifter för fritidsaktiviteter 
och av en osäker boendesituation som kan bidra till att det är svårt att delta 
regelbundet vid en aktivitet på en plats. Barn påverkas också av föräldrarnas oro för 
ekonomin och den osäkerhet som det innebär att leva utan marginaler, detta kan 
påverka den psykiska hälsan. 
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2.3.6 Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar, per flickor och pojkar 7-
20 år 

Kopplar till prioriteringen mildra effekterna av ekonomiska skillnader i barns 
uppväxter. 

 
Källa: Riksidrottsförbundet, Kolada (U09800) 

▼ 

 

 

 

+ 
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Utvecklingen 
går åt fel håll 
för både 
flickor och 
pojkar 

Utfallet på 
totalen och 
för pojkar är 
bättre än 
större 
städer, men 
sämre för 
flickor.  

Skillnaden 
mellan 
pojkar och 
flickor är 
större i 
Helsingborg. 

Idrottsföreningar i Helsingborg har rapporterat 819 650 deltagartillfällen under 2018. 
I 61 procent av dessa tillfällen deltog pojkar och i 39 procent deltog tjejer (åldern 7-20 
år). Antalet deltagartillfällen per invånare har sjunkit sedan 2017. Flest 
deltagartillfällen finns hos gruppen 7-12 år som står för 50 procent, därefter kommer 
13-16 år med 31 procent. Antalet deltagartillfällen minskar med ålder och mer bland 
tjejer än killar. 

Vart tredje år sen 2000 genomför Helsingborg Ung livsstil en studie som bland annat 
undersöker ungas fritidsvanor i årskurserna 4-6 , 7-9 och gymnasiet. Senaste studien 
2018 visar att andelen elever i årskurs 4-6 som är med i idrottsförening ökat med + 8 
procentenheter sen år 2000 medan andelen på gymnasiet har minskat med -13 
procentenheter. Som svar på frågan varför man slutat anger man främsta orsaken var 
att man tröttnade, samt att man fått andra intressen. 

Andelen unga som besöker gym och spontanidrottar ökar istället. Där finns många 
teorier och hypoteser i frågan men ännu har forskare inte kunnat peka ut någon direkt 
orsak till varför unga slutar i idrottsförening i de tidiga tonåren. Att behålla tonåringar 
i idrottsföreningar är en utmaning. En annan är att nå nya grupper till exempel 
nyanlända tjejer och tjejer med utländsk bakgrund. Föreningsidrott bidrar inte bara 
med fysisk aktivitet till barn och unga. De lär också om samspel och det breddar barn 
och ungas sociala kontaktnät. 
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2.3.7 Andel Elever 7-15 år som deltar i musik- eller kulturskola 

Kopplar till prioriteringen mildra effekterna av ekonomiska skillnader i barns 
uppväxter. 

 

? Nyckeltalet 
utgår 

 
Nyckeltalet mättes tidigare genom att Kulturskolerådet samlade in data från landets 
kulturskolor. Detta görs inte längre, och inga mätvärden finns för de två senaste åren. 
Nyckeltalet bör ändras inför nästa rapporteringsomgång. 
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3. Vi vill ha livslång aktivitet 
Aktivitet är en förutsättning för en pulserande stad, och bidrar till vårt fysiska och 
psykiska välmående genom hela livet. Det handlar om hur vi rör oss, när vi rör oss, och 
var vi rör oss. Livslång aktivitet påverkar hur vi ser på oss själva och på den fysiska 
miljön vi befinner oss i, och det förbättrar Helsingborgs möjligheter att utvecklas 
hållbart. 

Våra främsta utmaningar handlar om att få folk i rörelse, och skapa möjligheter för fler 
att uppleva mer av Helsingborg. Fler i Helsingborg ska ha god tillgång till ett brett utbud 
av aktiviteter, och få möjlighet att delta i dem. Vi ska lyfta fram värdet av tillgång till 
natur och rekreation för en ökad folkhälsa och förståelse för miljön vi lever i. Vi ska öka 
aktiviteten, tillgängligheten och förbättra upplevelsen av staden så att vi kan skapa mer 
liv och rörelse i Helsingborg under större delar av dygnet. 

Viljeinriktningen delas in i tre fokusområden: 

 Vi har upplevelser för alla sinnen 

 Vi inspirerar till ett aktivt och hälsosamt liv 

 Vi skapar trygghet och säkra miljöer 

Så har viljeinriktningen utvecklats sedan år 2015: 

 
 
  

Figuren visar antalet indikatorer inom 
viljeinriktningen med positiv, oförändrad 
respektive negativ utveckling i Helsingborg 
sedan år 2015.

Figuren visar antalet indikatorer inom 
viljeinriktningen som har bättre, lika med, 
eller sämre utfall än genomsnittet för större 
städer. Utfallet har jämförts utifrån det 
senaste rapporterade mätåret för respektive 
indikator. 
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3.1 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 
upplevelser. 

Därför prioriterar vi att: 

 Skapa fler och mer tillgängliga stråk med grönska och vatten, som inspirerar 
till rörelse 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 upplevelser i och kring Helsingborg. 

Resultat 
Inget av nyckeltalen går åt rätt håll, men samtliga kvar på en mycket god/hög nivå. 
I samtliga nyckeltal är utfallet bättre än större städer.  

3.1.1 Invånarnas uppfattning om fritidsaktiviteter i kommunen 

Kopplar till hela fokusområdet. 

 
Källa: SCB, Kolada (U09408) 

► 
 
 
+ 

Oförändrat  

 

Utfallet är 
bättre än 
större städer 

Index för medborgarnas bedömning av möjligheter till fritidsaktiviteter i Helsingborgs 
stad hade 2019 index 71. Resultatet har legat på samma nivå sedan 2015. Jämfört med 
gruppen större städer ligger Helsingborgs resultat högre. Enligt SCB:s beskrivning bör 
betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 
eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 
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Den fråga av de fem som indexet bygger på som får högst medelbetyg av 
helsingborgarna är "Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur?". 
Lägst medelbetyg får frågan "Hur ser du på nöjesutbudet?”. Skillnad i svar mellan 
kvinnor och män är störst på frågan "Hur ser du på tillgången till parker, 
grönområden och natur?". Kvinnor ger här staden ett medelbetyg på 8,0 medan 
männens medelbetyg är 7,5. Kvinnor är något mindre positivt inställda till 
nöjesutbudet i staden än män. 

3.1.2 Nöjd Medborgar-Index – Kultur 

Kopplar till hela fokusområdet. 

 
Källa: SCB, Kolada (U09401) 

► 
 
+ 
 

Oförändrat 

 

Utfallet är 
bättre än 
större städer 

Utfallet för nyckeltalet har legat relativt stabilt under de senaste åren. 

Det låga antalet svar oaktat kan indexvärdet 70 anses vara ett bra resultat som visar 
på bredden i Helsingborgs kulturliv. Uppfattningen tycks ha försämrats något sedan 
2017. Genomsnittet för de 111 kommuner som deltog i undersökningen 2018 är 62. 

3.1.3 Invånarnas uppfattning om det kommersiella utbudet i kommunen  

Kopplar till hela fokusområdet.  

