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Plan för mål och ekonomi 2021 

Läsanvisning 
Denna publikation presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och ekonomi 
(budget) 2021 för staden och nämnderna. Staden följer upp mål och ekonomi tre 
gånger per år, dels i två delårsrapporter och dels i årsredovisningen. 

För 2021 enades samtliga partier i kommunfullmäktige om att lägga fram ett ge-
mensamt förslag på finansiering och ekonomisk tilldelning. Bakgrunden är den rå-
dande situationen med infektionssjukdomen Covid-19s varaktighet och effekter på 
hela samhället. Helsingborgs stad har således en samlingsbudget 2021 som alla 
partier står bakom. När det gäller inriktningar och mål för stadens nämnder fanns 
det i vissa fall olika förslag från partierna. Kommunfullmäktige beslutade om finan-
siering, ekonomisk tilldelning samt inriktning och mål i juni 2020. 

Partierna var också överens om att flytta fram beslut om investeringsbudget med 
sjuårsplan till kommunfullmäktige i oktober 2020. Kommunfullmäktiges beslut i 
juni avgränsades därför till fem investeringar inom stadsbyggnadsnämndens verk-
samhet som behövdes beslutas för att tidplanen för dessa skulle hållas 2021. 

Information om uppdrag, inriktning, mål och ekonomiska förutsättningar för sta-
dens majoritetsägda bolag finns i bolagens ägardirektiv som du hittar på styr-
ning.helsingborg.se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Helsingborg kontaktcenter  
Telefon 042-10 50 00 E-post kontaktcenter@helsingborg.se 
Stadens webbplats helsingborg.se Webbplats Så styrs Helsingborg styrning.helsingborg.se 
Fotograf omslag Freddy Billqvist 
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Vision Helsingborg 2035 

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

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

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

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

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

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

Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, 
affärer och turism. 

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

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

Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsing-
borg finns det goda livet. 

Den globala staden  
Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra Öresunds-
regionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen 
alltid nära och närvarande. 
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I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken 
en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark ge-
nom en fast förbindelse till Helsingör. Här finns hållbara transportsystem, avance-
rade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn. 

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

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

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

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

Regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar, anger att kommunerna har till 
uppgift att sköta kommunens angelägenheter genom kommunal självstyrelse. 
Kommunernas högsta beslutande organ är kommunfullmäktige och kan liknas vid 
”kommunens riksdag”. Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i 
kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunstyrelsen, som bru-
kar liknas vid ”kommunens regering”, leder, samordnar och har uppsikt över kom-
munens nämnder och bolag. 

För att styra Helsingborgs stads verksamheter och genomföra önskad politik be-
slutar kommunfullmäktige om prioriteringar för nämnderna och bolagen. Nämn-
derna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina uppdrag 
utifrån lagstiftning, inriktning och mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, 
styrdokument och ekonomiska förutsättningar. 

 
Stadens styrmodell 

Helsingborg 2035 pekar ut riktningen 
Visionen Helsingborg 2035 anger riktningen för hur koncernen Helsingborgs verk-
samheter ska utvecklas. Den ska också engagera och inspirera till att utveckla plat-
sen Helsingborg. Invånare, företag, föreningar, organisationer och andra ska veta 
vilka ambitioner som finns i Helsingborg och kunna bidra till att vi kommer när-
mare visionen. Arbetet mot visionen hjälper oss därmed att bygga en socialt, miljö-
mässigt och ekonomiskt hållbar stad för både människor och företag.  
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Program som sammanfattar den politiska viljan 
Helsingborgs kommunfullmäktige beslutar om ett program för den fyraåriga man-
datperioden. Programmet utgår från visionen och visar den politiska viljeinrikt-
ningen. 

Stadens inriktningar och styrdokument 
I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om fyra tvärsektoriella inriktningar 
för mandatperioden som handlar om innovation, trygghet, integration och livskvali-
tet. Stadens inriktningar fokuserar på utmaningar för Helsingborgs utveckling mot 
Helsingborg 2035. Inriktningarna utgår från programmet för mandatperioden och 
andra styrdokument. Mottagare av inriktningarna är stadens nämnder och bolag 
och de ansvarar för att arbeta utifrån dessa. 

Stadens styrdokument förtydligar politiska viljeinriktningar, ambitioner eller förhåll-
ningssätt. De visar vad vi behöver göra eller fokusera på för att anta de utmaningar 
som staden står inför, få den önskade utvecklingen och för att uppnå vision 
Helsingborg 2035. Styrdokumenten kan rikta sig till samtliga nämnder och bolag 
eller ett urval av dessa. 

Nämnder och bolags uppdrag, inriktning och mål 
Kommunfullmäktige fastställer uppdrag, inriktning och mål för nämnderna och bo-
lagen. Uppdraget beskriver syftet med nämndens eller bolagets verksamhet medan 
inriktning och mål uttrycker politiska prioriteringar inom uppdraget. Inriktningen 
och målen har fokus på invånare, företag och organisationer och ska leda till resul-
tat och effekter som skapar ett mervärde för dem. Stadens nämnder och bolag an-
svarar för att styra verksamheten enligt inriktningen och mot målen. 

Tillitsbaserad styrning 
Tillitsbaserad styrning i Helsingborg innebär att ta tillvara medarbetarnas och invå-
narnas förmågor och engagemang. Det innebär att ha fokus på verksamhetens 
syfte och behoven hos invånare, organisationer och företag. Att styra med tillit be-
tyder att vara tydlig med prioriteringar men att begränsa antalet styrsignaler, välja 
kontinuerlig dialog framför rapportering och att ha en helhetssyn vilket stimulerar 
till samverkan. I en tillitsbaserad styrning tar alla ansvar och får handlingsutrymme. 
Öppenhet är en styrka som ger plats för nya idéer och en kultur där vi vågar pröva 
nytt, där vi delar med oss och lär oss tillsammans. 

Mer information 
Mer information om stadens styrmodell, kommunens regelverk och styrdokument 
finns på webbplatsen styrning.helsingborg.se. 

På stadens öppna intranät, intranat.helsingborg.se/styrning-och-ekonomi, finns 
mer information om vår verksamhetsstyrning. 

Här är Helsingborgs trend- och omvärldsanalys: trendomvarld.helsingborg.se/ 
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Kommunfullmäktiges beslut om 
mål och ekonomi 2021 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2020 

EKONOMISK BALANS OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
att fastställa skattesatsen till 20,21 kronor 

att föreslå bolagsstämman i Öresundskraft AB att vid bolagsstämma besluta om 
aktieutdelning om 110 mnkr under 2021 till Helsingborgs Stads Förvaltning AB 

att från Helsingborgshem överföra 35 mnkr, enligt § 5;1 lag om allmännyttiga bo-
stadsbolag, att täcka del av driftskostnader för bostäder till personer som Helsing-
borgs stad har ett särskilt ansvar att tillhandahålla bostäder för 

att för åren 2021, 2022 och 2023 fastställa resultatmålet till att utgöra minst två 
procent av skatteintäkterna 

att godkänna flerårsplan för driftbudgeten 2022-2023 

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

ÖVERVÄGANDEN OCH FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR NÄMNDER 
att godkänna inriktning och mål för nämnder enligt redovisat förslag 

att godkänna ekonomisk tilldelning för nämnder enligt redovisat förslag 

INVESTERINGAR 
att godkänna likvidflödet för de fem redovisade investeringsobjekten 

STADSREVISIONEN 
att godkänna förslag på ekonomisk tilldelning 2021 för stadsrevisionen 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020 
att godkänna likvidflödet för de investeringsobjekt som finns upptagna i investe-
ringsbudgeten för 2021 samt i investeringsplanen för åren 2022-2027 

att godkänna investeringen Framtidens belysning på 350 miljoner under planperi-
oden 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2021 
att godkänna revidering av arbetsmarknadsnämndens inriktning och mål 2021 en-
ligt upprättat förslag  
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Stadens inriktningar 

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om fyra inriktningar för mandatpe-
rioden som handlar om innovation, trygghet, integration och livskvalitet. Inriktning-
arna kompletterar nämndernas och bolagens uppdrag och är tvärsektoriella i bety-
delsen att alla nämnder och bolag kan arbeta mot dem. Stadens inriktningar för 
mandatperioden är: 

• Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer 

• Helsingborg ska upplevas som en trygg plats 

• Nya helsingborgare ska snabbt bli en del av samhället 

• Arbetet med livskvalitet ska genomsyra alla delar av verksamheten 

 
Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer 
För att möta framtidens utmaningar behöver Helsingborg vara en smart stad i ut-
veckling som tar tillvara innovation och nya idéer. Helsingborg ska vara en av Euro-
pas mest innovativa städer, inte bara när vi utvecklar den egna verksamheten utan 
också när vi skapar förutsättningar för invånare, organisationer och företag att 
verka här. Vi ska uppmuntra innovation och nytänkande och här ska det finnas 
goda förutsättningar för idéer att bli verklighet. Staden ska vara en plattform – en 
möjliggörare. Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor. 

Helsingborg ska upplevas som en trygg plats 
Det finns en oroväckande utveckling när det kommer till helsingborgarnas upp-
levda trygghet. Det är allvarligt och en trend som vi kommer fortsätta arbeta för att 
vända. Alla delar av stadens verksamheter ska arbeta trygghetsskapande inom 
sina områden. 

I Helsingborg ska ingen behöva vara rädd för att befinna sig ute ensam på kvällen 
eller vara orolig för att ens barn inte kan ta sig hem tryggt och säkert. Här ska män-
niskor i alla åldrar tryggt kunna röra sig överallt i hela staden, under alla tider på 
dygnet. 

Nya helsingborgare ska snabbt bli en del av samhället 
Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Om vi inte lyckas med att 
skapa förutsättningar för människor att komma i arbete och etablera sig i sam-
hället får det förödande konsekvenser, både för de människor som hamnar utanför 
samhället och för staden som helhet. 

Nyckeln till framgångsrik integration är att människor kommer i arbete och lär sig 
svenska. Därför måste vi dels skapa snabbare vägar till arbete, dels ställa tydliga 
och höga krav på att kunna försörja sig själv och kunna svenska. I Helsingborg ska 
människor uppleva delaktighet och gemenskap snarare än utanförskap, i detta är 
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både stadens egen verksamhet och civilsamhället viktigt. Här arbetar alla för att ef-
ter sin förmåga försörja sig själv och bidra till det gemensamma. Här ska alla 
kunna leva i frihet med lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Helsingborg 
ska vara en stad som håller samman. 

Arbetet med livskvalitet ska genomsyra alla delar av verksam-
heten 
Livskvalitet är en känsla som är personlig och unik. Den påverkas av hur vi som in-
divider mår, hur vi ser på omvärlden och vilka möjligheter vi har att påverka den. 
Alla delar av Helsingborgs stad ska arbeta för att skapa förutsättningar för att 
helsingborgarna ska kunna uppleva god livskvalitet och välfärd. 

Vi ska skapa och förbättra både synliga och osynliga strukturer i samhället som 
stärker helsingborgarnas möjligheter att leva ett gott liv. Vi ska också både upp-
muntra och underlätta för helsingborgarna att göra hållbara val i sin vardag. Och vi 
ska skapa förutsättningar för nya, innovativa och klimatsmarta lösningar att växa 
fram. Genom att vara delaktig samt både kunna påverka och vilja ta ansvar för var-
dagen, miljön och vår gemensamma framtid kan vi alla bidra till hög livskvalitet och 
välfärd i Helsingborg. 
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Kommunfullmäktiges och nämndernas mål 

Tabellen nedan visar kommunfullmäktiges mål och vilken nämnd som är tilldelad 
respektive mål. Tabellen bygger på de beslut som kommunfullmäktige tog 10 juni 
2020. En motivering till varje mål finns i avsnittet om nämnder på sidorna 27-52. 

Kommunfullmäktiges mål 

Andelen elever med hög frånvaro ska halveras Barn- och utbild-
ningsnämnden Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasie-

skolan ska öka 

Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka 

Helsingborgarna ska 2021 vara mer nöjda än genomsnittet i riket 
med sin vård och omsorg 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Kundernas totala upplevelse av bygglovstjänsten ska under 2021 
uppgå till minst 3,6 i NKI live 

Stadsbyggnads-
nämnden 

Planlagd mark för verksamhetsytor ska uppgå till minst 80 hektar 
2021, varav minst 40 hektar kommunal mark 

Minst 285 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete el-
ler studier under 2021 

Arbetsmarknads-
nämnden 

Antalet invånare med ekonomiskt bistånd ska under 2021 minska 
till högst 3 000 

Antalet hushåll med barn med ekonomiskt bistånd ska under 2021 
minska så att antalet barn blir högst 1 890 

Barn som placeras i jourhem ska vid behov erhålla ett familjehem 
inom högst 6 månader under 2021 

Socialnämnden 

Under 2021 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig 
av socialförvaltningens tjänster uppleva att det stöd de har fått 
har varit till nytta 

Under 2021 ska minst 95 procent av de ungdomar som dömts till 
ungdomstjänst eller ungdomsvård fullfölja sin påföljd 

Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar 
för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2022 

Idrotts- och fritids-
nämnden 

Fritid Helsingborg ska till 2022 utveckla nya verksamhetsformer 
för att skapa ett bredare utbud 
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2021 ska 8 400 elevtimmar, inom Helsingborgs Kulturskola, vara 
förlagda utanför Dunkers kulturhus 

Kulturnämnden 

2021 ska Helsingborgs bibliotek öka verksamheten för barn och 
unga, i områden som är underrepresenterade, med 150 timmar 
jämfört med 2020 

Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bo-
stadsrätter ska vid årsskiftet 2021/2022 vara högst 75 och däref-
ter minska med 10 stycken varje år 

Fastighetsnämnden 

Den normalårskorrigerade energianvändningen per kvm i lokaler 
som fastighetsnämnden förvaltar ska 2021 vara högst 128,7 
kWh/kvm/år 

Minst 10 växthusföretag ska under 2021 ha inkommit med en åt-
gärdsplan för att minska läckage av växtskyddsmedel 

Miljönämnden 

2021 ska minst 30 anmälnings och tillståndspliktiga verksamheter 
ha tagit fram en resursplan för avfallsminskning 

Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet 
anställda inom kunskapsintensiva företag ska öka med 4,5 pro-
cent mellan 2020 och 2021 

Kommunstyrelsen 

Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter mark-
nadens efterfrågan och följer stadens näringslivsprofilering ska 
uppgå till minst 40 hektar i december 2021 

 

Stadens ekonomiska resultat 2021 för skattefinansierad verksam-
het ska uppgå till minst 171 mnkr 
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Nämndernas uppdrag och inriktning 

Sammanställningen nedan visar nämndernas uppdrag och inriktning. Kommunfull-
mäktige beslutade om uppdragen tillsammans med nämndernas reglementen den 
21-22 november 2018. Kommunfullmäktige beslutade om nämndernas inriktningar 
den 10 juni 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att skapa de bästa möjliga förutsätt-
ningarna för barn och ungas uppväxt, vidare studier, arbete och ett hållbart liv. 