 
Källa: SCB, Kolada (U00403) 

► 
 
+ 

Oförändrat  

 

Utfallet är 
bättre än 
större städer 
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Nyckeltalet mäter medborgarnas syn på utbudet av livsmedelsaffärer, övriga affärer, 
service samt café/bar och restaurangutbud inom rimligt avstånd. Resultatet för 
Helsingborg på 73 är positivt och stabilt över tid, med ett resultat som är något över 
snittet för större städer på 70 samt betydligt bättre än Sverigesnittet på 61. Inga 
större skillnader ses mellan kvinnor och män varken i årets eller tidigare 
undersökningar. 

Helsingborg är sedan länge en av landets restaurangtätaste städer och i takt med en 
omställning inom detaljhandeln ser vi ett ökat utbud av upplevelser och tjänster i 
stadskärnan. Detta är en trend bland landets större städer, där det främst är en 
koncentration till centralorten. Detta gäller även för Helsingborg, där det 
kommersiella utbudet på stationsorter och landsbygden snarare minskar över tid. 
Däremot är Helsingborg en geografiskt jämförelsevis liten kommun, vilket innebär att 
utbudet är jämförelsevis nära för de flesta. 

 

3.2 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 
störningar. 

Resultat 
Samtliga nyckeltal inom fokusområdet går åt rätt håll.  
1 av 5 nyckeltal har ett bättre utfall än större städer.  
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3.2.1 Antal fallskador under en tre års period bland personer som är 65 
år och äldre per 100 000 invånare 

Kopplar till prioriteringen delta i fysiska sociala och kulturella aktiviteter. 

 
Källa: Socialstyrelsen, Kolada (U20462) 

▲ 
 
 
= 

Utvecklingen 
går åt rätt håll 

 

Utfallet är 
detsamma som 
för större 
städer 

Fallskador i hemmet är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig. När äldre faller 
blir konsekvenserna ofta allvarliga och orsakar lång rehabilitering. Det kan påverka 
livskvaliteten under en lång tid.  

Under 2018 fanns det 889 personer totalt inom vård- och omsorgsförvaltningens 
omsorg som ådragit sig fallskador. Det är vanligare att fall leder till skada bland 
kvinnor än bland män. Totalt registrerades 3308 falltillbud och 914 av dessa tillbud 
hade fall med skada. De utrymmen som det förekommer mest fall med skador, är i 
sovrum samt de boendes lägenheter på vårdboendet. Av samtliga fall med skador sker 
59 % av dessa när personen är ensam. Skadorna har minskat stadigt sedan 2016.  
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3.2.2 Medellivslängden för kvinnor respektive för män 

Kopplar till hela fokusområdet 

 
Källa: SCB, Kolada (N00925) 

▲ 

 
_ 

Utvecklingen går åt rätt 
håll 

 

Utfallet är sämre än 
stöder städer 

 
Källa: SCB, Kolada (N00923) 

▲ 
 
 

_ 

Utvecklingen går åt rätt 
håll 

 

Utfallet är sämre än 
större städer 

Medellivslängden har ökat något jämfört med föregående år för både kvinnor och 
män. Efter att under 00-talet ha legat en bit under medellivslängden för jämförbara 
större städer lever nu kvinnor i Helsingborg ungefär lika länge som kvinnor i andra 
städer. Medellivslängden ökar snabbare för män än för kvinnor i Helsingborg. 

Medellivslängden ökar i Sverige, men mer för de med höga inkomster och mindre för 
de med lägre inkomster 13. För kvinnor med lägst inkomst har livslängden knappt ökat 
alls. Medellivslängden påverkas av en mängd faktorer som till exempel genetik, 
livsvillkor och levnadsvanor. Socioekonomi och utbildningsnivå påverkar 
möjligheterna till goda levnadsvanor och i sin tur medellivslängden.14 Även om 
medellivslängden är hög jämfört med andra länder kan vi se att medellivslängden 
skiljer sig flera år mellan olika stadsdelar i Helsingborg. Skillnader mellan stadsdelar 
finns även i till exempel Stockholm, Göteborg och Malmö15.  

                                                           

13 ”Trends in Life Expectancy by Income and the Role of Specific Causes of Death”  publicerad i 
tidskriften Economica. Författare är Markus Jäntti, Karin Hederos, Lena Lindahl samt Jenny 
Torssander. 
14 ”Trends in Life Expectancy by Income and the Role of Specific Causes of Death”  publicerad i 
tidskriften Economica. Författare är Markus Jäntti, Karin Hederos, Lena Lindahl samt Jenny 
Torssander. 
15 Storstädernas jämlikhetsarbete. J. Forsemalm, Mistra Urban Futures, 2019. 
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3.2.3 Andel invånare med fetma 

Kopplar till långsiktig god hälsa. 

 
Källa: Folkhälsomyndigheten (Hälsa på lika villkor samt Liv och 
Hälsa), Kolada (U01411)  

▲ 
 
 
+ 

Utvecklingen 
går åt rätt håll 

 

Utfallet är 
bättre än 
större städer. 

Andelen invånare med fetma har minskat lite mellan 2015 och 2018. Under perioden 
har andelen kvinnor med fetma ökat och andelen män med fetma har minskat. Siffror 
saknas för Helsingborg under 2017. 2018 hade 13 procent av kvinnorna fetma och 12 
procent av männen, så skillnaderna är inte lika stora idag. Efter att ha minskat under 
några år för kvinnor och ökat under några år för män har det de senaste åren blivit 
tvärtom. Enligt Folkhälsomyndighetens rapport Hälsa på lika villkor, är 48 procent av 
invånarna i Helsingborg stillasittande mer än 7 timmar per dag, vilket sällar oss till de 
kommunerna med sämst resultat. Från undersökningen Ung livsstil vet vi att barn och 
unga från de lägre socioekonomiska grupperna är underrepresenterade i 
föreningsidrotten i Helsingborg och att skillnaderna är störst bland tjejer. Studier 
visar att fysisk aktivitet hänger ihop med utbildningsnivå. Fetma och stillasittande 
fritid är vanligare bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övrig 
befolkning16. 

Förändringen av arbetslivet och samhället har gjort att fysisk aktivitet framförallt är 
något som ska ske på fritiden. Förutom transporter där vi kan välja promenad och 
cykling är fysisk aktivitet mest hänvisat till något som vi ska göra på särskilda platser 
vid särskilda tidpunkter efter aktiva beslut. Detta hänger samman med sociala normer 
och värderingar där träning är ett naturligt inslag i vissa socioekonomiskt starka 
grupper. 

                                                           

16 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a9f9f81fd47c40ecb2241b5d2658bfe2/s
lutrapport-funktionshindersuppdraget-2011-2016.pdf  
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3.2.4 Antibiotikaförsäljning kommun 

Kopplar till prioriteringen långsiktigt god hälsa, skydda oss från skadliga föroreningar 
och störningar. 

 
Källa: Socialstyrelsens läkemedelsregister, Kolada (U00405) 

▲ 
 
 
 
 

- 

Utvecklingen går 
åt rätt håll 

 

Utfallet är sämre 
än större städer 

Försäljningen av antibiotika17 är högre till kvinnor än till män. Det gäller generellt för 
landet. Jämfört med andra städer har vi en något högre försäljning av antibiotika.  
Överanvändning eller missbrukande av antibiotika leder till ökad risk för spridning av 
multiresistenta bakterier, det vill säga bakterier som utvecklat resistens mot 
antibiotika. Det leder också till spridning av gifter i miljön. Det är därför viktigt att 
begränsa överanvändningen och spridningen av antibiotika i miljön. Försäljningen av 
antibiotika går sakta ner i Helsingborg och i landet som helhet. 

 

3.3 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 
offentliga rummen. 

                                                           

17 Antalet expedieringar mot recept av antibakteriella medel för systemiskt bruk som skett 
under året vid apotek i Sverige till personer som var folkbokförda i kommunen dividerat med 
medelbefolkningen. 
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 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 klimat. 

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

Resultat 
2 av 5 nyckeltal har en positiv utveckling sedan 2015. 
1 av 5 nyckeltal har ett bättre utfall än större städer.  

3.3.1 Invånarnas uppfattning om tryggheten i kommunen 

Kopplar till prioriteringen mänsklig närvaro skapa trygghet i offentliga rum. 

 
Källa: SCB medborgarundersökning, Kolada (U00405) 

▼ 
 
 
 
 
 
 

_ 

Utvecklingen går 
åt fel håll sedan 
2015. I senaste 
mätningen sker 
en svag 
förbättring 

 

Utfallet är sämre 
än större städer 

Trygghet betyder både att du känner tillit och säkerhet. Ett högt index innebär att 
känslan av trygghet i kommunen upplevs som hög. Den upplevda tryggheten bland 
helsingborgarna är lägre än genomsnittet i andra kommuner enligt SCB:s 
medborgarundersökning från hösten 2019. I mätningen fick Helsingborg betygsindex 
44 av 100 möjliga. Det kan jämföras med betygsindex 58 för samtliga 111 kommuner i 
undersökningen och betygsindex 56 för andra kommuner med över 50 000 invånare. 
Helsingborgs svarsresultat låg länge stabilt en bit under snittet för övriga kommuner i 
undersökningen. Från mätningen 2015 har emellertid resultatet sjunkit från 
betygsindex 51 till dagens 44.  

Det låga resultatet handlar främst om hur tryggt och säkert invånarna bedömer att det 
är att vistas ute på kvällar och nätter, samt hur trygga och säkra de kan känna sig mot 
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hot, rån, ofredanden, överfall och misshandel. Det är osäkert vad minskningen beror 
på, men skulle eventuellt kunna kopplas till en ökad rapportering om våld och 
kriminalitet i Helsingborg i olika mediekanaler. Polisens trygghetsundersökning visar 
en motsvarande bild och i den framgår också att otryggheten skiljer sig åt mellan olika 
områden i staden. Generellt i riket som helhet och i andra större städer upplever 
kvinnor högre otrygghet. Men i den senaste mätningen visar Helsingborgs siffror inte 
samma skillnad mellan kvinnor och mäns upplevelse.  

3.3.2 Anmälda våldsbrott 

Kopplar till prioriteringen mänsklig närvaro skapa trygghet i offentliga rum. 

 
Källa: Brottsförebyggande rådet, Kolada (U07418) 

► 

 

 

 

 

 

 _ 

 

 

Oförändrat 
jämfört med 
2015. 
Utvecklingen 
går åt rätt 
håll sedan 
2016. 

 

Utfallet är 
sämre än 
större städer 

Helsingborg har fler anmälda våldsbrott18 per 1000 invånare än andra större städer. 
Brottsligheten i Helsingborg sjunker något sedan 2016. Men en låg brottslighet gör 
inte automatiskt att människor känner sig trygga. Samtidigt som antalet anmälda 
våldsbrott sjunker uppfattar fler i befolkningen en otrygghet, se avsnitt 3.4.1.  

  

                                                           

18 I brottskategorin våldsbrott ingår mord, dråp, barnadråp och misshandel med och utan 
dödlig utgång, våldtäkt inklusive grov våldtäkt, grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, 
våld mot tjänsteman samt rån inklusive grovt rån (i den kommun där brottet har begåtts). 
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3.3.3 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra 

Kopplar till prioriteringen mänsklig närvaro skapa trygghet i offentliga rum. 

 
Källa: Folkhälsomyndigheten, Kolada (U01413) 

▼ 
 
_  

Utvecklingen 
går åt fel håll. 

Utfallet är 
sämre än större 
städer. 

Enligt den nationella enkäten Hälsa på lika villkor har Helsingborgarna lägre tillit till 
andra än invånare i jämförbara städer. Utvecklingen går också åt fel håll och det är 
framförallt kvinnor i Helsingborg som fått lägre tillit till andra under senare år. 
Resultaten är 4-årsmedelvärden hämtade från Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika 
villkor (HLV).  

Tillit betyder att känna förtroende för människor, både de du känner men även de 
som är okända för dig, även tilliten till de som representanter till olika typer av 
myndigheter och institutioner. Personer med starka sociala relationer känner i regel 
större tillit och säkerhet och mindre rädsla och oro. Personer med högre utbildning 
känner i regel högre tillit till andra och till samhället. I Helsingborg finns en lägre 
utbildningsnivå generellt än i övriga större städer, vilket också kan påverka 
statistiken för tilliten.  
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3.3.4 Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) 

Kopplar till prioriteringen förebygga och hantera föroreningar i mark, luft och vatten. 

 
Källa: SMED via SMHI & Nationella emissionsdatabasen. 

▲ 
 
 
 
- 

Utvecklingen 
går åt rätt håll. 

 

Utfallet är 
sämre än större 
städer 

Årsmedelvärdena för kvävedioxid klarar miljökvalitetsnormen med god marginal. 
Mätresultaten för kvävedioxid ligger under de senaste fem åren på stabilt låga nivåer. 
Utvecklingen kan kopplas till åtgärder inriktade på att minska utsläppen från 
vägtrafiken så som ombyggnation av de centrala trafikstråken, förbättrade 
möjligheter för gång och cykel samt attraktiv kollektivtrafik. Den dominerande källan 
till luftföroreningar är vägtrafiken. De omfattande ombyggnadsarbetena under de 
senaste åren har minskat trafikflödet genom city med lägre halter som följd. Detta i 
kombination med en allt renare vagnpark förklarar utvecklingen.  

Mätresultat för kvävedioxid visar att miljökvalitetsnormen klaras i både tak- och 
gatunivå.  Under året har tre överskridanden av normens dygnsvärde inträffat på 
mätplats Södra Stenbocksgatan. Inga dygn har överskridit normen på mätplats HBG 
norr sträcka 6, Drottninggatan. Normen tillåter sju överskridanden per mätplats 
under ett kalenderår.  

Även om utvecklingen är positiv har Helsingborg höga utsläpp jämfört med många 
andra städer. Helsingborgsutsläppen är mer jämförbara med Malmö än sin egen 
statistikkategori större städer.  
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3.3.5 Utsläpp till luft av PM2.5  

Kopplar till prioriteringen förebygga och hantera föroreningar i mark, luft och vatten. 

 
Källa: SMED via SMHI & Nationella emissionsdatabasen. 

▲ 
 
 
+ 

Utvecklingen går 
åt rätt håll. 

 

Utfallet är bättre 
än större städer 

Totala emissioner av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom) avseende utsläppet från samtliga 
sektorer inom det geografiska området delat på invånare. Ibland kan enskilda 
industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt. 