Nämndens inriktning 
Kunskap och lärande är fokus för stadens förskolor och skolor. Alla barn och ele-
ver ska ges förutsättningar att utvecklas och nå målen. Särskild vikt ska läggas vid 
kunskaper i språk och matematik samt skolans kompensatoriska uppdrag. 

Barn och elever ska känna sig trygga, få stöd i sin personliga utveckling och ut-
veckla sin lust att lära. De ska rustas för en framtid i förändring, där hållbarhet, re-
spekt för demokrati och människors lika värde är centrala begrepp. 

Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens uppdrag är att arbeta för att äldre och personer med 
funktionsnedsättning kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Nämndens inriktning 
I Helsingborg ska människor i alla åldrar kunna leva ett självständigt och aktivt liv 
med god livskvalitet. Invånarna ska erbjudas digital service och välfärdsteknik i 
framkant. De förebyggande insatserna ska öka. 

Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att planera, bygga och förvalta Helsingborg 
för en hållbar stadsutveckling. 

Nämndens inriktning 
Staden ska upplevas ren och kännas trygg för alla oavsett tid på dygnet. När sta-
den växer med bostäder och verksamhetsytor ska den göra det med variation och 
stor hänsyn till livskvaliteten för dagens helsingborgare. 

Arbetsmarknadsnämnden 
Arbetsmarknadsnämndens uppdrag är att vara möjliggörare för vuxna att komma i 
arbete. 

Nämndens inriktning 
Fler invånare med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande så snabbt som möj-
ligt. Vi möter invånarna på olika sätt, med tydliga förväntningar och ett tydligt ar-
betsfokus, även i stadsdelarna för att på så sätt bidra till ett mer integrerat och 
tryggt Helsingborg med livskvalitet för alla. 
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Socialnämnden 
Socialnämndens uppdrag är att möjliggöra för invånare som behöver socialt stöd 
att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. 

Nämndens inriktning 
Vi vill arbeta för en trygg stad där socialt utsatta barn och ungdomar får bättre för-
utsättningar att lyckas i skolan genom ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till 
dem och deras familjer. Digital socialtjänst ska erbjudas invånarna när och var de 
vill. Stödet till barn, unga och vuxna ska utvecklas genom invånarnas delaktighet 
och medskapande för att möjliggöra en kunskapsbaserad socialtjänst. 

Idrotts- och fritidsnämnden 
Idrotts- och fritidsnämndens uppdrag är att möjliggöra fritidsaktiviteter som främ-
jar ett fysiskt aktivt liv och en socialt hållbar livsstil. 

Nämndens inriktning 
Barn och unga är vår prioriterade målgrupp. Verksamheten ska vara nytänkande 
och öppen för nya idéer och sätt att arbeta. Lika möjligheter för pojkar och flickor 
är en viktig grundförutsättning för nämndens arbete. Stadens befintliga anlägg-
ningar ska nyttjas mer effektivt. Vi ska skapa ökade möjligheter för spontanidrott 
och utforma mötesplatser med ett helt nytt innehåll med fokus på unga. Vi ska 
spela en aktiv roll i stadens trygghetsskapande arbete. 

Kulturnämnden 
Kulturnämndens uppdrag är att utveckla och främja kulturupplevelser, kunskap och 
bildning som bidrar till nya insikter, reflektion och god livskvalitet. 

Nämndens inriktning 
I samverkan med andra aktörer utveckla kulturen i hela Helsingborg, i staden såväl 
som på landsbygden, så att den möter invånarnas behov av kulturupplevelser, kun-
skap och bildning där de vistas och bor samt ökar delaktigheten i kulturlivet. Detta 
med speciellt fokus på barn och unga. 

Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämndens uppdrag är att tillhandahålla relevanta lokaler och bostäder 
för stadens verksamheter. 

Nämndens inriktning 
Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetsloka-
ler. 

Miljönämnden 
Miljönämndens uppdrag är att möjliggöra god hälsa och en miljömässigt hållbar 
utveckling i Helsingborg. 

Nämndens inriktning 
Vi ska arbeta för ett klimatneutralt Helsingborg med bland annat fokus på att ut-
veckla metoder för ökad kolinlagring. Bidra till en trygg stad, genom vår tillsyn och 
kontroll, i samverkan med andra förvaltningar och myndigheter. Utveckla smarta 
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tjänster för invånare och företagare så att det blir enkelt att kommunicera i ären-
den. 

Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämndens uppdrag är att hjälpa invånare i behov av god man eller 
förvaltare. 

Nämndens inriktning 
Digitalisera gode mäns och förvaltares ekonomiska redovisningar för att skapa en 
mer effektiv och rättssäker hantering. 

Valnämnden 
Valnämndens uppdrag är att genomföra val i Helsingborg enligt bestämmelser i re-
geringsformen, vallagen och annan relevant lagstiftning. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna 
stadens verksamheter, utveckling och ekonomi. 

Nämndens inriktning 
Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor. Helsingborg 
ska attrahera fler kunskapsintensiva företag och talanger med eftertraktad kompe-
tens. Vi ska förenkla för invånare, företag och organisationer att vara involverade i 
stadens utveckling. 
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Ekonomisk tilldelning till nämnder 

Tabellen nedan visar kommunfullmäktiges beslutade ekonomiska tilldelning till 
stadens nämnder. En mer detaljerad redovisning av den ekonomiska tilldelningen 
till varje nämnd finns längre fram i denna publikation på sidorna 26-53. 

Ekonomisk tilldelning 2021 

Barn- och utbildningsnämnden 3 694 mnkr 

Vård- och omsorgsnämnden 2 100 mnkr 

Stadsbyggnadsnämnden 627 mnkr 

Arbetsmarknadsnämnden 622 mnkr 

Socialnämnden 580 mnkr 

Idrotts- och fritidsnämnden 286 mnkr 

Kulturnämnden 206 mnkr 

Fastighetsnämnden -254 mnkr 

Miljönämnden 29 mnkr 

Överförmyndarnämnden 17 mnkr 

Valnämnden 0,3 mnkr 

Kommunstyrelsen och stadsgemensamt 500 mnkr 

Räddningstjänstförbundet 134 mnkr 

Stadsrevisionen 7 mnkr 
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Helsingborgs stad som arbetsgivare 

Stadens medarbetare är en av Helsingborgs viktigaste resurser och är avgörande 
för att nå vision Helsingborg 2035. Stadens ambitioner som arbetsgivare och vilka 
områden vi särskilt vill fokusera på under de kommande åren beskriver vi i Plan för 
attraktiv arbetsgivare. Planen innehåller tre stadsgemensamma fokusområden: 
Staden som möjliggörare, Förutsättningar för utveckling och Digital mognad. Ge-
nom att fokusera på dessa områden vill vi som arbetsgivare möjliggöra för medar-
betarna att skapa största möjliga värde för de vi är till för. För att lyckas behövs 
både viljan och förmågan att ta ansvar för sin uppgift, vilket i sin tur förutsätter ett 
inspirerat och samspelt medarbetarskap och ledarskap. 

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

Stadens medarbetare gör skillnad för våra invånare, bidrar till en helhet och skapar 
värde tillsammans. Staden ska erbjuda kreativa och dynamiska uppdrag och möj-
liggöra en balans i livet för alla medarbetare. För att vara attraktiv som arbetsgi-
vare och kunna behålla och vid behov rekrytera kompetens ska heltidstjänster vara 
norm. Vid specifika arbetsuppgifter där det inte finns underlag kan undantag göras. 
Deltid ska vara en möjlighet. 

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

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

Attraktivitet är en färskvara och det kräver ett arbete med ständiga förbättringar. Vi 
kommer att fortsätta arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare framåt. Detta är 
särskilt viktigt för att kunna var med i den ökade konkurrensen om kompetenta 
medarbetare. Helsingborgs stad arbetar fokuserat och långsiktigt med en offensiv 
och framtidsorienterad arbetsgivarepolitik. 
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Ekonomiska förutsättningar och utgångs-
punkter 

Ekonomiska förutsättningar år 2021-2023 
Redan innan effekten av Coronapandemin kom till var utsikterna för kommunsek-
torns ekonomi framöver ansträngd, och innefattande även Helsingborgs stad. Sek-
torn står inför ett växande åtagande gentemot befolkningen och därmed en hög 
kostnadsutveckling under flera år framöver. Andelen barn bland nyanlända var hög 
och även nativiteten har under några år legat på en högre nivå med svenska mått 
mätt.  Detta tillsammans med att andelen äldre över 75 år successivt ökar får till 
följd att kommunerna får allt högre kostnader. Det är unga och äldre som svarar för 
merparten av kommunernas kostnader, ungefär 80 procent av totalkostnaden. 
Skatteintäkterna kommer inte att öka i motsvarande omfattning som kostnaderna 
eftersom antalet arbetade timmar i landet inte blir tillräckligt många. Alltför många 
i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Kommunernas skatteintäkter är 
starkt beroende av nivån på arbetade timmar och den kommunalskatt dessa tim-
mar genererar.  

Den ekonomiska utvecklingen är på grund av de tillkommande effekterna av Coro-
napandemin under ytterligare stark press. BNP sjunker kraftigt under 2020, den pri-
vata konsumtionen är låg, många företag tvingas att ställa in betalningarna och ar-
betslösheten ökar flera procentenheter. Samtidigt är osäkerheten om när, och i vil-
ken fart, en återhämtning kan ske till ett ”normalläge”. 

Reporäntan är 0,0 procent och förväntas ligga kvar. Riksbanken har varit tydlig i sin 
kommunikation att de inte förutser en sänkning av reporäntan till under noll pro-
cent, trots svaga inflationsutsikter och trots den förestående synnerligen djupa låg-
konjunktur Sverige kommer att befinna sig i. Ett fortsatt lågränteläge är således 
högst sannolikt under en ganska lång period. 

I detta exceptionella läge Sverige och stora delar av världen befinner sig i har Sveri-
ges regering fattat en lång rad beslut som dämpar de negativa effekterna och kon-
sekvenserna av Coronapandemin, dels för näringslivet och dels för kommuner och 
regioner.  

Tyvärr finns från regeringen otydlighet kring såväl generella som riktade statsbi-
drag 2021 och därefter.  Helsingborg kommer därför att bygga budgeten för 2021 
och flerårsplanen utifrån några antaganden och grundförutsättningar vilka beskrivs 
nedan. 

Förutsättningar för Helsingborgs stad 
Vi bedömer att staden, trots utmaningar som vi delar med övriga kommunsverige, 
har en fortsatt stabil ekonomi. Vi föreslår att skattesatsen ska bibehållas på nuva-
rande nivå, det vill säga 20,21 kronor. 
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Samlingsbudgeten för Helsingborg bygger på att staden under åren 2021-2023 ska 
planera och budgetera för ett resultat som uppgår till minst två procent av skattein-
täkterna enligt senast kända skatteprognos. Detta för att bevara Helsingborgs 
stads goda ekonomiska ställning med hög soliditet och för att kunna möta stadens 
investeringsbehov. 

Helsingborg har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha en god 
ekonomi med stark balansräkning och Standard & Poor’s (välkänd internationell 
kreditvärdighetsbedömare) har helt nyligen fortsatt gett Helsingborg kreditvärdig-
hetsbetyget (AAA), det högsta som finns. Förutom att det är ett kvitto på en god 
och välskött ekonomi ger betyget möjligheter till gynnsamma upplåningsvillkor och 
hög tillgänglighet till kapital vid upplåning till koncernen. Stadens upplåning till kon-
cernbolagen förväntas ligga runt 6,5 miljarder vid utgången av 2020. 

Resultatutveckling 
Stadens ekonomiska resultat har i flera år legat på en god och stabil nivå. Solidite-
ten är fortsatt hög och Helsingborg har en av de starkare balansräkningarna bland 
landets 290 kommuner. Resultatet uppgick 2019 till 337 mnkr medan resultatav-
stämningen mot balanskravsresultatet uppgick till 255 mnkr, vilket visar att staden 
uppfyller det lagstadgade resultatmålet för en ekonomi i balans med mycket god 
marginal. Intäkts- och kostnadsutvecklingen under första delen av 2020 pekar mot 
ett helårsresultat som ligger något under stadens budgeterade helårsresultat på 
165 mnkr.  

LSS-utjämningssystemet  
Efterhand som Helsingborg bygger nya LSS-boenden minskar stadens inbetal-
ningar i utjämningssystemet med upp till 80 procent av kostnadsökningen. Effek-
terna uppstår med två års eftersläpning och den plan för ökat antal LSS-boenden 
som finns innebär ett flertal mnkr i minskade inbetalningar i utjämningssystemet 
för LSS, vilket är helt enligt plan. Prognosen för 2021 innebär att Helsingborgs inbe-
talning i utjämningsystemet blir 8 mnkr lägre än den prognos som Sveriges Kom-
muner och Regioner tar fram. Prognosen 2021 för inbetalningen i utjämningssyste-
met är 198 mnkr. 