På grund av ombyggnaden av Drottninggatan/Järnvägsgatan har inte mätningarna av 
partiklar (PM10) gått att utföra under hela år 2018. Mätningarna fick avbrytas i juni.  
Mätstationen har fått flyttas till en ny placering och mätningarna återupptogs i 
februari 2019. Under mätperioden överskreds miljökvalitetsnormens dygnsvärde 
under sju dygn.  Övriga ämnen som mäts, som svaveldioxid och ozon, visar på låga 
värden respektive normala värden för regionen för 2018.   

Även om utförda mätningar och beräkningar indikerar att miljökvalitetsnormen för 
kvävedioxid klaras innevarande och kommande år, behöver staden fortsätta arbeta 
för att minska luftföroreningarna. Miljökvalitetsnormer är absoluta gränsvärden som 
anger en högsta acceptabla föroreningsnivå till skydd för människors hälsa och 
miljön. Flera luftföroreningar har skadeverkan även under nivån för 
miljökvalitetsnormerna och därför ska halterna hållas så låga som möjligt.  
 

  

1,03 0,90 
0,72 0,71 0,69 

1,90 1,80 
1,59 1,54 1,48 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

Utsläpp till luft av PM 2.5 (partiklar mindre än 
2.5 mikrometer), kg/invånare

Helsingborg Större stad



20200506

BILAGA LIVSKVALITET I HELSINGBORG – UPPFÖLJNIG 2019
 

 

4. Vi vill ha kunskap om värdefulla samband 
Genom att synliggöra samband ökar förståelsen för orsak och verkan kring hur 
samhället ser ut. Samband handlar om att följa flöden genom tid och rum, och att kunna 
skapa fysiska och virtuella kopplingar mellan människor, händelser och företeelser. Att 
upptäcka och se värdefulla samband ger kunskap om konsekvenser av våra individuella 
val. Kunskap om värdefulla samband ökar Helsingborgs möjligheter att utvecklas 
hållbart. 

Våra största utmaningar handlar om hur vi ställer om beteenden för att minska vår 
globala påverkan, och tar bort strukturer som hämmar individuell utveckling. I 
Helsingborg ska vi bli ännu bättre på att se sambanden som finns mellan hur vi agerar 
och vår globala påverkan. Vi behöver lära mer om och förstå de samband som skapat 
förutsättningarna för oss som lever i Helsingborg idag. För att själva kunna bli ledande, 
utveckla och använda de bästa lösningarna ska vi lära och inspireras av goda exempel. 

Viljeinriktningens fokusområden är: 

 Vi ser hela människan 

 Vi minskar vårt ekologiska fotavtryck 

 Vi väljer hållbara resor och transporter 

Så här har viljeinriktningens utveckling varit sedan 2015: 

 

 
  

Figuren visar antalet indikatorer inom 
viljeinriktningen som har bättre, lika med, 
eller sämre utfall än genomsnittet för större 
städer. Utfallet har jämförts utifrån det 
senaste rapporterade mätåret för respektive 
indikator.

Figuren visar antalet indikatorer inom 
viljeinriktningen med positiv, oförändrad 
respektive negativ utveckling i Helsingborg 
sedan år 2015.
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4.1 Vi ser hela människan 

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. 

Resultat 
Inget av nyckeltalen går åt rätt håll, läget är oförändrat.  
Inget av nyckeltalen har ett bättre utfall än större städer. 

4.1.1 Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd19 

Kopplar till prioriteringen fokus på tidiga insatser som minskar riskerna att hamna i 
ekonomiskt eller socialt utanförskap.  

 
Källa Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd och Kolada 
(N31816) Statistikåret 2019 publiceras v 40 2020 av Socialstyrelsen. 

► 
 
_ 

Oförändrat  

 

Utfallet är 
sämre än 
större städer 

Helsingborg har en högre andel biståndstagare än andra större städer. Om vi studerar 
statistiken för ekonomiskt bistånd i grupperna kvinnor och män, samboende/gifta och 
ensamstående samt med barn och utan barn kan vi se stora skillnader i fördelningen 

                                                           

19 Långvarigt bistånd avser 10-12 månader under året. 
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mellan könen. 20 Det är övervägande ensamstående män utan barn som får 
ekonomiskt bistånd (1521 stycken år 2017 i Helsingborg), vilket kan jämföras med 
ensamstående kvinnor utan barn där 865 stycken fick bistånd 2017. Av ensamstående 
kvinnor med barn fick 600 stycken bidrag 2017. Skillnaden är inte unik för 
Helsingborg.  
 

4.1.2 Andel boende som är ganska eller mycket nöjda med sitt 
vårdboende 

Kopplar till prioriteringen möta invånarnas behov. 

 
Källa: KKiK 4:25,  Kolada (U23471) 

► 

= 

 

Oförändrat 

Utfallet 
motsvarar 
resultaten för 
större städer 

De nationella brukarundersökningarna som Socialstyrelsen varje år skickar ut till 
kunder inom vårdboende, visar på en sammantagen ökad nöjdhet jämfört med 2017. 
Framför allt visar de kommunala verksamheterna stora förbättringar och visar ett 
resultat som ligger över genomsnittet i riket. I jämförelse med till exempel Borås, 
Linköping och Örebros kommuner som är i storlek med Helsingborg visar Helsingborg 
ett lägre resultat. 

 

4.2 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 

                                                           

20 Länsstyrelsen i Skåne, #Ett jämställt Skåne- jämställdhetsstatistik i Skåne 2019.  
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och minska vår förbrukning av resurser, och öka kunskaperna om de kretslopp vi är 
beroende av. 

Därför prioriterar vi att: 

 Skapa ett hållbart och uthålligt energisystem med effektiva lösningar och 
förnyelsebar 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. 

Resultat  
4 av 5 nyckeltal inom fokusområdet går åt rätt håll.  
Samtliga nyckeltal har ett bättre utfall än större städer.  

4.2.1 Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken 

Kopplar till prioriteringarna hållbart energisystem och minska vår påverkan på 
klimatet. 

 
Källa: Trafikhuvudmännen, energimyndigheten, Kolada (U60496) 

▲ 

 

+ 

Utvecklingen 
går åt rätt håll 

 

Utfallet är 
bättre än 
svenska 
ekokommuner 

Diagrammet visar den procentuella andelen av den sammanlagda sträcka som körs av 
bussar och ej eldrivna tåg där förnybara drivmedel används. 

De senaste 10 åren har det pågått en kontinuerlig utfasning av naturgas och mindre 
mängder diesel i bussarna i Helsingborg. Sedan december 2018 är hela Skånetrafikens 
busstrafik fossilbränslefri. Stadsbusstrafiken i Helsingborg har varit fossilbränslefri 
sedan 2015 och under 2018 drevs samtliga stadsbussar i Helsingborg med biogas. 
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Sedan juni 2019 har den mest trafikerade linjen, ersatts av Helsingborgsexpressen 
som går på 100 procent grön el. Helsingborgsexpressen kommer att ersätta fler 
busslinjer framöver. Till kollektivtrafiken räknas också färjetrafiken mellan 
Helsingborg-Helsingör. Dessa har under senare år fått två eldrivna färjor i trafik som 
också går på grön el. Resterande färjetrafik återstår och gör att totalen inte når upp till 
100 % förnybart.  

4.2.2 Slutanvändning av energi  

Kopplar till prioriteringen hållbart energisystem.  

 
Källa: Energimyndigheten, Kolada (N45905) 

▲ 

 

+ 

Utvecklingen 
går åt rätt håll 

 

Utfallet är 
bättre än 
större städer 

Diagrammet visar hur mycket energi vi använder per invånare inom Helsingborg. 
Under det senaste decenniet har den totala energianvändningen inom Helsingborg 
varit relativt konstant, med vissa variationer mellan enskilda år. Resultatet räknar in 
energin vi använder inom sektorerna industri- och byggverksamhet; jordbruk, 
skogsbruk, fiske; offentlig verksamhet; service; hushåll och transporter. 21 

Energianvändningen påverkas av flera faktorer, bland annat väder och konjunktur. 
Samtidigt har antalet invånare i Helsingborg ökat varför energianvändningen per 
invånare visar en tydligt nedåtgående trend. Tendensen är densamma som i Sverige i 
stort. Sett till enskilda branscher går energianvändningen per invånare något uppåt 
inom transporter och nedåt inom hushåll. Enligt prognoser kommer befolkningen att 
fortsätta växa. För att det ska vara möjligt att förse alla med hållbar energi behöver 
den totala energianvändningen minska även om befolkningen ökar. En effektiv 
användning av energin är nödvändig inom alla sektorer. Enligt stadens klimat- och 
energiplan är ambitionen att den tillförda energin inom Helsingborg ska vara 50 
procent mer effektiv år 2030, jämfört med 2005. 

                                                           

21 Flygbränsle ingår inte i statistiken. Och inte RME som används på annat sätt än som 
låginblandning av diesel. Användningen av naturgas och biogas är inte heller med, förutom för 
industrin. Om naturgas och biogas för uppvärmning och fordonsdrift adderas till siffrorna 
uppskattas 2017 års energianvändning till 32,2 MWh/invånare. 
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4.2.3 Hushållsavfall som återvinns  

Kopplar till prioriteringen resurser i kretslopp och minskat avfall. 

 
Källa: KKiK 5.36, Kolada (U07414) 

► 
 
 
 
 
 
+ 

Oförändrat, 
även om det i 
senaste 
mätningen 
visar ett 
sämre 
resultat. 

 

Utfallet är 
bättre än 
större städer 

Andelen avfall som återvinns ligger sedan år 2014 runt 50 procent. Nästan hälften av 
det hushållsavfall som kommer in till NSR, kommer som osorterat restavfall från olika 
verksamheter. Hösten 2017 genomfördes projektet ”Länge leve prylen” med syfte att 
få mer grovavfall till återbruk. Under perioden detta projekt pågick kunde man se att 
mängden återbruk tredubblades. NSR arbetar med att minska mängderna avfall 
genom att förbättra flödena för material som kommer in till återvinningscentralerna 
och att få invånarna att lämna mer till återbruk och öka förståelsen kring återbruk och 
vikten av att sortera. Vidare handlar mycket om att öka förståelsen även hos våra 
verksamheter i staden.  

4.2.4 Insamlat hushållsavfall kommun 

Kopplar till prioriteringen resurser i kretslopp och minskat avfall. 

 
Källa: Avfall Sverige, Kolada (U07801) 

▲ 
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Utvecklingen går 
åt rätt håll 

 

Utfallet är bättre 
än större städer 

Trots att vi är inne i en högkonjunktur så har avfallsmängderna minskat. Normalt 
brukar avfallsmängderna öka i högkonjunkturer. Samtidigt betyder dessa mängder av 
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avfall att vi förbrukar för mycket resurser. Målet är 320 kilogram per person och år. 
Staden jobbar för att hitta cirkulära affärsmodeller och att ställa krav i upphandlingar 
och avtal som främjar cirkulära lösningar. Att köpa och slänga är ett fenomen som 
hänger ihop med välstånd. Ju högre välstånd, desto mera avfall. Som en förhållandevis 
stor stad har vi en potential att påverka marknaden genom de krav vi ställer och 
därmed påskynda utvecklingen mot ett mer cirkulärt samhälle. 

En nyhet i avfallslagen är att det tillkommit ett ansvar för kommunen att ta hand om 
sitt eget verksamhetsavfall. Helsingborg är på väg att ta fram en nya avfallsplan som 
kommer att innehålla åtgärder för både den egna koncernen Helsingborgs stad, samt 
för invånarna. 

4.2.5 Utsläpp av växthusgaser inom kommunen  

Kopplar till prioriteringen minska vår påverkan på klimatet. 

 
Källa: RUS, samt nationella emissionsdatabasen, Kolada (N00401) 

▲ 
 
 
 + 

Utvecklingen 
går åt rätt håll 

Utfallet är 
bättre än 
större städer 

Utsläppen har minskat med 5,3 procent per invånare från 2016 till 2017. 1990 hade 
Helsingborg lika stora utsläpp per invånare som riket i genomsnitt. Därefter har 
minskningstakten varit högre i Helsingborg än riket i genomsnitt. Av de större 
städerna är det 12 som har lägre utsläpp per invånare än Helsingborg. 

2035 ska Helsingborg inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Därför är det viktigt 
att också följa de totala utsläppsminskningarna och inte bara utsläppen i relation till 
antalet invånare. De totala utsläppen har minskat med cirka tre procent från 2016 till 
2017. För att vi ska nå våra ambitioner i klimat- och energiplanen och bidra till att 
målen i Parisavtalet uppnås behöver utsläppen minska med cirka 16 procent per år 
från 2020 och framåt. 

 

4.3 Vi väljer hållbara resor och transporter 

I Helsingborg ska alla kunna ta sig fram tryggt, säkert och effektivt. Vi ska ha ett 
trafiksystem som prioritera de som går, cyklar och reser med kollektivtrafik. Våra resor 
och transporter ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska minska störningarna i 
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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.  

 Öka resandet med kollektivtrafiken, och uppmuntra till att resa hållbart. 

 Främja att varor i och kring staden distribueras tillsammans. 

Resultat  
1 av 7 nyckeltal går åt rätt håll.  
6 av 7 nyckeltal har ett bättre utfall än större städer. 

4.3.1 Genomsnittlig körsträcka med personbil 

Kopplar till prioriteringen utveckla promenadstaden och utökat utrymme för gående. 

 
Källa: Trafikanalys, Kolada (U07917) 

▼ 
 
 
+ 

Utvecklingen 
går åt fel håll 

 

Utfallet är 
bättre än 
större städer 

Körsträckan med bil per invånare i Helsingborg har legat på ungefär samma nivå de 
senaste åren. Körsträckan per invånare i Helsingborg är lägre än i de flesta andra 
större städer. Enligt klimat- och energiplan för Helsingborg ska utsläppen inom 
vägtrafiken minska med 80 procent från 2010 till 2030. För att det ska vara möjligt 
behöver vi både satsa på att minska körsträckan och på att byta över till förnybara 
drivmedel. Från Region Skånes resvaneundersökning (2018) vet vi att ca 53 procent 
av alla resor i Helsingborg sker med bil. Lite drygt 30 procent av bilresorna är kortare 
än 5 km. Här finns det stor potential att byta över till cykel och gång för att minska vår 
klimatpåverkan. Det är framförallt män som väljer att köra bil, kvinnor väljer oftare 
kollektivtrafik.  
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4.3.2 Andel miljöbilar av totalt antal bilar i hela den geografiska 
kommunen 

Kopplar till prioriteringen hållbara lösningar för privatbilism och delande. 