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

• Stadens resultat ska årligen uppgå till minst två procent av stadens totala skat-
teintäkter 

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

samhet ska täckas av de samlade skatteintäkterna 

För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska ställning med hög soliditet är det 
nödvändigt att årligen redovisa resultat som minst uppgår till två procent av skat-
teintäkterna, det vill säga minst 171 mnkr. Det som händer om resultatet blir lägre 
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är att investeringarna i staden behöver finansieras med lån motsvarande avvikel-
sen som i sin tur medför räntekostnader. Genom att minimera behovet av upplå-
ning för de investeringar som genomförs undviker staden framtida räntekostnader. 

Antaganden och ekonomiskt utrymme 
Regeringens uteblivna klargörande om kommunsektorernas finansiering, både be-
träffande riktade och generella statsbidrag, innebär en omfattande osäkerhet i pla-
neringsförutsättningarna som drabbar hela sektorn. Budgeten för 2021 med efter-
följande år måste därför bygga på antagande om vad regeringens budgetproposit-
ion i höst kan innehålla.  

Effekterna av Coronapandemin innebär svag skatteintäktsutveckling för kommun-
sektorn, mycket hög arbetslöshet med allt högre kostnader för ekonomiskt bistånd 
som följd. Under dessa förutsättningar har samtliga partier bakom samlingsbudge-
ten svårt att se att regering och riksdagen inte tillskjuter erforderliga medel. 

Regeringen har successivt ökat de generella statsbidragen till landets kommuner 
och regioner. Det finansiella utrymmet i den budget kommunfullmäktige ska ta 
ställning till för mål och ekonomi 2021 bygger på att regeringen kommer att tillföra 
lika mycket statsbidrag 2021 som de fram till den 18 maj aviserat ska tillföras un-
der 2020. Beloppsmässigt innebär detta att regeringen behöver besluta om att till-
föra ytterligare 13 miljarder under 2021 till kommuner och regioner för att nå upp 
till samma nivå som i år.   

Helsingborgs andel av generella statsbidrag som delas lika mellan kommuner och 
regioner uppgår till ganska precis 1 procent av summan. För belopp som enbart 
går till kommunerna är andelen cirka 1,4 procent av beloppet. 

Upplysningsvis har Konjunkturinstitutet (KI) i sin rapport från 30 april förutskickat 
att regeringen borde tillföra ytterligare 20 000 mnkr 2021 jämfört med i år, vilket är 
7 000 mnkr högre än det antagande Helsingborgs budget bygger på. Den 18 maj 
ökade regeringen statsbidragen för 2020 med 6 000 mnkr varför KI bedömningens 
gap minskat till 14 000 mnkr (20 000 minus 6 000). 

Skatteprognos samt andra faktorer som påverkar finansiellt ut-
rymme  
Sveriges Kommuner och Regioners skatteprognos samt prognos för kostnadsut-
jämning blev känd den 4 maj och ligger till grund för det totala finansiella utrymmet 
2021. Denna tillsammans med en uppdaterad befolkningsprognos, finansiella in-
täkter och kostnader, pensionskostnader som låg utanför kommunstyrelsens in-
riktningsbeslut samt antaganden redovisade ovan förklarar i allt väsentligt utrym-
mesökningen jämfört kommunstyrelsens inriktningsbeslut. 

Partierna bakom samlingsbudgeten har tillsammans arbetat fram förslag till nämn-
dernas ekonomiska tilldelning. Tabellen på nästa sida visar det finansiella utrym-
met och stadens ekonomiska målsättning 2021. 

 

20     Plan för mål och ekonomi 2021 - Helsingborgs stad



 

 

 

Finansiellt utrymme och ekonomisk målsättning 2021, mnkr 

Skatteintäkter enligt prognos från SKR april 2020 8 146,4 
Justering skatteintäkt för befolkningsförändring jämfört med 
rikssnittet 26,9 

Egen bedömning av post i utjämningssystemet inklusive LSS 8,0 

Skatteutjämningspost -14,0 

Antagande om generellt statsbidrag 2021 130,0 

Statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner 13,1 

Fastighetsavgift 245,8 
Ersättning från Helsingborgshem till kostnader för bostäder där 
kommunen har ett särskilt ansvar gentemot vissa grupper 35,0 

Aktieutdelning från Öresundskraft 110,0 

Finansförvaltning inklusive finansnetto, utdelning 172,0 

Upplupna intäkter (mark och exploatering) 35,0 

Netto, stadsgemensamt inklusive pensioner -128,7 

Summa intäkter 8 779,4 
  

Ianspråktagande av resultatöverföring  -60,0 
  

Summa kommunbidrag till nämnder enligt kommunstyrelsens 
inriktningsbeslut i februari 2020 -8 445,2 
   

Summa medel till förfogande 274,2 
   

Förslag ökad tilldelning utöver upplösning av 60 mnkr på stadsgemen-
samt som nu tillförs nämnderna -103,4 
   

Resultat skattefinansierad verksamhet 170,9 
   

Ekonomisk målsättning (två procent av skattenettot) 170,9 
   

Avvikelse mot ekonomisk målsättning 0,0 
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Ekonomisk balans och god ekonomisk 
hushållning 

Vi föreslår att skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå, det vill säga 20,21 
kronor. Vi gör bedömningen att staden under åren 2021-2023 ska planera och bud-
getera för ett resultat som uppgår till minst två procent av skatteintäkterna enligt 
senast kända skatteprognos. 

Aktieutdelning från Öresundskraft 
I årsredovisningen för Öresundskraft 2019 framgår att det egna kapitalet uppgick 
till 2 800 mnkr med en soliditet strax över 51 procent. Bolaget är således mycket 
välkonsoliderat och har finansiell styrka att lämna utdelning till sin ägare. Utifrån 
dessa förutsättningar föreslås att Öresundskraft lämnar en aktieutdelning på 110 
mnkr till moderbolaget i koncernen Helsingborgs Stads Förvaltning AB. Denna ut-
delning är en del av stadens finansiering av mål och ekonomi 2021 för att säker-
ställa resultatkravet på minst två procent av skattenettot. I händelse att Öresunds-
kraft framöver behöver kapital för investeringar finns detta att tillgå genom sta-
dens internbank. 

Tillhandahållande av bostäder, värdeöverföring från Helsing-
borgshem 
Staden har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla bostäder för vissa grupper. 
Myndighetsutövningen inom socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, arbets-
marknadsnämnden samt fastighetsnämnden och deras arbete inom det bostads-
sociala har tillsammans omfattande kostnader för detta ändamål. I lagen om all-
männyttiga bostadsbolag § 5;1 ges ägarkommunen möjlighet att besluta om en år-
lig värdeöverföring från allmännyttan till kommunen. Värdeöverföringen ska syfta 
till att täcka delar av de driftskostnader som årligen uppstår vid tillhandahållandet 
av bostäder. Denna möjlighet tillämpas sedan flera år tillbaka av flera andra kom-
muner. Partierna bakom samlingsbudgeten föreslår att en värdeöverföring om 35,0 
mnkr sker under 2021 från Helsingborgshem till Helsingborgs stad. 

Flerårsplan för driftbudgeten 2022-2023 
Den ekonomiska utvecklingen för staden utgår från en skattesats uppgående till 
20,21 kr och ett resultat som uppgår till minst två procent av skatteintäkterna. Voly-
mer, kostnadsförändringar och ambitionsförändringar inom Helsingborgs stads 
verksamheter är beaktade. 
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Flerårsplan för skattefinansierad verksamhet, mnkr 

 Budget 
2021 

Proforma 
2022 

Proforma 
2023 

Verksamhetens intäkter 2 245 2 324 2 410 

Verksamhetens kostnader -10 111 -10 456 -10 830 

Avskrivningar -510 -540 -570 

Verksamhetens nettokostnader -8 376 -8 672 -8 991 
    
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjäm-
ning och generella statsbidrag 

8 495 8 791 9 109 

Kommunal fastighetsavgift 246 250 254 

LSS-utjämning -198 -193 -187 

Skattenettot 8 543 8 848 9 176 
    
Resultat före finansiella poster 167 176 186 
    
Finansnetto 4 1 -2 
    
Resultat skattefinansierad verksamhet 171 177 184 
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Resultaträkning för skattefinansierad verksamhet, mnkr 

 Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Verksamhetens intäkter 2 063 2 161 2 052 

Verksamhetens kostnader -8 755 -9 263 -9 296 

Av- och nedskrivningar -337 -377 -427 

Verksamhetens nettokostnad -7 029 -7 479 -7 671 
    

Skatteintäkter 5 930 6 134 6 387 

Generella statsbidrag och utjämning 1 415 1 539 1 588 
Skattenetto 7 345 7 673 7 975 

    

Verksamhetens resultat 316 194 304 
    
Finansiella intäkter 64 63 115 

Finansiella kostnader -64 -44 -82 

Jämförelsestörande poster 0 257 0 

Finansnetto 0 276 33 

Årets resultat 316 470 337 
    
Årets resultat exklusive förändring av pensions-
avsättning före 1998 254 386 255 
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Nämnder 

Kommunstyrelsen fattade den 12 februari 2020 ett inriktningsbeslut avseende 
2021 års förutsättningar för mål och ekonomi. Stadens nämnder fick i uppdrag att 
till den 15 april ta fram förslag till inriktning, mål och ekonomi 2021 enligt inrikt-
ningsbeslutets planeringsanvisningar. Den 10 juni beslutade kommunfullmäktige 
om ekonomisk tilldelning, inriktning och mål för nämnder 2021. 

Stadsövergripande 
Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar 
Helsingborg har, precis som andra kommuner i landet, stora utmaningar framför 
sig. Andelen barn och äldre blir större jämfört med den arbetande befolkningen, vil-
ket leder till att stadens utgifter ökar snabbare än intäkterna. Samtidigt fortsätter 
förväntningarna på offentlig sektor att öka. Invånarna förväntar sig en enklare, 
snabbare och mer flexibel service samtidigt som teknikutvecklingen förändrar hela 
vårt sätt att leva och bedriva verksamhet. Utmaningen framöver innebär att kunna 
erbjuda lika bra eller bättre service, samtidigt som utgifterna ska minska. 

Den här ekvationen kan bara lösas med förändrade arbetssätt och smartare väl-
färdslösningar. Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer, inte 
bara när vi utvecklar den egna verksamheten utan också när vi skapar förutsätt-
ningar för invånare, organisationer och företag att verka här. Hbg works är en sats-
ning i staden där vi sätter fokus på att ta oss från idé till handling. 

För att ytterligare förstärka förändringsarbetet inom välfärds- och stadsutveckl-
ingslösningar beslutade kommunfullmäktige i april 2019 att samtliga nämnder får i 
uppdrag att testa och utveckla smartare och mer effektiva lösningar för att möta 
både dagens och framtidens utmaningar. Välfärds- eller stadsutvecklingslösning-
arna ska skapa positiva effekter och ett långsiktigt värde för de som bor och verkar 
i Helsingborg. Kommunfullmäktige beslutade också att finansiera framtagandet av 
välfärds- och stadsutvecklingslösningar genom årliga aktieutdelningar från HSFAB. 
Beslutet innebär att stadens nämnder under tre år tillförs extra utvecklingsmedel. 

Nämndernas framtagna välfärds- eller stadsutvecklingslösningar ska vara imple-
menterade så att dessa kan spridas vidare till besökarna under stadsmässan H22. 
Under H22 bjuder vi in världen till Helsingborg för att dela erfarenheter och fråge-
ställningar kring hållbar och smart stadsutveckling. H22 sätter människan i fokus 
och kommer att belysa stadsutveckling från de tre perspektiven livskvalitet, innova-
tiv stadsutveckling och city governance. H22 ger staden inspiration och kraft att ta 
sig an den nödvändiga omställningen och de kommande årens förändrings- och ut-
vecklingsarbete. 
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Utvecklingsmedel för nya välfärds- och stadsutvecklingslösningar, mnkr 

Nämnd  2020  2021  2022  Summa  

Barn- och utbildningsnämnden  10,0  10,0  10,0  30,0  

Vård- och omsorgsnämnden  7,0  7,0  7,0  21,0  

Stadsbyggnadsnämnden  4,0  4,0  4,0  12,0  

Arbetsmarknadsnämnden  4,0  4,0  4,0  12,0  

Socialnämnden  4,0  4,0  4,0  12,0  

Idrotts- och fritidsnämnden  3,0  3,0  3,0  9,0  

Kulturnämnden  3,0  3,0  3,0  9,0  

Fastighetsnämnden  1,0  1,0  1,0  3,0  

Miljönämnden  1,0  1,0  1,0  3,0  

Kommunstyrelsen 3,0  3,0  3,0  9,0  

Summa  40,0  40,0  40,0  120,0 

Digitaliseringsavdelningen, SLF 4,0 4,0 4,0 12,0 

Totalt 44,0 44,0 44,0 132,0 

 

Räddningstjänst 
Sedan 2015 är räddningstjänsterna i Helsingborg, Örkelljunga, Ängelholm och Bjuv 
medlemmar i ett gemensamt räddningstjänstförbund. Kommunstyrelsens inrikt-
ningsbeslut i februari 2020 innebar att kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst tillfördes 133,9 mnkr. För 2021 föreslår vi att kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillförs 133,9 mnkr vilket innebär en oförändrad 
tilldelning jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 
2021 en ökning av föregående års tilldelning med 4,5 mnkr. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Nämndens inriktning 
Kunskap och lärande är fokus för stadens förskolor och skolor. Alla barn och ele-
ver ska ges förutsättningar att utvecklas och nå målen. Särskild vikt ska läggas vid 
kunskaper i språk och matematik samt skolans kompensatoriska uppdrag. 

Barn och elever ska känna sig trygga, få stöd i sin personliga utveckling och ut-
veckla sin lust att lära. De ska rustas för en framtid i förändring, där hållbarhet, re-
spekt för demokrati och människors lika värde är centrala begrepp.  

Nämndens mål 
Andelen elever med hög frånvaro ska halveras 

Motivering 
Elevers närvaro i skolan är avgörande för att nå goda kunskapsresultat och hög 
måluppfyllelse. Frånvaron för elever i såväl grund- som gymnasieskola har upp-
märksammats som ett problem i nämndens kvalitetsrapporter. Att öka elevers när-
varo är därför ett prioriterat mål för stadens skolor. 

Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka 

Motivering 
Alla elever i grundskolan ska ha möjlighet att nå målen och gå vidare till fortsatta 
studier på nationellt program på gymnasieskolan. En alltför stor elevgrupp står 
idag utanför denna möjlighet. En stor del av dessa elever saknar endast ett eller två 
ämnen för att nå behörighet till gymnasieskolan. Särskilt fokus ska därför läggas 
på åtgärder för dessa elever. 

Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka 

Motivering 
Andelen elever på nationella program som genomför sin gymnasieutbildning på tre 
år har under senare år minskat. Denna trend är negativ såväl ur ett elev- som sam-
hällsperspektiv och behöver därför brytas. 
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Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari  

- Utgångspunkt 3 546,349 
- Demografi 72,959 
- Uppräkning 1,0 % 36,193 
Förslag till ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet 3 655,501 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni  

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 3,208 
- Generell förstärkning 35,000 
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 38,208 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 3 693,710 
  
Ökad ekonomisk tilldelning 2021 jämfört med 2020 147,361 

Demografi 
Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel-
sens inriktningsbeslut visar på ett förändrat antal barn och ungdomar. Vi föreslår 
därför att öka demografitilldelningen med 3,2 mnkr jämfört med inriktningsbeslu-
tet. Den totala demografitilldelningen för barn- och utbildningsnämnden 2021 upp-
går då till 76,2 mnkr. 

Generell förstärkning 
Vi föreslår att barn- och utbildningsnämnden tillförs 35,0 mnkr som en generell för-
stärkning utöver kommunstyrelsens inriktningsbeslut. 

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 30 mnkr 
2020-2022, varav 10,0 mnkr 2021, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutveckl-
ingslösningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de 
som nämndens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte ge-
nom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Nämndens inriktning 
I Helsingborg ska människor i alla åldrar kunna leva ett självständigt och aktivt liv 
med god livskvalitet. Invånarna ska erbjudas digital service och välfärdsteknik i 
framkant. De förebyggande insatserna ska öka. 

Nämndens mål 
Helsingborgarna ska 2021 vara mer nöjda än genomsnittet i riket med sin vård 
och omsorg 

Motivering 
Målsättningen är att samtliga verksamheter ska delta i de nationella brukarunder-
sökningarna som Socialstyrelsen genomför. Därmed kommer det att finnas möjlig-
het att få kundnöjdhet inom både vårdboende, hemvård, hemservice och LSS-verk-
samheterna. Genom kundundersökningarna ges våra invånare möjlighet att tala 
om hur väl vi lyckas i vårt systematiska kvalitetsarbete för att säkerställa en vård 
och omsorg av god kvalitet som utgår ifrån den enskildes behov och önskemål. 

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr 
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari  

- Utgångspunkt 1 958,506 
- Demografi 53,637 
- Uppräkning 1,0 % 20,121 
Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet 2 032,264 
  

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni  

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos -12,678 
- Blockhöjning av hyra på tre särskilda boenden 5,600 
- Stöd till föreningar 0,116 
- Strukturell obalans 75,000 
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni  68,038 
  
  

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige 2 100,302 
  

Ökad ekonomisk tilldelning 2021 jämfört med 2020 141,797 

Demografi 
Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel-
sens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal äldre. Vi föreslår därför att minska 
demografitilldelningen med -12,7 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala 
demografitilldelningen för vård- och omsorgsnämnden 2021 uppgår då till 41,0 
mnkr. 
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Tillförande av medel för att hantera strukturell obalans 
Vård- och omsorgsnämnden har ett större strukturellt underskott och en kraftig 
obalans mellan intäkter och utgifter. För att komma till rätta med denna obalans 
föreslås att nämndens tillförs 75,0 mnkr. 

Blockhöjning av hyra på tre särskilda boenden 
Vi föreslår att nämnden tillförs 5,6 mnkr att täcka upp hyreshöjningar på tre sär-
skilda boenden. Dessa hyreshöjningar är ett led i den genomgripande hyresöversyn 
fastighetsnämnden successivt genomför i staden. Fastighetsnämndens avkast-
ningskrav ökar med motsvarande belopp. 

Stöd till föreningar 
Stadens föreningsliv bidrar på många sätt positivt till livskvaliteten i Helsingborg. 
Samtidigt påverkar infektionssjukdomen Covid-19 invånarnas beteenden i mycket 
hög grad. Många föreningar är ”stängda” och verksamheterna ligger i allt väsentligt 
nere vilket riskerar att många invånare tappar kontakten med föreningslivet. Vi fö-
reslår att vård- och omsorgsnämnden tillförs 0,1 mnkr som en engångssatsning 
2021 i syfte att stödja de föreningar som nämnden arbetar tillsammans med så att 
dessa kan fortsätta engagera nuvarande och nya medlemmar. Totalt tillförs sta-
dens nämnder 5,0 mnkr i detta syfte. 

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 21 mnkr 
2020-2022, varav 7,0 mnkr 2021, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutveckl-
ingslösningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de 
som nämndens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte ge-
nom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag. 
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Stadsbyggnadsnämnden 

Nämndens inriktning 
Staden ska upplevas ren och kännas trygg för alla oavsett tid på dygnet. När sta-
den växer med bostäder och verksamhetsytor ska den göra det med variation och 
stor hänsyn till livskvaliteten för dagens helsingborgare. 

Nämndens mål 
Kundernas totala upplevelse av bygglovstjänsten ska under 2021 uppgå till minst 
3,6 i NKI live 

Motivering 
Vi behöver arbeta vidare med att skapa kundservice på en nivå där våra kunder blir 
nöjda. Tidigare år har fokus varit på handläggningstiden i NKI live. Vi ser nu att den 
faktiska handläggningstiden gått från 30 dagar 2018 till 16 dagar 2019 och därmed 
har en förflyttning gjorts inom området. Framåt ser vi att det är relevant att titta på 
helheten och alla sju punkter och inte enbart handläggningstid för att på så sätt få 
kundens hela upplevelse. I NKI live som skickas till kund i samband med beslut frå-
gar vi både privat- och företagskunder och skalan är 1-4. 2019 låg NKI live på 3,4. I 
NKI live mäts hela kundens upplevelse genom sju punkter.  

1. Det är enkelt att komma i kontakt med handläggaren.  
2. Handläggningstiden är rimlig.  
3. Handläggarna är professionella och inger förtroende.  
4. E-tjänsten, information och blanketter fungerar smidigt.  
5. Beslutet är tydligt formulerat och lätt att förstå.  
6. Jag blir trevligt bemött och känner att mitt ärende tas om hand på ett bra sätt.  
7. Jag får god handledning med vilka handlingar jag behöver lämna in. 

Planlagd mark för verksamhetsytor ska uppgå till minst 80 hektar 2021, varav 
minst 40 hektar kommunal mark 

Motivering 
Helsingborg har ett av Sveriges bästa logistiklägen. Nästan en fjärdedel av gods-
mängderna och omkring hälften av det totala godsvärdet i Sveriges utrikeshandel 
tar sin väg in och ut via Skåne. Helsingborg vill säkra och utveckla sin position som 
logistiknod och för att klara efterfrågan på etableringar behöver vi ha en god buf-
fert av planlagd mark som tillsammans med stadsledningsförvaltningens arbete 
kan möta marknadens efterfrågan både för nyetableringar och befintlig verksam-
het. Med de senaste årens e-handelstillväxt ses två starka trender i logistikbran-
schen: dels ett generellt ökat behov av logistikyta, som driver på tillväxten och eta-
bleringstakten för lager, och dels ett ökat tryck på logistikytor nära tillväxtregioner 
och storstäder, för att möta konsumentkraven på snabba, flexibla leveranser som 
e-handeln skapat. I Helsingborg behöver vi en beredskap på mark för etableringar 
inom logistik, lager och tillverkning. 
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Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari  

- Utgångspunkt 599,974 
- Demografi 2,375 
- Uppräkning 1,0 % 6,023 
- Indexutveckling, ökat antal bostäder samt justering för uppräkning 
exkl. avskrivningar och räntor 3,977 
Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet 612,349 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni  

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos -0,302 
- Ökade kapitalkostnader 14,900 
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni  14,598 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni  626,947 
  
Ökad ekonomisk tilldelning 2021 jämfört med 2020 26,973 

Demografi 
Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel-
sens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi 
föreslår därför att minska demografitilldelningen med -0,3 mnkr jämfört med inrikt-
ningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för stadsbyggnadsnämnden 2021 
uppgår då till 2,1 mnkr. 

Ökade kapitalkostnader 
Nämndens planerade investeringar innebär ökade kapitalkostnader (räntor och av-
skrivningar). Vi föreslår en ökning av nämndens kommunbidrag med 14,9 mnkr för 
att möta dessa kostnader. 

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 12 mnkr 
2020-2022, varav 4,0 mnkr 2021, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutveckl-
ingslösningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de 
som nämndens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte ge-
nom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag. 
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Arbetsmarknadsnämnden 

Nämndens inriktning 
Fler invånare med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande så snabbt som möj-
ligt. Vi möter invånarna på olika sätt, med tydliga förväntningar och ett tydligt ar-
betsfokus, även i stadsdelarna för att på så sätt bidra till ett mer integrerat och 
tryggt Helsingborg med livskvalitet för alla. 

Nämndens mål 
Minst 285 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier un-
der 2021 

Motivering 
Ungdomarna är en prioriterad grupp för vår verksamhet. Ungdomar 18-24 år ska i 
högre grad avslutas från ekonomiskt bistånd och gå till arbete eller studier. 

Antalet invånare med ekonomiskt bistånd ska under 2021 minska till högst 3 000 

Motivering 
I januari 2019 var antalet invånare med ekonomiskt bistånd 2 903 medan det ökat 
till 3 211 i januari 2020. Den osäkra konjunkturutvecklingen gör det svårt att upp-
skatta effekterna på antalet biståndstagare men det är nämndens målsättning att 
nämndens resurser används på ett sådant sätt att antalet biståndstagare minskar. 

Antalet hushåll med barn med ekonomiskt bistånd ska under 2021 minska så att 
antalet barn blir högst 1 890 

Motivering 
Forskningen visar att barn som lever i hushåll med ekonomiskt bistånd har större 
sannolikhet att också få ekonomiskt bistånd som vuxna. Ett mål som är kopplat till 
barn kan ge goda effekter på ekonomiskt bistånd både på kort och lång sikt. Ett an-
nat argument är att barnkonventionen blivit lag och barnens situation behöver för-
stärkas. Med ett ”barn-mål” bör vi sannolikt få en bra effekt även för kvinnor där an-
delen har ökat inom gruppen nyanlända. Att fokusera på barnen tror vi också får 
positiva effekter som ökad trygghet och integration och kan ge förutsättningar för 
minskning av kriminalitet i framtiden. 
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Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari  

- Utgångspunkt 581,343 
- Demografi 2,588 
- Uppräkning 1,0 % 2,789 
- Ökning försörjningsstöd 30,000 
Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet 616,720 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni  

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 0,180 
- Arbetsfrämjande insatser 5,000 
- Stöd till föreningar 0,237 
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni  5,417 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni  622,136 
  
Ökad ekonomisk tilldelning 2021 jämfört med 2020 40,794 

Demografi 
Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel-
sens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal vuxna. Vi föreslår därför att öka de-
mografitilldelningen med 0,2 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala de-
mografitilldelningen för arbetsmarknadsnämnden 2021 uppgår då till 2,8 mnkr. 

Arbetsfrämjande insatser 
Många företag drabbas hårt av infektionssjukdomen Covid-19 vilket i sin tur påver-
kar arbetsmarknaden i Helsingborgsregionen. För att möta en högre arbetslöshet, 
ökat antal hushåll med ekonomiskt bistånd och framförallt ökade svårigheter att 
matcha redan arbetslösa till de lediga jobben (där de riskerar att bli utkonkurrerade 
av ”nyarbetslösa”) föreslår vi att arbetsmarknadsnämnden tillförs 5,0 mnkr för ar-
betsfrämjande insatser. 

Stöd till föreningar 
Stadens föreningsliv bidrar på många sätt positivt till livskvaliteten i Helsingborg. 
Samtidigt påverkar infektionssjukdomen Covid-19 invånarnas beteenden i mycket 
hög grad. Många föreningar är ”stängda” och verksamheterna ligger i allt väsentligt 
nere vilket riskerar att många invånare tappar kontakten med föreningslivet. Vi fö-
reslår att arbetsmarknadsnämnden tillförs 0,2 mnkr som en engångssatsning 2021 
i syfte att stödja de föreningar som nämnden arbetar tillsammans med så att 
dessa kan fortsätta engagera nuvarande och nya medlemmar. Totalt tillförs sta-
dens nämnder 5,0 mnkr i detta syfte. 
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Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 12 mnkr 
2020-2022, varav 4,0 mnkr 2021, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutveckl-
ingslösningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de 
som nämndens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte ge-
nom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag. 
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Socialnämnden 

Nämndens inriktning 
Vi vill arbeta för en trygg stad där socialt utsatta barn och ungdomar får bättre för-
utsättningar att lyckas i skolan genom ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till 
dem och deras familjer. Digital socialtjänst ska erbjudas invånarna när och var de 
vill. Stödet till barn, unga och vuxna ska utvecklas genom invånarnas delaktighet 
och medskapande för att möjliggöra en kunskapsbaserad socialtjänst. 

Nämndens mål 
Barn som placeras i jourhem ska vid behov erhålla ett familjehem inom högst 6 
månader under 2021 

Motivering 
Socialtjänstens uppgift är att verka för att barn och ungdomar växer upp under 
trygga och goda förhållanden. Jourhem är en tillfällig placering för barn eller unga 
som har en mycket otrygg situation, antingen i hemmet eller om barnet eller den 
unge fastnat i ett negativt beteende. Eftersom jourhemmet är en tillfällig lösning i 
avvaktan på ett stadigvarande hem, bör jourhemsvistelsen vara så kort som möj-
ligt. Långa vistelser i jourhem skapar ovisshet och en ny otrygghet för barnen och 
gynnar inte barnets utveckling.  Målet ska leda till att barn som behöver en tryggare 
tillvaro genom en familjehemsplacering snabbare får en stabil situation. 