 
Källa: SCB, Kolada (N07400) 

▼ 
 
 _ 

Utvecklingen 
går åt fel håll 

 

Utfallet är 
sämre än större 
städer 

Andelen miljöbilar i Helsingborg ökade succesivt under perioden 2008 till 2015 precis 
som i riket och i större städer. Därefter har andelen miljöbilar i Helsingborg och i riket 
minskat succesivt. Några möjliga anledningar till minskningen ett för stort fokus på 
supermiljöbilar, få bilar på förnybara drivmedel på marknaden, skattehöjning på 
etanolbränslet samt att drivmedelspriset har sjunkit vilket minskat intresset för 
bränslesnåla bilar. Från 1 juli 2018 får nyregistrerade bilar som släpper ut mer än 95 
gram koldioxid per kilometer en förhöjd skatt under tre år medan bilar som släpper ut 
högst 60 g/km eller gasbilar får en klimatbonus. Förhoppningsvis kommer detta att ge 
utslag i statistiken när 2019 summeras.  

Första halvåret 2018 såldes rekordmånga personbilar i Sverige. Det berodde till viss 
del på att många passade på att köpa en fossildriven bil innan skattehöjningen slog till 
1 juli. Första halvåret 2019 såldes dubbelt så många bonusbilar som under 
motsvarande period 2018. Ökad skjuts i omställningen inom transportsektorn skulle 
bland annat kunna nås genom ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur och 
gasmackar, möjlighet för differentierade P-avgifter beroende på bilars 
klimatprestanda, och en bättre stimulans för befintliga gas- och elbilar så att de 
stannar i landet. 22 

4.3.3 Bilinnehav 

Kopplar till prioriteringarna hållbara lösningar för privatbilism och delande och 
minska bilberoendet.  

                                                           

22 2030-sekretariatet 
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Källa: Trafikanalys, RUS 

► 
 
 
+ 

Oförändrat 

 

Utfallet är 
bättre än större 
städer 

Bilinnehavet per 1000 invånare är lägre i Helsingborg än i många andra större städer. 
Det tros bero på att hög andel av befolkningen har tillgång till god kollektivtrafik, det 
kan också bero på att fler invånare i Helsingborg har en lägre inkomst och ur 
ekonomisk synpunkt inte äger bil. Ur miljösynpunkt och stadsmiljösynpunkt är det 
angeläget att antalet bilar inte blir fler. Undersökningar visar att till 97 procent av 
tiden står bilar parkerade. Ett mer effektivt och delat nyttjande av bilparken har 
potential att drastiskt minska behovet av antalet bilar i staden och gör att plats för 
biluppställning kan användas till andra ändamål, såsom fler bostäder, lekytor, 
grönytor och så vidare. Färre bilar i bilparken spar även på naturens resurser då det 
är resurskrävande att tillverka bilar. 

4.3.4 Invånarnas uppfattning om gång- och cykelvägar 

Kopplar till prioriteringarna utveckla promenadstaden och utökat utrymme för 
gående och främja cyklismen.  

 
Källa: SCB, Kolada (U07401) 

▲ 

 

 

 + 

Utvecklingen 
går åt rätt håll. 

 

Utfallet är 
bättre än 
större städer 

Nöjdheten med gång och cykelvägar i Helsingborg ligger ganska konstant över åren, 
en svag uppgång kan ses i nöjdheten. Helsingborg ligger lite högre än genomsnittet för 
en större stad. 
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Däremot cyklar Helsingborgaren helst inte. Vi har lägre andel cyklister än i de andra 
skånska städerna. Den regionala undersökningen av invånarnas resvanor som gjordes 
under 2018 visar att andelen resor för gång och cykel är samma som för 2013. För att 
nå stadens mål för fördelningen mellan de olika färdmedlen 2022 behöver resor med 
cykel och gång öka kraftigt. 

Det är svårt att få en övergripande bild av flödena av gångtrafikanter i staden däremot 
ser vi en ökad mängd cyklister under 2018 vid de mätstationer för cykel som finns på 
nio ställen i Helsingborg. För både cykel och gångvägar har flera förbättringar av 
säkerheten gjorts under de senaste åren och olycksstatistiken visar en positiv 
nedåtgående trend. Flertalet kampanjer riktade både mot barn och vuxna för att 
främja cykling har genomförts senaste åren. 

4.3.5 Andel invånare i kollektivtrafiknära läge 

Kopplar till prioriteringen utveckla promenadstaden. 

 
Källa: SCB, Kolada (N07418) 

► 
 
+ 

Oförändrat 

Utfallet är bättre 
än större städer 

Andelen invånare i kollektivtrafiknära läge ligger på en hög nivå i Helsingborg. Vi 
arbetar ständigt med nya detaljplaner och utbyggnader av bostäder och verksamheter 
i kollektivtrafiknära lägen vilket är en bärande idé i stadens översiktsplan. Vi arbetar 
också med utvecklingen av kollektivtrafiken som en möjliggörare för nya 
stadsutvecklingsprojekt såsom Drottning H projektet. På lång sikt kommer siffran öka, 
men då det redan finns en stor majoritet som bor i kollektivtrafiknära läge krävs att 
väldigt många flyttar in i de nya bostäderna nära kollektivtrafiken för att det ska ge 
utslag i andelar. 

4.3.6 Invånarnas uppfattning om kommunikationsmöjligheterna i 
kommunen 

Kopplar till prioriteringen öka resandet med kollektivtrafiken och uppmuntra till 
hållbart resande. 
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Källa: SCB, Kolada (U45400) 

▼ 
 
 
 
 
+ 

Utvecklingen 
har gått åt fel 
håll sedan 2015, 
men vände upp 
i senaste 
undersökningen 

Utfallet är 
bättre än större 
städer 

Helsingborg är en stad som växer och under 2016-2018 har ombyggnaden av stadens 
pulsåder Drottninggatan – Järnvägsgatan genomförts för att göra gatan mer 
promenadvänlig och förbättra för busstrafiken och kollektivtrafiken. Under 
ombyggnationen har alla trafikslag haft svårt att ta sig fram i centrum. Detta är mest 
troligt den huvudsakliga anledningen till ett sjunkande index för hur Helsingborgarna 
uppfattar kommunikationsmöjligheterna. 2019 invigdes Drottninggatan- 
Järnvägsgatan och Helsingborgsexpressen som är en spårvägslik busslinje. Samtidigt 
började helt nya bussar trafikera stadsbusstrafiken. Med en ombyggd gata och nya 
bussar på plats kan vi förvänta oss en ökning för detta index till nästa år. 

4.3.7 Resor med kollektivtrafik 

Kopplar till prioriteringen öka resandet med kollektivtrafiken. 

 
Källa: Skånetrafiken. (SEKOM nyckeltal 2) 
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Utvecklingen går 
åt fel håll 

 

 

Utfallet är bättre 
än svenska 
ekokommuner 

Under flera år har resandet med kollektivtrafik ökat i Helsingborg. De senaste två åren 
har trenden brutits och det har skett en minskning av antalet resor. Resandet på 
regionbussarna har ökat något samtidigt som resandet med stadsbussarna har 
minskat. Ombyggnationen av Drottninggatan och Järnvägsgatan har påverkat 
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framkomligheten för främst stadsbussarna under 2017 – 2018 vilket tros ligga bakom 
minskningen. 

Under 2019 har Helsingborg fått en ny expressbuss och i samband med detta byttes 
alla stadsbussar ut till moderna fordon. En stor förbättring av standarden för 
kollektivtrafiken som tros öka antalet resor med kollektivtrafik framöver. 