Under 2021 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av socialförvalt-
ningens tjänster uppleva att det stöd de har fått har varit till nytta 

Motivering 
Socialnämndens uppdrag är att möjliggöra för invånare som behöver socialt stöd 
att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. Att ta vara på de 
erfarenheter som enskilda har är en kunskapskälla för att utveckla verksamheten, 
både avseende utformning och kvalitet och kan därmed göra verksamheten mer 
effektiv. Genom en löpande kundundersökning ger socialförvaltningen invånare, 
som avslutat kontakten med förvaltningen, möjlighet att återkoppla om de upplever 
att stödet de fått har varit till nytta. Personen ska, med förvaltningens hjälp, upp-
leva en bättre situation på vägen mot självständighet. 

Under 2021 ska minst 95 procent av de ungdomar som dömts till ungdomstjänst 
eller ungdomsvård fullfölja sin påföljd 

Motivering 
En strukturerad samverkan mellan socialtjänst och rättsväsende är avgörande för 
att nå ungdomar med ett kriminellt beteende. Staden har tidiga och tydliga evidens-
baserade påverkansprogram för dessa ungdomar. Om socialnämnden framgångs-
rikt matchar ungdomens behov med rätt påverkansprogram minskar återfallsris-
ken betydligt förutsatt att ungdomen fullföljer programmet. 
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Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari  

- Utgångspunkt 546,824 
- Demografi 9,065 
- Uppräkning 1,0 % 5,559 

Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet 561,448 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni  

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 0,107 
- Boendekostnader för ensamkommande 8,000 
- Ökad klienttillströmning och klientkomplexitet under flera år 10,000 
- Stöd till föreningar 0,944 
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni  19,051 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni  580,499 
  
Ökad ekonomisk tilldelning 2021 jämfört med 2020 33,675 

Demografi 
Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel-
sens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar och vuxna. Vi före-
slår därför att öka demografitilldelningen med 0,1 mnkr jämfört med inriktningsbe-
slutet. Den totala demografitilldelningen för socialnämnden 2021 uppgår då till 9,2 
mnkr. 

Boendekostnader för ensamkommande 
Socialnämnden har fortsatt ansvar och kostnader för boendesituationen för en-
samkommande barn och ungdomar. Hittills har nämndens kostnad täckts upp från 
stadsgemensamt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i ärendet mål och 
ekonomi 2017 att avsätta 60,0 mnkr hos kommunstyrelsen (stadsgemensamt) ut-
görande kapitalbehov för boendelösningar för nyanlända med permanent uppe-
hållstillstånd som anvisas av Migrationsverket. (Se avsnittet om kommunstyrelsen 
för ett förtydligande.) 

Vi föreslår att socialnämnden tillförs 8,0 mnkr för att täcka boendekostnader för 
ensamkommande. I detta ligger också att inte längre avsätta ett belopp för detta 
ändamål hos kommunstyrelsen (stadsgemensamt). 

Ökad klienttillströmning 
Socialnämnden har under några år haft en kraftigt ökad tillströmning av klienter. 
Antalet ärenden har ökat väsentligt mer än Helsingborgs befolkningsökning och 
även komplexiteten i många ärenden har blivit allt större. I syfte att täcka den 
strukturella obalansen i finansieringen av nämnden föreslår vi att den ekonomiska 
tilldelningen ökar med 10,0 mnkr. 
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Stöd till föreningar 
Stadens föreningsliv bidrar på många sätt positivt till livskvaliteten i Helsingborg. 
Samtidigt påverkar infektionssjukdomen Covid-19 invånarnas beteenden i mycket 
hög grad. Många föreningar är ”stängda” och verksamheterna ligger i allt väsentligt 
nere vilket riskerar att många invånare tappar kontakten med föreningslivet. Vi fö-
reslår att socialnämnden tillförs 0,9 mnkr som en engångssatsning 2021 i syfte att 
stödja de föreningar som nämnden arbetar tillsammans med så att dessa kan fort-
sätta engagera nuvarande och nya medlemmar. Totalt tillförs stadens nämnder 5,0 
mnkr i detta syfte. 

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 12 mnkr 
2020-2022, varav 4,0 mnkr 2021, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutveckl-
ingslösningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de 
som nämndens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte ge-
nom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag. 
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Idrotts- och fritidsnämnden 

Nämndens inriktning 
Barn och unga är vår prioriterade målgrupp. Verksamheten ska vara nytänkande 
och öppen för nya idéer och sätt att arbeta. Lika möjligheter för pojkar och flickor 
är en viktig grundförutsättning för nämndens arbete. Stadens befintliga anlägg-
ningar ska nyttjas mer effektivt. Vi ska skapa ökade möjligheter för spontanidrott 
och utforma mötesplatser med ett helt nytt innehåll med fokus på unga. Vi ska 
spela en aktiv roll i stadens trygghetsskapande arbete. 

Nämndens mål 
Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar för föreningslivet 
ska vara bokad vid utgången av 2022 

Motivering 
Idrotts-och fritidsnämndens uppdrag är att möjliggöra fritidsaktiviteter som främjar 
fysisk aktivitet. Ett högt nyttjande av stadens anläggningar för sport och idrott är 
en indikator på att många är fysiskt aktiva. Det är viktigt att såväl nya som befint-
liga anläggningarna nyttjas effektivt för att så många som möjligt ska kunna ta del 
av dem. Det finns mer att göra för att optimera användandet av stadens idrottshal-
lar, därför är idrotts- och fritidsnämnden mål att öka beläggningsgraden i dessa. 

Syftet med målet är att öka antalet uthyrda timmar i stadens sporthallar på tider 
som i nuläget har lägre beläggning. Det gäller främst bokningsbara tider efter kl. 
21:00 måndag-torsdag och från kl. 19:30 på fredagar. Det är tider som föreningsli-
vet idag inte efterfrågar. Genom att marknadsföra och erbjuda dessa tider till andra 
intressenter, till exempel privatpersoner och företag, får fler helsingborgare möjlig-
heter att vara fysiskt aktiva på sin fritid. Som sporthall räknas de hallar som har 
golvyta med mått mellan 18x36 meter och 22x42 meter. 

Fritid Helsingborg ska till 2022 utveckla nya verksamhetsformer för att skapa ett 
bredare utbud 

Motivering 
Fritidsverksamheten ska utvecklas så att nya former för innehåll, verksamheter och 
mötesplatser kommer till stånd. Genom att ta till vara nya idéer och sätt att arbeta 
kan andra och fler målgrupper nås. Syftet med målet är att stimulera alla verksam-
heter i Fritid Helsingborg att bidra till nämndens inriktning. Samarbete mellan en-
heter, andra förvaltningar och civilsamhället kommer att vara en viktigt i arbetet. 

Indikatorer på utveckling mot målet kan till exempel vara fler besök i öppen fritids-
verksamhet, nya kunder hos Föreningsservice som bokar lokaler, nya samarbets-
partners och nya aktiviteter i öppen fritidsverksamhet samt ökad beläggningsgrad i 
hallar och anläggningar. Förvaltningen kommer göra en samlad professionell be-
dömning av utvecklingen mot målet. 
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Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari  

- Utgångspunkt 274,952 
- Demografi 3,232 
- Uppräkning 1,0 % 2,782 

Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet 280,966 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni  

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 0,008 
- Ökade driftkostnader för investeringar 3,100 
- Stöd till föreningar 2,370 
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni  5,478 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni  286,444 
  
Ökad ekonomisk tilldelning 2021 jämfört med 2020 11,492 

Demografi 
Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel-
sens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi 
föreslår därför att öka demografitilldelningen med 0,01 mnkr jämfört med inrikt-
ningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för idrotts- och fritidsnämnden 
2021 uppgår då till 3,2 mnkr. 

Ökade driftkostnader 
Stadens starka tillväxt innebär ett behov av utökning och utveckling av nämndens 
anläggningar. Dessa investeringar innebär ökade driftskostnader (räntor och av-
skrivningar) för idrotts- och fritidsnämnden. Vi föreslår att öka nämndens kommun-
bidrag med 3,1 mnkr för att möta de ökade kostnader som investeringarna medför. 

Stöd till föreningar 
Stadens föreningsliv bidrar på många sätt positivt till livskvaliteten i Helsingborg. 
Samtidigt påverkar infektionssjukdomen Covid-19 invånarnas beteenden i mycket 
hög grad. Många föreningar är ”stängda” och verksamheterna ligger i allt väsentligt 
nere vilket riskerar att många invånare tappar kontakten med föreningslivet. Vi fö-
reslår att idrotts- och fritidsnämnden tillförs 2,4 mnkr som en engångssatsning 
2021 i syfte att stödja de föreningar som nämnden arbetar tillsammans med så att 
dessa kan fortsätta engagera nuvarande och nya medlemmar. Totalt tillförs sta-
dens nämnder 5,0 mnkr i detta syfte. 

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 9 mnkr 2020-
2022, varav 3,0 mnkr 2021, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutvecklingslös-

40     Plan för mål och ekonomi 2021 - Helsingborgs stad



 

 

 

ningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de som nämn-
dens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte genom kom-
munbidrag utan finansieras från koncernbolag. 
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Kulturnämnden 

Nämndens inriktning 
I samverkan med andra aktörer utveckla kulturen i hela Helsingborg, i staden såväl 
som på landsbygden, så att den möter invånarnas behov av kulturupplevelser, kun-
skap och bildning där de vistas och bor samt ökar delaktigheten i kulturlivet. Detta 
med speciellt fokus på barn och unga. 

Nämndens mål 
2021 ska 8 400 elevtimmar, inom Helsingborgs Kulturskola, vara förlagda utanför 
Dunkers kulturhus 

Motivering 
Helsingborgs Kulturskola ska nå fler barn och unga. Genom att Helsingborgs kul-
turskola i större utsträckning finns där kommunens barn och unga vistas och bor, 
bidrar detta till att öka målgruppens tillgång till kultur, skapande, delaktighet samt 
ökad livskvalitet. Att satsningen kan fortgå i ett utmanande omvärldsläge är priori-
terat. Att kunna öka antalet faktiska timmar bedömer nämnden i rådande läge som 
positivt, men sekundärt. Målet ska ses som en stark signal att fortsätta arbetet 
med att det ska finnas Kulturskola med hög kvalitet i hela Helsingborg. 

2021 ska Helsingborgs bibliotek öka verksamheten för barn och unga, i områden 
som är underrepresenterade, med 150 timmar jämfört med 2020 

Motivering 
Helsingborgs bibliotek ska i större utsträckning finnas i stadens områden som är 
underrepresenterade avse-ende barn och ungas besök samt deltagande. Helsing-
borgs bibliotek kan med detta bidra till att öka barn och ungas tillgång till kultur, lä-
rande och ökad livskvalitet. Att satsningen kan fortgå i ett utmanande omvärlds-
läge är prioriterat. Att kunna öka antalet faktiska timmar bedömer nämnden i rå-
dande läge som positivt, men sekundärt. Målet ska ses som en stark signal att fort-
sätta arbetet med att det ska finnas biblioteksverksamhet för barn och unga med 
hög kvalitet i hela Helsingborg. 
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Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari  

- Utgångspunkt 198,900 
- Demografi 2,046 
- Uppräkning 1,0 % 2,009 

Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet 202,955 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni  

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos -0,007 
- Generell förstärkning 1,000 
- Stöd till föreningar 1,334 
- Ökade driftkostnader för investeringar 0,600 
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni  2,927 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni  205,882 
  
Ökad ekonomisk tilldelning 2021 jämfört med 2020 6,982 

Demografi 
Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel-
sens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi 
föreslår därför att minska demografitilldelningen med -0,01 mnkr jämfört med in-
riktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för kulturnämnden 2021 upp-
går då till 2,0 mnkr. 

Generell förstärkning 
Vi föreslår att kulturnämnden tillförs 1,0 mnkr som en generell förstärkning utöver 
kommunstyrelsens inriktningsbeslut. 

Stöd till föreningar 
Stadens föreningsliv bidrar på många sätt positivt till livskvaliteten i Helsingborg. 
Samtidigt påverkar infektionssjukdomen Covid-19 invånarnas beteenden i mycket 
hög grad. Många föreningar är ”stängda” och verksamheterna ligger i allt väsentligt 
nere vilket riskerar att många invånare tappar kontakten med föreningslivet. Vi fö-
reslår att kulturnämnden tillförs 1,3 mnkr som en engångssatsning 2021 i syfte att 
stödja de föreningar som nämnden arbetar tillsammans med så att dessa kan fort-
sätta engagera nuvarande och nya medlemmar. Totalt tillförs stadens nämnder 5,0 
mnkr i detta syfte. 

Ökade driftkostnader 
Nämndens planerar för en investering av ett nytt styrsystem för belysning på Dun-
kers Kulturhus. Denna investering innebär ökade driftskostnader (räntor och av-
skrivningar) för kulturnämnden och vi föreslår att öka nämndens kommunbidrag 
med 0,6 mnkr för att möta de ökade kostnader som investeringen medför 2021. 
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Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 9 mnkr 2020-
2022, varav 3,0 mnkr 2021, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutvecklingslös-
ningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de som nämn-
dens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte genom kom-
munbidrag utan finansieras från koncernbolag. 
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Fastighetsnämnden 

Nämndens inriktning 
Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetsloka-
ler. 

Nämndens mål 
Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter ska vid 
årsskiftet 2021/2022 vara högst 75 och därefter minska med 10 stycken varje år 

Motivering 
Målet syftar till att skapa handlingsfrihet över stadens ägda bostadsrätter samt 
öka omflyttningen i det bostadssociala programmet. 

Den normalårskorrigerade energianvändningen per kvm i lokaler som fastighets-
nämnden förvaltar ska 2021 vara högst 128,7 kWh/kvm/år 

Motivering 
I stadens klimat- och energiplan finns en tydlig ambition om en effektivare energi-
användning i Helsingborg. En del i denna utveckling är att minska energianvänd-
ning i stadens fastigheter och enligt fastighetsförvaltningens riktlinjer behöver 
energianvändning minska med 1,2 procent årligen under perioden 2021-2025. Det 
motsvarar en minskning med i snitt 1,5 kWh per år under perioden. 

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari  

- Utgångspunkt -243,552 
- varav kommunbidrag, Nyproduktionsfond, Lokalbank 1 och 2 65,938 
- varav utdelningskrav -309,490 
- Uppräkning 1,0 % 0,209 

Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet -243,342 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni  

- Ökat avkastningskrav, internhyresjustering 2021 -5,600 
- Interimslösningar för tillfälliga bostadslösningar under avveckling -5,000 
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni  -10,600 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni  -253,942 
  
Ökad ekonomisk tilldelning 2021 jämfört med 2020 -10,391 
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Ökat utdelningskrav och internhyresjustering 2021 
Fastighetsnämnden genomför succesivt en hyresöversyn på alla objekt i staden. 
Justeringen har sin utgångspunkt i att internhyrorna ska spegla den verkliga lokal-
kostnaden, så att en marknadsliknande hyra föreligger. På detta sätt säkerställs ett 
ändamålsenligt lokalutbud på såväl kort som lång tidshorisont. Nu föreligger en hy-
reshöjning på tre vårdboenden som uppgår till 5,6 mnkr. Fastighetsnämndens ut-
delningskrav föreslås därför öka med motsvarande belopp. 

Avveckling av tillfälliga bostadslösningar för nyanlända 
Antalet nyanlända har minskat år för år och det sker en avveckling av tillfälliga bo-
stadslösningar såsom till exempel villavagnar. Vi föreslår med anledning av detta 
att nämndens ekonomiska tilldelning minskar med -5,0 mnkr. 

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 3 mnkr 2020-
2022, varav 1,0 mnkr 2021, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutvecklingslös-
ningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de som nämn-
dens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte genom kom-
munbidrag utan finansieras från koncernbolag. 
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Miljönämnden 

Nämndens inriktning 
Vi ska arbeta för ett klimatneutralt Helsingborg med bland annat fokus på att ut-
veckla metoder för ökad kolinlagring. Bidra till en trygg stad, genom vår tillsyn och 
kontroll, i samverkan med andra förvaltningar och myndigheter. Utveckla smarta 
tjänster för invånare och företagare så att det blir enkelt att kommunicera i ären-
den. 

Nämndens mål 
Minst 10 växthusföretag ska under 2021 ha inkommit med en åtgärdsplan för att 
minska läckage av växtskyddsmedel 

Motivering 
Levande sjöar och vattendrag är ett av Sveriges miljömål. För att minska utsläpp av 
växtskyddsmedel till vatten kommer vi att arbeta med att förtagen ska ta fram pla-
ner för hur de ska komma tillrätta med det läckage som finns. 10 växthusföretag 
motsvarar ungefär 20-25 procent av de växthusföretag som finns i staden. Vi räk-
nar med att under en period om 4-5 år ska alla växthusföretag arbeta med åtgärds-
planer. 

2021 ska minst 30 anmälnings och tillståndspliktiga verksamheter ha tagit fram 
en resursplan för avfallsminskning 

Motivering 
Hållbar avfallshantering är en av preciseringarna för miljömålet God bebyggd miljö. 
Under 2020 fanns drygt 200 anmälnings och tillståndspliktiga verksamheter (alla 
verksamheter besöks inte årligen). För att skapa ett större engagemang om av-
fallsminimering och en hållbar hantering av avfall kommer vi att arbeta med fokus 
på avfall några år framöver. Vi ser att det finns möjligheter att nå stora effekter om 
företagen har en tydlig plan för sin avfallshantering. Därför kommer vi att genom 
tillsyn, rådgivning och information inspirera företagen att minimera sitt avfall. 
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Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari  

- Utgångspunkt 26,569 
- Demografi 0,404 
- Uppräkning 1,0 % 0,270 

Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet 27,243 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni  

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos -0,024 
- Generell förstärkning 2,000 
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni  1,976 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni  29,219 
  
Ökad ekonomisk tilldelning 2021 jämfört med 2020 2,650 

Demografi 
Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrel-
sens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi 
föreslår därför att minska demografitilldelningen med 0,02 mnkr jämfört med in-
riktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för miljönämnden 2021 uppgår 
då till 0,4 mnkr. 

Generell förstärkning 
Vi föreslår att miljönämnden tillförs 2,0 mnkr som en generell förstärkning utöver 
kommunstyrelsens inriktningsbeslut. 

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 3 mnkr 2020-
2022, varav 1,0 mnkr 2021, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutvecklingslös-
ningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de som nämn-
dens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte genom kom-
munbidrag utan finansieras från koncernbolag. 
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Överförmyndarnämnden 

Nämndens inriktning 
Digitalisera gode mäns och förvaltares ekonomiska redovisningar för att skapa en 
mer effektiv och rättssäker hantering. 

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari  

- Utgångspunkt 16,803 
- Uppräkning 1,0 % 0,168 
Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet 16,971 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni  

Inga förändringar jämfört med inriktningsbeslutet  
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni  16,971 
  
Ökad ekonomisk tilldelning 2021 jämfört med 2020 0,168 

 

 

Valnämnden 

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari  

- Utgångspunkt 0,337 
- Uppräkning 1,0 % 0,003 
Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet 0,340 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni  

Inga förändringar jämfört med inriktningsbeslutet  
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni  0,340 
  
Ökad ekonomisk tilldelning 2021 jämfört med 2020 0,003 
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Kommunstyrelsen och stadsgemensamt 

Nämndens inriktning 
Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor. Helsingborg 
ska attrahera fler kunskapsintensiva företag och talanger med eftertraktad kompe-
tens. Vi ska förenkla för invånare, företag och organisationer att vara involverade i 
stadens utveckling. 

Nämndens mål 
Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet anställda inom 
kunskapsintensiva företag ska öka med 4,5 procent mellan 2020 och 2021 

Motivering 
En ökning av antalet kunskapsintensiva företag och antalet anställda i dessa före-
tag bidrar till utvecklingen av hela Helsingborgs näringsliv genom att öka diversifie-
ringen av styrkeområdena och attrahera kompetent arbetskraft. Kunskapsintensiva 
företag är en viktig motor för sysselsättning och tillväxt, och bidrar till utveckling i 
andra sektorer. Tillväxten av kunskapsintensiva arbetstillfällen är låg i Helsingborg 
och andelen högutbildade lägre än genomsnittet för riket. Med en ökad tillväxt av 
kunskapsintensiva arbetstillfällen möjliggör vi för fler högutbildade att hitta anställ-
ning i Helsingborg och att en kompetenspool skapas. Detta innebär också att res-
ten av näringslivet har lättare för att hitta högutbildad personal och vi stärker sta-
dens attraktionskraft som boende- och etableringsort. 

Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrå-
gan och följer stadens näringslivsprofilering ska uppgå till minst 40 hektar i de-
cember 2021 

Motivering 
Helsingborg ska ha en stark tillväxt. Nyetableringar och utveckling av befintliga fö-
retag genererar fler jobb och fler människor i arbete. För att möta näringslivets och 
stadens behov behöver staden säkerställa att det över tid finns tillräckligt med ex-
ploaterbar mark för att möjliggöra för företag som vill utvecklas eller etablera sig i 
staden. 

Stadens ekonomiska resultat 2021 för skattefinansierad verksamhet ska uppgå 
till minst 171 mnkr 

Motivering 
För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska ställning med hög soliditet är det 
nödvändigt att årligen redovisa resultat som minst uppgår till två procent av det 
prognostiserade skattenettot. Det som händer om resultatet blir lägre är att inve-
steringarna i staden behöver finansieras med lån motsvarande avvikelsen som i 
sin tur medför räntekostnader. Genom att minimera behovet av upplåning för de in-
vesteringar som genomförs minskas stadens framtida räntekostnader. 
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Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari  

- Utgångspunkt 539,043 
- Uppräkning 1,0 % 5,390 
- Justering av uppräkning (prioritering av välfärden) -3,200 

Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet 541,233 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni  

- Bostäder nyanlända/ensamkommande -60,000 
- Förstärkning Inköp och upphandling 1,300 
- M365 och Teams, redskap för framtidsorienterad arbets- och 
mötesplats 17,000 

Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni  -41,700 
  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni  499,533 
  
Ökad ekonomisk tilldelning 2021 jämfört med 2020 -39,510 

Minskat bostadsbehov för nyanlända 
Kommunfullmäktige beslutade i ärendet mål och ekonomi 2017 att tillföra kom-
munstyrelsen (stadsgemensamt) 60,0 mnkr utgörande kapitalbehov för boendelös-
ningar för nyanlända med permanent uppehållstillstånd som anvisas av Migrat-
ionsverket. Tillskottet har under åren använts för att finansiera olika lösningar 
såsom modulboenden, villavagnar, bostadsrätter och hyresrätter samt interimist-
iskt även med boende på hotell eller pensionat. 

Antalet nyanlända har minskat år för år och det finns inte längre ett behov av att re-
servera ett belopp på 60 mnkr för bostäder till denna grupp. Sedan kommunfull-
mäktiges beslut har de pengar som inte behövts för att finansiera bostäder årligen 
tillförts det ekonomiska utrymme som fullmäktige har möjlighet att fördela till sta-
dens nämnder. I kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari var 25 mnkr reser-
verade på stadsgemensamt av de 60 mnkr och 35 mnkr fanns med i det ekono-
miska utrymmet. 

Under de senaste åren har endast socialnämnden fakturerat stadsgemensamt för 
de kostnader som uppkommer för boendelösningar för ensamkommande barn el-
ler ungdomar. Genom att tillföra socialnämnden ett kommunbidrag på 8,0 mnkr att 
täcka dessa kostnader kan resterande 17 mnkr frigöras (60-35-8=17) till annat. 
Kommunstyrelsens (stadsgemensamts) ekonomiska tilldelning kan därför mins-
kas med -60,0 mnkr. 

Förstärkning Inköp och upphandling 
Inköpsenheten på stadsledningsförvaltningen servar stadens verksamheter med 
upphandling och uppföljning av stadsövergripande avtal samt förvaltningsspeci-
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fika upphandlingar vars värde överstiger direktupphandlingsgränsen. Antalet upp-
drag med inriktning mot digitalisering och innovation ökar. Dessa uppdrag kräver 
kvalificerad upphandlingskompetens. Detta sker samtidigt som arbetsmarknaden 
för upphandlare är mycket god. Det senare har inneburit en hög personalomsätt-
ning på inköpsenheten som inte har kunnat behålla kvalificerade upphandlare. I 
syfte att dels möta verksamheternas och koncernens ökade behov av stöd, råd och 
genomförande av uppdrag, föreslås att inköpsenheten tillförs 1,3 mnkr. 

M365 och Teams, redskap för framtidsorienterad arbets- och mötesplats 
Helsingborgs stad ska bli en av Europas mest innovativa städer 2022, och går mot 
en tillitsbaserat styrning. För att lyckas krävs samarbete internt och externt för att 
testa, utveckla och implementera nya lösningar, arbetssätt och tjänster för en 
smartare stad. Utifrån pågående tester uttrycker samtliga förvaltningar ett ökat be-
hov framåt av nya smarta digitala samarbetsverktyg som möjliggör moderna ar-
betssätt. 

Staden behöver en IT-miljö som stöttar utvecklingstakten i omvärlden. M365 är 
Microsofts benämning för sin nya framtidsorienterade IT-miljö, som är molnbase-
rad och erbjuder helt nya samarbetsverktyg och arbetssätt. Med detta som stöd 
kan staden fortsatt hitta nya smarta arbetssätt och ta tillvara på utvecklingen inom 
AI och datahantering. Det är av stor betydelse att staden inför ett enhetligt samar-
betsverktyg som möter medarbetarnas behov för att kunna behålla ett samlat 
grepp över stadens information. Stadens befintliga IT miljö har dessutom en be-
gränsad livslängd vad gäller Microsofts fortsatta support och vidareutveckling, och 
oavsett kommer en förändring att behöva ske inom några år. 

Kommunstyrelsen godkände i april 2020 anslå 9,0 mnkr från Stadsgemensamt för 
utveckling och införande av en framtidsorienterad digital arbetsplats och IT-miljö 
genom M365 och Teams under 2020. Syftet var att snabba upp införandet mot 
bakgrund av det ökade behovet av krishantering, i synnerhet den aktuella krishante-
ringen av Covid-19. För ett fortsatt brett införande av M365 i staden under 2021 fö-
reslår vi att öka kommunstyrelsens ekonomiska tilldelning med 17,0 mnkr. 

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 9 mnkr 2020-
2022, varav 3,0 mnkr 2021, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutvecklingslös-
ningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de som nämn-
dens verksamheter riktar sig till. Kommunfullmäktige beslutade också att digitali-
seringsavdelningen på stadsledningsförvaltningen specifikt tillförs totalt 12 mnkr 
2020-2022, varav 4,0 mnkr 2021, för samma ändamål. Tilldelningen till nämnden 
sker inte genom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag. 
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Stadsrevisionen 

Ekonomisk tilldelning, mnkr 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag  

- Utgångspunkt 6,574 
- Uppräkning 1,0 % 0,066 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 6,640 
  
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni  

Inga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges presidiums 
förslag  

  
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni  6,640 
  
Ökad ekonomisk tilldelning 2021 jämfört med 2020 0,066 
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Investeringsbudget 2021 samt plan 
för 2022-2027 

Helsingborg växer och vi fortsätter med omfattande investeringar inom välfärden 
och utvecklingen av den smarta och hållbara staden. Vi har ett ansvar gentemot 
kommande generationer att säkerställa att staden växer hållbart, såväl ekonomiskt 
som socialt och ekologiskt. 