Helsingborg ligger högt över medel bland de kommuner som finns med i Sveriges 
ekokommuns gröna nyckeltal som finns som jämförelsedata. Det går dock inte säga så 
mycket av denna jämförelse då inrapporteringen bland kommunerna sjunkit och det 
är stor skillnad i storlek mellan kommunerna som rapporterar. 
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5. Vi vill ha ett långsiktigt ansvarstagande 
Att vilja ta eget ansvar är ett villkor för långsiktig och hållbar utveckling. Ansvar 
handlar om våra val och vilken påverkan de har på oss själva och människorna runt 
omkring oss, och vilka möjligheter de valen skapar för framtida generationer. Det är en 
av de viktigaste principerna för att skapa balans, och gäller alla delar av samhället och 
dess olika aktörer. Långsiktigt ansvar förbättrar Helsingborgs möjligheter att utvecklas 
hållbart. 

Våra huvudsakliga utmaningar handlar om hur även kommande generationer ska 
kunna få god livskvalitet. I Helsingborg ska vi ha ett långsiktigt perspektiv och leda 
arbetet med att skapa en hållbar utveckling. Vi ska bli bättre på att känna ansvar för 
varandra, och fatta våra beslut baserat på det vi tror är långsiktigt bäst för hela 
samhället. 

Viljeinriktningens fokusområden är: 

 Vi har möjligheter till kontakt med andra människor varje dag 

 Vi låter ekonomin skapa mervärde 

 Vi utvecklar och främjar biologisk mångfald 

Så har viljeinriktningen utvecklats sedan år 2015: 
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5.1 Vi har möjligheter till kontakt med andra människor 
varje dag 

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. 
Mänskliga 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.  

 Lyfta fram positiva förebilder och exempel som inspirerar till långsiktigt 
hållbar utveckling. 

Resultat  
1 av 3 nyckeltal utvecklas positivt jämfört med 2015.  
1 av 3 nyckeltal har ett bättre utfall än riket eller större städer har i genomsnitt. 

5.1.1 Hemtjänsttagare som är ganska eller mycket nöjda med 
hemtjänsten 

Kopplar till prioriteringen tid för mänskliga möten. 

 
Källa: Kolada (U21468) 

► 

 

+ 

 

Oförändrat  
 

Utfallet är 
bättre än 
större städer 

De nationella brukarundersökningarna som Socialstyrelsen varje år skickar ut till 
kunder inom hemvården, visar på ett något lägre resultat jämfört med 2017. De 
kommunala verksamheterna visar ett något bättre jämfört med riket. Män är generellt 
något mer nöjda än kvinnor med hemtjänsten.  
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I jämförelse med till exempel Borås, Linköping och Örebros kommuner som är i 
storlek med Helsingborg visar Helsingborg ett något lägre resultat än Borås och 
Linköping. 

5.1.2 Vuxna med lågt socialt deltagande 

Kopplar till prioriteringen tid och utrymme för mänskliga möten.  

 
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsostudio 

▲ 
 
 
_ 

Utvecklingen 
går åt rätt 
håll 

 

Utfallet är 
sämre än 
riket 

De senaste åren har andelen som säger att de inte deltagit i olika typer av aktiviteter 
minskat, vilket är positivt. Det är fler i Helsingborg jämfört med riket som har ett lågt 
socialt deltagande. För tio år sedan kunde vi se stora skillnader mellan det sociala 
deltagandet mellan kvinnor och män, där män hade lägre socialt deltagande, men den 
skillnaden mellan kvinnor och män se vi inte i Helsingborg längre. Det finns studier 
som visar att bland personer med funktionsnedsättning är det fler som har ett lågt 
socialt deltagande i jämförelse med övrig befolkning. 23  

 
 
  

                                                           

23 Folkhälsomyndigheten: Slutrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi 
för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011– 2016” 
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5.1.3 Avsaknad av emotionellt stöd 

Kopplar till prioriteringen tid för mänskliga möten.  

 
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsostudio 

▼ 

 

_ 

Utvecklingen 
går åt fel håll 

 

Utfallet är 
sämre än 
större städer 

Andelen som svarar att de saknar emotionellt stöd ökar särskilt bland män. Fler män 
(18 procent) än kvinnor (9 procent) svarar att de saknar stöd och andelen har i sista 
mätningen ökat med 4 procentenheter. Det är fler i Helsingborg som saknar 
emotionellt stöd jämfört med andra jämförbara städer som exempelvis Örebro, 
Jönköping, Borås och Halmstad. Siffrorna bygger på svar på frågan ”Har du någon du 
kan dela dina innersta känslor med och anförtro dig åt?” Siffrorna går tyvärr inte att 
analysera utifrån ålder, men från SCBs studier om ensamhet vet vi att social isolering 
och ensamhet ökar med åldern. Mest utsatta är medelålders män24. Ensamhet och 
social isolering påverkar människors välbefinnande och fysiska och psykiska hälsa. 
Social samvaro är alltså en viktigt för livskvaliteten. I storstadsregionerna har fler 
människor nedsatt psykiskt välbefinnande, vilket påverkas av emotionellt stöd25. 

                                                           

24 https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/fyra-procent-ar-socialt-isolerade/  

25 Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten. 
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5.2 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 an-lita medvetna och proaktiva leverantörer, så att vi får draghjälp i 
omställningen till en lång-siktigt 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. 

Resultat  
För att bedöma hur fokusområdet ekonomi med mervärde utvecklas krävs att 
budgeterade åtgärder i den kommunala verksamheten värderas i form av hur mycket 
mervärde för människa och miljö som åtgärderna skapar på lång sikt. Fokusområdet 
har endast två definierade indikatorer.  

1 av 2 nyckeltal har en positiv utveckling jämfört med 2015. 
2 av 2 nyckeltal har ett bättre utfall än andra större städer.  

5.2.1 Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 

Kopplar till prioriteringen köpa och upphandla varor och tjänster utifrån tydliga krav 
för en hållbar utveckling och systematiskt följa upp kraven.  

 
Källa: Sveriges Ekokommuner SEKOM, nyckeltal 11 

▲ 
 
 + 

Utvecklingen går åt 
rätt håll 

Utfallet är bättre än 
större städer 

Helsingborg låg på tjugoförsta plats i Sveriges ekomatliga år 2018 och har de senaste 
åren ökat sina inköp av ekologiska livsmedel ordentligt.  År 2012 var andelen cirka 15 
procent. Anledningen till den stora ökningen är att staden satsat på att ha avtal där 
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det dels finns gott om ekologiska produkter att välja och att staden fått ner priset på 
ekologiska livsmedel. Vi följer också upp arbetet ut mod kockar och kökspersonal och 
vi har satsat på utbildning och kompetenshöjning för stadens måltidspersonal.  

Snittet i Sverige år 2018 var 37 procent. Skåne är det län vars kommuner serverar 
mest ekologiska livsmedel i landet. Den kommun som leder ligan i Sverige är Lund 
med hela 82 procent ekologiskt. Vellinge ligger två med 78 procent. I Skåne ligger 
Helsingborg på fjärde plats med Lund, Vellinge och Malmö före.  