Totalutgiften för de planerade investeringarna åren 2021-2027 uppgår till sju miljar-
der kronor. För Allians för Helsingborg är välfärden stadens viktigaste uppgift och 
vi föreslår investeringar i förskolor och skolor samt nya LSS-boenden och vårdbo-
enden. Skolan är avgörande för att alla barn ska få goda chanser att förverkliga 
sina drömmar, oavsett var de kommer ifrån eller vart de vill. I stadens skolor ska 
kunskapen stå i centrum och det förutsätter att elever känner sig trygga i skolmil-
jön. I takt med att vi får fler äldre personer i samhället ökar behovet av att vården 
ligger i framkant. Vi ska möjliggöra för bästa möjliga omsorg. 

Helsingborgs stad är 2020 utsedd till Sveriges miljöbästa kommun för fjärde året i 
rad, vilket både är imponerande och unikt. Vi har höga ambitioner i Helsingborg och 
utifrån livskvalitetsprogrammet, klimat- och energiplanen och grönstrukturpro-
grammet föreslår vi investeringar på drygt 1 miljard kronor för att fortsätta utveckl-
ingen mot en miljömässigt hållbar stad. Utöver detta sker miljöanpassningar i sta-
dens nya och befintliga fastigheter och lokaler. 

År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, gemensam, global och ba-
lanserad stad för både människor och företag. I vårt förslag till investeringsplan 
2021-2027 prioriterar vi att helsingborgarna ska kunna uppleva god livskvalitet och 
välfärd samt skapar förutsättningar för nya, innovativa och klimatsmarta lösningar 
att växa fram. 

Investeringsutrymme 2021-2027 
Investeringsutrymmet under planperioden uppgår till 7 159 mnkr i den skattefinan-
sierade verksamheten. Utrymmet baseras på ett årligt förväntat positivt kassaflöde 
på i genomsnitt 1 023 mnkr per år, varav ett årligt utrymme utifrån Helsingborgs 
befolkningstillväxt på i genomsnitt 76 mnkr. Investeringsutrymmet 2021-2027 är 
fördelat på följande nämnder och mindre inventarier inom staden: 

 mnkr 
Kommunstyrelsen 90 
Fastighetsnämnden 3 550 
Stadsbyggnadsnämnden 1 609 
Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsinvesteringar 1 150 
Kulturnämnden 10 
Inventarier inom hela staden (23 800 kr till 3 mnkr) 750 
Summa 7 159 
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Investeringar 2021-2027 
Den snabba befolkningsökningen de senaste åren har ökat behovet av både bostä-
der och verksamhetslokaler. De senaste åren har investeringar i skolor och försko-
lor dominerat. Antalet nya skolor minskar medan utbygganden av förskolor fortsät-
ter. I investeringsplanen finns bland annat behov av att bygga nya idrottshallar, 
LSS-bostäder, vårdboenden samt en fortsatt planering för en social och miljö-
mässig hållbar stadsutveckling.  

En sammanställd investeringsbudget 2021 och plan 2022-2027 finns på sidorna 
64-69. Totalutgift för planperioden uppgår till 7 096 mnkr. Förslaget till investe-
ringsbudget 2021 och plan för 2022-2027 har följande fördelning inom stadens 
verksamhetsområden: 

 mnkr 
Förskola och skola 906 
Idrott och fritid 274 
Stadsutveckling 2 757 
Kultur 312 
Socialtjänst 40 
Vård och omsorg 343 
Stadsgemensamt 90 
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet 1 632 
Inventarier inom hela staden (23 800 kr till 3 mnkr) 741 
Summa 7 096 

 

Fler barn och elever i ett växande Helsingborg 
Staden har en hög ambition att erbjuda barn, elever och pedagoger en positiv miljö 
som stödjer barnens och elevernas utveckling och att skapa motiverande och sti-
mulerande arbetsplatser. I investeringsplanen 2021-2027 finns tre nya grundskolor 
(H+, Östra Ramlösa och Filborna) och 9 nya förskolor, varav tre ersätter befintliga. 
Utöver nybyggnation planeras även om- och tillbyggnation i flera av stadens skolor 
samt en förskola för att möta antalet barn och unga. Vi bygger även nya kök och 
matsalar i två grundskolor. Totalutgiften för planperioden inom förskola och skola 
är 906 mnkr.  

Nya boenden för att möta framtidens behov 
I investeringsplanen finns nybyggnation av fyra LSS-boenden för att möta det 
ökade antalet vuxna inom LSS-området. I planen finns också två nya vårdboenden 
och tillbyggnad av vårdboendena Lussebäcksgården och Bokliden för att möta det 
framtida behovet av vårdboendeplatser. Inom staden har frågan om reservkraft på 
vårdboenden utretts och som har gett upphov till en investering om fast reservkraft 
på samtliga vårdboenden. Inom socialtjänsten planeras nybyggnation av Olsgår-
den (ersättning av paviljonger). Totalutgiften inom vård och omsorg och social-
tjänst uppgår till 383 mnkr under planperioden.  

Fritid och kultur i Helsingborg 
Med olika investeringar inom fritidsområdet vill vi fortsätta stärka möjligheterna att 
idrotta i sitt närområde, uppmuntra till föreningsliv och ge bra förutsättningar för 
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skolidrotten. Det handlar om nya idrottshallar, gymnastiklokaler, investeringar i om-
klädningsrum på olika idrottsplatser och nytt bollfält i Östra Ramlösa. Totalutgiften 
för planperioden inom idrott och fritid är 274 mnkr. 

I Helsingborg finns det över tio föreningar som bedriver gymnastik i olika former. 
Detta gör att vi är en av de kommuner i Sverige som har flest utövare av gymnastik. 
I dagsläget är den största anläggningen för gymnastik i Helsingborg belägen på Ät-
tekulla industriområde och ägs och drivs av en ideell förening. För att skapa goda 
förutsättningar för gymnastikens fortsatta utveckling har ett förslag till ett nytt 
Gymnastikens hus tagits fram. Detta är beläget på Västergårds idrottsplats och in-
nebär en stor satsning på de tusentals barn och unga i Helsingborg som är aktiva 
inom gymnastiken. 

Helsingborg har ett välbeläget, arkitektoniskt intressant och välbyggt stadsbiblio-
tek. Byggnaden är drygt 50 år och har endast genomgått begränsade om- och till-
byggnader. Verksamheten är idag i många avseenden en annan och betydligt mer 
omfattande än vad byggnaden en gång projekterades för. För att möta morgonda-
gens behov behöver Helsingborgs stadsbibliotek förnyas. Biblioteket har utveck-
lats till en uppskattad mötesplats. Detta i kombination med de möjligheter den digi-
tala utvecklingen skapar kommer det att ställa krav på en omfattande om- och ny-
byggnad.  

I investeringsbudget 2021 finns också ett nytt styrsystem för belysning på Dunkers 
kulturhus. Totalutgiften inom kulturområdet uppgår till 312 mnkr under planperi-
oden. 

Hållbar stadsutveckling 
Helsingborg ska vara en attraktiv, levande och hållbar stad med stråk och grönytor, 
utbyggt cykelnät och kollektivtrafik samt möjlighet till olika mötesplatser som 
främjar möten mellan människor i alla generationer och med olika bakgrund. 
Helsingborg är en stad som växer kraftigt genom förtätning och att nya stadsdelar 
utvecklas påverkas hela infrastrukturen. Helsingborg kommer att befinna sig i 
detta läge under många år. Då är det särskilt viktigt att planera för framkomlighet 
och att undanröja hinder så att stadsrummet blir tillgängligt för alla. Investerings-
planen innehåller flera satsningar på en social och miljömässigt hållbar stadsut-
veckling. Totalutgiften för stadsutveckling är 2 800 mnkr under planperioden. 

Stadsutvecklingsprojektet H+  
År 2035 ska de fyra stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområ-
det, och Gåsebäck vara i hoplänkade med centrum och de omkringliggande stads-
delarna. I H+ kommer det finnas nya bostäder, kontor- och serviceytor och gröna 
platser. Investeringarna innebär att det växer fram ett blågrönt stråk genom H+om-
rådet från Oceanpiren och vidare söderut mot Gåsebäcksområdet. En gång- och 
cykelbro från Helsingborg C till Oceanhamnen ökar tillgängligheten. 

Helsingborgsexpressen 
Sedan juni 2019 trafikerar HelsingborgsExpressen linje 1 (etapp 1 av Helsingborgs-
expressen). Det innebär en minskad restid in till centrala Helsingborg från både 
Dalhem och Råå. 
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Helsingborgsexpressen 2 (HEX2) omfattar utbyggnad från Maria station i norr till 
Ramlösagården i öster via stadens centrala delar. I investeringsplanen finns även 
Helsingborgsexpressen 3 (HEX3) som omfattar utbyggnad mellan Rangvalla i öster 
till Ättekulla via stadens centrum och Ramlösa station. Linjen går delvis i samma 
sträckning som såväl Helsingborgsexpressen 1 som HEX2. 

Helsingborgsexpressen innebär anpassning av gaturummet för att möjliggöra 
snabbare och bekvämare resor med kollektivtrafiken. Med tydliga, bekväma och 
prioriterade busslinjer ska fler välja bussen framför bilen vilket minskar trafikträng-
sel, buller och förbättrar luftkvaliteten i centrala Helsingborg. 

DrottningH 
De investeringar som planeras för Drottninghögs allmänna ytor syftar till att stärka 
områdets unika kvaliteter och potential. Det sker genom att förstärka befintliga och 
skapa nya attraktiva mötesplatser. Dessa platser ska berika upplevelsen av områ-
det samt öka attraktiviteten bland boende och besökande. Förändringarna kommer 
även att förstärka de biologiska värden som redan finns samt addera nya för att 
öka mångfalden. En viktig aspekt är att förstärka upplevelsen av årstidsväxlingar. 
Nya träd kommer att planteras för att kompensera de som försvinner. Ett förändrat 
sätt att ta hand om dagvatten kommer att arbetas in tillsammans med fastighetsä-
gare. 

Trygghetssatsningar 
För att göra Helsingborg till en tryggare stad finns en handlingsplan för en ”Tryg-
gare stadsmiljö 2018-2023". Ambitionen är att arbeta mer med förebyggande insat-
ser men också identifiera vilka metoder staden ska arbeta efter och vilka resurser 
som behövs. Första steget var en dialogturné och möten med invånarna i deras 
närområde för att få en bild av vilka frågor som är viktiga ur ett trygghetsperspek-
tiv. Ett förslag finns framtaget med prioriteringar och identifierade kostnader för att 
genomföra trygghetsåtgärder i det långa och korta perspektivet. Det är ett långsik-
tigt arbete som kommer att bedrivas över förvaltningsgränserna och tillsammans 
med de som bor och verkar i staden. 

Åtgärder enligt cykel- och trafikplan 
I Trafikplanen redovisas samtliga kommunikationsmedel. Utifrån gjorda priorite-
ringar i planen genomförs en rad åtgärder årligen. För att skapa attraktiva förutsätt-
ningar för cykling behöver stadens cykelinfrastruktur byggas ut. I cykelplanen finns 
åtgärder prioriterade för att nå detta. Åtgärderna innebär att vi bygger nya cykelba-
nor och förbättrar länkar inom i det befintliga cykelvägnätet. 

Fler cykelvägar för hållbara transporter 
I investeringsplanen 2021-2027 finns ytterligare satsningar för att stärka cykelväg-
nätet. Vi planerar för en ny cykelväg på Furutorpsgatan (i samband med totalom-
läggning av stora delar av gatan), Drottninggatan norra (sträckan mellan Konsert-
huset och kvarteret Böljan), mellan Mörarp och Bjuv samt mellan Rydebäck och 
Råå. Vi planerar även för cykelväg på Larmvägen som är länken mellan Vasatorps-
vägen och Lägervägen samt mellan Fredriksdal och Filborna. 
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Purple flag 
2018 fick Helsingborg utmärkelsen Årets Purple Flag-stad. Purple Flag synliggör 
städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att förbättra och utveckla upple-
velsen av säkerhet, tillgänglighet, utbud och utemiljöer inom ett särskilt område i 
staden. Sedan hösten 2016 har staden arbetat med Purple Flag i området runt Ma-
ria Torg och Helsingborg C. Under våren 2019 påbörjade vi arbetet på Söder som 
blev vårt tredje område inom Purple Flag. I investeringsplanen planeras åtgärder 
för Billesplatsen, Hallbergs trappor och Himmelriksgränd samt stadsdelen Söder. 
Det pågår även ett arbete med att certifiera stadsdelen Söder utifrån Purple Flags 
kriterier.  

Stadens lekplatser 
En lekplats håller i cirka 10-15 år och i investeringsplanen finns planerade ombygg-
nationer av stadens lekplatser. På Fredriksdal blir en ny områdeslekplats en mötes-
plats som skapar attraktion och identitet. Genom att placera den nya lekplatsen 
centralt i parken och belysa den så kommer den att höja den upplevda tryggheten i 
området. I samband med att Stadsbiblioteket byggs om och ut i parken förändras 
höjder, rörelsemönster, entréförhållanden och den uppskattade lekplatsen behöver 
omgestaltas på ny plats.  

Handlingsplan Grönstruktur 
Investeringar i Helsingborgs grönstruktur kopplat till handlingsplanen. Planen är 
uppdelad på centralorten (norr, centrum, öster, söder), byar och stråk, samt natur- 
och rekreationsområden så den i hela kommunen. Åtgärder kan vara ombyggnad 
av parker och grönstråk för att möta behoven hos den växande befolkningen i en 
tätare stad men också skapa nya attraktiva kopplingar mellan stadsdelar. 

Skydd mot stigande havsnivåer 
För att skydda inre hamnen från stigande havsnivåer kommer Kungstorget byggas 
om till en högre nivå över havsytan. Åtgärderna tillför nya kvaliteter för de centrala 
delarna i området mellan Hamntorget och Kungstorget. Här finns dessutom möjlig-
heten att skapa en sammanhängande kajpromenad. 