Siffran står för de livsmedel Helsingborg köper in varje år till stadens verksamheter, 
till exempel till skolor, förskolor, vårdboenden, personalcaféer och andra boende i 
kommunal regi. Kaffe och personalfrukt är också med i siffrorna. Regeringen har satt 
ett mål på att offentliga organisationer ska köpa in 60 procent ekologisk mat år 2030. 
Detta mål jobbar vi för även i Helsingborg. För att föra arbetet framåt så samarbetar 
viktiga aktörer inom staden måltidsarbete i en grupp som kallar sig den strategiska 
matgruppen.  I övrigt ligger fokus kring mat just nu på att klimatpåverkan från maten 
behöver minska. 

5.2.2 Andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar som är 
miljöfordon 

Kopplar till prioriteringen köpa och upphandla varor och tjänster utifrån tydliga krav 
för en hållbar utveckling och systematiskt följa upp kraven. 

 
Källa: Statistiska Centralbyrån SCB, Kolada (U00437) 

▼ 

 
 

+ 

Utvecklingen 
går åt fel håll 

 

Utfallet är 
bättre än 
större städer 

Nyckeltalet omfattar koncernens personbilar och lätta lastbilar26. Andelen miljöbilar 
har legat på ungefär samma höga nivå de senaste åren. Näst efter Stockholm är 

                                                           

26 Från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. För fordon registrerade före 1 jan 2013 
används tidigare miljöbilsdefinition (SFS 2004:1364). För fordon registrerade från 1 januari 
2013 används ny miljöbilsdefinition (Vägtrafikskattelagen SFS 2006:227). Avser bilar som 
enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag. 
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Helsingborg den kommun som har högst andel miljöbilar i kommunorganisationen. 
Till 2020 är ambitionen att samtliga fordon i koncernen ska vara fossilbränslefria.  Det 
betyder att trots att vi ligger bra till i jämförelse med andra kommuner så har vi 
mycket kvar att göra på kort tid. 

 

5.3 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 
överlevnad. Vi ska främja mångfalden i våra vattendrag och marina miljöer. Landskapet 
i Helsingborg 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. 

Resultat  
3 av 4 nyckeltal har en positiv utveckling 
2 av 4 nyckeltal har ett bättre utfall än andra större städer.  

5.3.1 Andel skyddad natur 

Kopplar till prioriteringen skydda och bevara de områden på land och i vattnet som 
har eller kan bidra till en hög biologisk mångfald. 

 
Källa: Statistiska Centralbyrån SCB, Kolada (N85054) 
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I dagsläget finns det 10 statliga och snart 10 kommunala naturreservat i Helsingborg. 
Det senaste reservatet att invigas var Pålsjö skog i september 2017 och på gång under 
2020 är Jordbodalen. Arbetet med att skapa fler naturreservat fortsätter 
kontinuerligt. Jämfört med andra kommuner står vi oss väl i antal bildade 
naturreservat. Det målmedvetna arbetet med att skydda områden med höga 
naturvärden ger utslag i statistiken.  

I Helsingborg finns även två marina reservat med värdefulla miljöer med sällsynta 
arter såsom ålgräs och småfläckig rödhaj. Att skydda stadsnära naturområden på 
detta sätt säkerställer inte bara bättre förutsättningar för en högre biologisk 
mångfald, det skapar också värdefulla rekreationsmiljöer och pedagogisk förståelse 
för vikten av att ta hand om naturen. Att tillgängliggöra naturen är viktigt för 
välmående samhällen. Särskilt svårt är det att tillgängliggöra naturpedagogik i 
havsmiljöerna. Att skydda natur är särskilt viktigt eftersom Helsingborg befinner sig i 
ett artfattigt åkerlandskap med lite naturmark. G  

5.3.2 Andel ekologiskt odlad åkermark 

Kopplar till prioriteringen skydda och utveckla våra vattendrag, parker, skogar, ängar 
och åkrar, och de värden för miljön och människorna som de innehåller. 

 
Källa: Kolada (N00403) 
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_ 

Utvecklingen 
går åt rätt håll 

 

Utfallet är 
sämre än större 
städer 

Det är ökad efterfrågan och att priserna på ekologiskt har ökat de senaste åren som 
mest troligt ligger bakom ökningen. Helsingborg har en låg andel ekologiskt odlad 
åkermark jämfört med andra större städer.  
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5.3.3 Areal betesmark ha, förändring från 2010 

 
Källa: Jordbruksverket 

▲ Utvecklingen går åt rätt 
håll 

 

Jämförande data saknas 
för större städer/riket 

Sedan 2010 har arealen betesmark som betas inom staden ökat från 124 hektar till 
171 hektar år 2018. Under perioden har med andra ord 47 hektar ny betesmark 
anlagts, motsvarande en ökning på 40 procent. Högst takt har vi haft de senaste åren, 
mycket tack vare arbetet inom handlingsplan för grönstruktur där investeringspengar 
har avsatts bland annat för att restaurera och nyskapa betesmarker i våra 
naturområden.  

Historiskt var betesmarker en av de vanligaste markanvändningen här i 
Helsingborgstrakten, men nu finns bara en liten del kvar eftersom jordbruket och 
samhället förändrats. Samtidigt är många arter beroende av just betade marker för sin 
överlevnad, vilket motiverar varför det är viktigt att fortsätta utöka betet. Det finns 
även en social aspekt på att hålla betesdjur i våra natur- och rekreationsområden. 
Trenden är även nationellt att arealen för betesmarker ökar, men statistiken är inte 
nedbruten per andel av totala kommunala ytan vilket gör det svårt att jämföra 
kommunerna emellan.  

5.3.4 Andel sjöar och vattendrag med god kvalitet 

Kopplar till prioriteringen skydda och bevara de områden på land och i vattnet som 
har eller kan bidra till en hög biologisk mångfald. 

 
Källa: Kolada (N85050) 
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Antal sjöar och vattendrag med god ekologisk status och grundvattenförekomster 
med god kemisk och kvantitativ status, i procent av antal sjöar, vattendrag och 
grundvattenförekomster totalt. En vattenförekomst med koppling till flera kommuner 
eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. 
Klassning görs successivt under en flerårscykel. 

I statusen god kvalitet ingår flera mått. De är grundvattenförekomster med god kemisk 
och kvantitativ status, vattendrag med god ekologisk status och sjöar med god ekologisk 
status, varav endast den förstnämnda rapporterats förra perioden. Siffran 64,7 
procent är därför missvisande. 

 
 
Källor för våra indikatorer och statistik 
Våra nyckeltal och indikatorer är inhämtade från olika källor, men övervägande från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finns tillgängliga via den öppna 
samlingsdatabasen KOLADA. I vissa fall saknas statistik för rapporteringsåret 2018 
och 2019 och det beror på att data samlas in vid olika tidpunkter på året och att de 
därför inte hade rapporterats när denna bilaga sammanställdes. Så långt som möjligt 
försöker vi jämföra Helsingborgs utfall mot andra större städer i riket. I vissa fall finns 
endast öppen data för riket som helhet och då har vi jämfört mot riket istället. 
Statistikkategorin större städer bestäms av SKR och baseras på invånarantalet i 
kommunen. Helsingborg tillhör kategorin större städer som definieras till fler än 
40 000 invånare men färre än 200 000 invånare.  

Ibland finns statistik inte uppdelad på de juridiska könen. Många indikatorer baseras 
på enkätundersökningar, vilka generellt har en låg svarsfrekvens, men där det ändå är 
många svarande till antalet. Det går då att följa förändringar över tid.  

 
 
  
 