Åtgärder från klimatutredningen 
Utifrån genomförda skyfallsmodelleringar prioriterar vi klimatanpassningsåtgärder 
för att minska översvämningsrisken i utsatta områden exempelvis längs Lusse-
bäcken. Vi kommer även att säkra funktionerna på Helsingborg C på både kort och 
lång sikt. Initialt planerar vi punktvisa åtgärder till exempel skydd av trappned-
gångar.  

Miljöåtgärder Landskronavägen (räcken vattentäkt) 
Åtgärder utmed Landskronavägen på sträckan utmed Örbyfältet för att säkerställa 
att vattentäkten inte kontamineras vid utsläpp i samband med eventuella trafiko-
lyckor. 
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Nya naturreservat och våtmarker 
Naturreservat skapas för att värdefulla naturområden ska kunna ge oss ett rikt fri-
luftsliv, idag och i framtiden. Vi behöver bevara varierade naturtyper med många 
olika växter och djur som är viktiga att skydda för framtiden. Ambitionen är att 
bilda naturreservat för Björka fälad och Björka skog och därefter ta fram förslag till 
nya naturreservat i enlighet med Grönstrukturprogrammet och Översiktsplanen.  

Våtmarker kommer att anläggas i enlighet med Handlingsplan för våtmarker 2020-
2026 med målsättning att genomföra minst sju projekt under planperioden. Anläg-
gande av våtmarker på stadens mark för att förbättra fördröjning och rening av 
dagvatten men innebär också en möjlighet att utveckla de ekologiska värdena. 

Smarta Helsingborg 
Med satsningen Smarta Helsingborg använder vi tekniska lösningar, digitalisering, 
innovationer och samverkan på olika plan. Syftet är att skapa nytta för invånarna 
samt att staden kan arbeta mer effektivt. Exempel på genomförda projekt är fukt-
sensorer som låter oss avgöra när träden behöver vattnas, sensorer på alla livbojar 
utmed havet som visar om en livboj använts och behöver kontrolleras samt sta-
dens första väderstation på Fria bad som ger oss information om lufttemperatur, 
vattentemperatur och hur mycket solen strålar. 

Ombyggnad Kungstorget, entré Helsingborg C och Cykelsnäckan 
Ombyggnad av torget framför Helsingborg C i samband med att fastigheten reno-
veras. Platsen ska bli en attraktiv entré till Helsingborg. Inbjudande och lättillgäng-
lig blir den det första som möter besökarna när de kommer ut från Helsingborg C. 
Ytorna minskas för bilarna och bättre lösningar skapas för cyklister med en parke-
ringsanläggning. Avtalet med Sverigeförhandlingen innebär en medfinansiering 
med 25 procent. 

Ombyggnad Stortorget och Hamntorget 
Ombyggnaden syftar till utveckling av de båda torgen samt kopplingen mellan torg-
ytorna. Fokus ligger på att ge bättre förutsättningar för en levande stad med evene-
mangsytor, uteserveringar och mötesplatser i vackra torgmiljöer med inslag av 
grönska och vatten.  

Ombyggnad Fågelsångsgatan, Norra Storgatan och Södra Storgatan 
Under senaste åren har stråket utvecklats med nya verksamheter och delvis en ny 
identitet. Staden behöver möta de behov som uppstår då fler oskyddade trafikanter 
rör sig längs stråket. 

Ombyggnad Trädgårdsgatan 
Ombyggnad av Trädgårdsgatan innebär en försköning av gaturummet, en bättre 
koppling till Stadsparken och en utveckling för cyklister. 

Konsekvenser Västkustbanan 
Maria station kommer att höjas upp i samband med dubbelspårsutbyggnaden på 
Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg. Det gör det möjligt för bilar och 
bussar att passera under järnvägen mellan Mariastaden och Berga. Regionbussar 
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till Höganäs och stadsbussar kommer att stanna vid en ny hållplats alldeles intill 
trappor och hissar till stationen. Maria stationsgata behöver byggas ut i Maria sta-
den med prioritet för regionbussar och stadsbussar. Vid Maria station utvecklas de 
allmänna ytorna runt stationen och parkeringarna för cyklar och bilar. 

Kattarp station kommer att flytta en bit norrut och en ny planskild plattformsförbin-
delse byggs i samband med dubbelspårsutbyggnaden på Västkustbanan. I detta 
projekt byggs en pendlarparkering på den västra sidan av stationen. På den östra 
sidan skapas en torgbildning med cykelparkering, angöring och anslutande cykels-
tråk. 

I Utvälinge/Rögle planeras utveckling av stationsområdet, till exempel cykelparke-
ring, bilparkering, busshållplats, gångvägar och torg i samband med Västkustba-
nans utbyggnad. 

Ödåkra station kommer att förlängas norrut till en ny planskild korsning (kallad 
centrumkopplingen) som byggs i samband med dubbelspårsutbyggnaden. I detta 
projekt utvecklas allmän plats runt entréerna till stationen vid Björkavägen och den 
nya planskilda korsningen vid Ödåkra centrum. Nya cykelparkeringar anläggs och 
pendlarparkering utvecklas på den västra sidan. 

Bron vid Tingsrätten 
Bron vid Tingsrätten utgör redan idag en viktig länk mellan Söder och Campus/H+. 
När Oceanpirenområdet bebyggs kommer behovet av kopplingen till Söder behöva 
stärkas ytterligare. Bron utgör anslutning till hållplatsen för Helsingborgsexpressen 
som kommer anläggas direkt under bron. Brons läge som entré till stadens cent-
rum kommer också beaktas i ombyggnaden. 

Trafiksignaler och trafiksäkerhetsåtgärder 
Utveckling och förnyelse av stadens trafiksignalanläggningar. Ny teknik ger nya 
möjligheter till trafikstyrning med fokus på bussprioritering, omlednings- och ut-
ryckningstrafik. Inom trafiksäkerheten sker åtgärder på sträckor och platser i sta-
dens  
väg-, gång- och cykelvägnät där det finns problem. 

Upprustning av industrispår 
Staden är infrastrukturförvaltare av fem industrispårsområden där stora delar av 
dessa områden används dagligen eller vid flera tillfällen varje vecka. Det kommer 
in förfrågningar från verksamheter som önskar använda stadens spår för transpor-
ter av gods på de sträckor som inte används idag, vilket är mycket positivt både 
miljö- och trafiksäkerhetshänseende.  

Exploateringsinvesteringar 
Från och med 2021 kommer exploateringsredovisningen att förändras. Detta kom-
mer innebära att de investeringar som stadsbyggnadsnämnden genomför på all-
män platsmark i exploateringsområden redovisas som anläggningstillgång och 
skrivs av successivt under investeringens beräknade livslängd. Fram till och med 
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2020 avräknas dessa utgifter mot exploateringsintäkten när området är färdig-
ställt.  

Det förändrade sättet att redovisa exploateringar innebär att likvidflödet är det 
samma som tidigare men avskrivningskostnaden för allmän platsmark i exploate-
ringsområden kommer belasta stadens resultat upp till 50 år efter att exploatering-
sintäkten kommit staden tillgodo. Det innebär att matchningen mellan intäkter och 
kostnader inte kommer vara möjlig framöver. 

Ekonomiskt utrymme vid exploateringsutgifter  
Utifrån förändrad exploateringsredovisning antas att stadsbyggnadsnämndens in-
vesteringsutgifter fullt ut täcks av exploateringsintäkter även om dessa inte erhålls 
samtidigt. Detta antagande är rimligt eftersom exploateringsområden över tid nor-
malt går med överskott. I investeringsplanen 2021-2027 uppgår exploateringsinve-
steringar till 1 150 mnkr och motsvarande belopp är därför upptaget som exploate-
ringsintäkt. Den förändrade redovisningsprincipen medför att stadsbyggnads-
nämndens investeringsutrymme under planperioden justeras upp med 1 150 mnkr. 
Eventuella tillkommande kapitalkostnader för stadsbyggnadsnämnden hanteras i 
samband med årsbokslutet 2021. 

Andra investeringar inom stadsutveckling 
Ytterligare exempel på investeringar inom stadsutveckling är: 

• Åtgärder för att minska bullernivåerna, exempelvis bullervallar eller bullerplank. 
• Införa fler actibump, ett aktivt gupp som bara upplevs om hastighetsregle-

ringen inte följs.  
• Utökade elljusspår i Bruces skog och Pålsjö skog förbättrar förutsättningarna 

för att motionera och röra sig tryggare på dessa platser och möter invånarnas 
önskemål om fler och längre belysta motionsspår. 

• Utbyte av de toaletter som är i stort behov av restaurering samt se över beho-
vet av nya toaletter. Staden har tidigare leasat de flesta av de offentliga toalet-
terna och nu köper vi in och äger dem själva, vilket är mer kostnadseffektivt för 
staden. 

• Åtgärder för att förbättra infrastrukturen för stadens stationsorter.  
• Ombyggnad av den fysiska miljön för att ge kollektivtrafiken bättre förutsätt-

ningar till exempel genom snabbare linjedragning eller bussprioriteringsåtgär-
der i korsningar, ombyggnad av busshållplatser där dessa får nya väderskydd 
och tillgänglighetsanpassas. 

• Ombyggnaden och utbyggnaden av lasarettet medför att de allmänna ytorna i 
närområdet, kollektivtrafikstråk och cykelvägar behöver utvecklas. 

• Vidareutveckla Furutorpsplatsen med nya mötesplatser, ökad belysning och 
beskärning samt genomföra workshops tillsammans med de boende för att 
möta den ökade upplevda otryggheten på Söder. 

• Åtgärder för att förbättra trafikkapaciteten vid Brohults trafikplats. 
• Merparten av stadens fontäner är äldre och där finns ett reinvesteringsbehov 

för att kunna behålla nuvarande funktioner. 
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• Ombyggnad av planteringar i Vikingsbergsparken, Öresundsparken, Slottsha-
gen, Furutorpsplatsen och på Margaretaplatsen. 

• Upprustning av Rosenträdgården, parkanläggningen söder om Hallbergs trap-
por.  

• I Närlundaområdet planeras olika förbättringar av den allmänna platsmarken i 
samband med att området utvecklas. 

• Gatuombyggnad i samband med ledningsarbeten avser mindre åtgärder som 
till exempel ny beläggning av gångbanor, kompletteringar av cykelbanor och 
körbanor. Arbetena utförs i samband med att ÖKAB och NSVA med flera utför 
arbeten på allmän plats. 

• Södergatsviadukten börjar närma sig sin tekniska livslängd och om bron ska 
vara kvar behöver vi titta på alternativ till en omfattande restaurering för att få 
fram den bästa helhetslösningen för området. 

• I investeringsplanen finns också ospecificerade kvalitetshöjande åtgärder på 
allmän plats. 

Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet 
Staden har ett omfattande fastighetsbestånd som vi utvecklar i takt med hyresgäs-
ternas verksamhet. Totalutgiften för om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet 
uppgår till 1 632 mnkr under planperioden och innehåller bland annat renoveringar 
av förskolor och vårdboenden, olika klimat- och energiåtgärder, anpassning och re-
novering inför 100-årsjubileumet av Stadsteatern samt en ny lokalhistorisk utställ-
ning på Dunkers kulturhus. 

Klimat- och energiåtgärder 
Helsingborgs stad är 2020 utsedd till Sveriges miljöbästa kommun för fjärde året i 
rad, bland landets 290 kommuner, vilket både är imponerande och unikt. Fram-
gången ligger i att miljöarbetet finns i alla delar av verksamheten och att staden 
har en tydlig riktning utifrån vision Helsingborg 2035 och stadens Livskvalitetspro-
gram. I december 2018 beslutade även kommunfullmäktige om en klimat- och 
energiplan som pekar ut stadens ambitioner inom sex prioriterade områden.  

Då stora resurser i omvärlden läggs på olika klimat- och energiåtgärder kommer 
det framöver att ske mycket inom detta område. För att säkerställa att stadens 
målsättning uppnås i klimat- och energiplanen och att snabbt kunna möta ny teknik 
och kunskap finns 140 mnkr för klimat- och energiåtgärder för fastighetsbeståndet 
i investeringsplanen. 

Upprustning Sofiero slottsbyggnad 
Sofiero, slottet såväl som parken, är en stor tillgång för Helsingborg och Nord-
västra Skånes mest kända besöksmål. Byggnaden är till stora delar i ursprungligt 
skick. Behovet av utveckling, underhåll och upprustning är stort. Staden har sedan 
2017 utrett förutsättningarna för att utveckla Sofiero och kommunstyrelsen fattade 
juni 2019 beslut om att rusta upp slottet och parken. Upprustningen av slottet blir 
omfattande och kommer att innebära en ny och större vinterträdgård, omfattande 
ombyggnad av köket, ombyggnad av våningsplan två och tre samt inredning av det 
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översta våningsplanet. 

Stadsgemensamma investeringar 
Stadsgemensamma investeringar omfattar löpande IT-investeringar och HR-sy-
stem. Totalutgiften uppgår till 90 mnkr under planperioden.  

Poster utanför investeringsutrymmet 

Framtidens belysning  
Helsingborg möjliggör utvecklingen av den smarta och hållbara staden genom att 
skapa ett nätverk uppbyggt kring stadens nya gatubelysning. Satsningen är unik 
och ger förutsättning för nya och innovativa lösningar inom områden som trygghet, 
energieffektivitet, klimatarbete och hållbar trafikplanering. I praktiken innebär det 
att cirka 29 000 ljuspunkter byts ut mot nya effektiva ljuskällor samtidigt som mor-
gondagens infrastruktur skapas när belysningsstolparna förbinds via nätverk och 
därmed kan utrustas med olika sensorer, wi-fi och 5G-nät. Utbyggnaden omfattar 
hela staden och inkluderar tätorten, byarna samt landsbygden. Den kommer att an-
passas till befintliga estetiska värden och sätta människan i centrum.  

Successiva kostnadsminskningar uppstår efterhand som investeringen genomförs. 
Elförbrukning förväntas minska till en tredjedel av dagens förbrukning och drifts-
kostnader med cirka 60 procent.  Beräknade kostnadsminskningar ligger i nivå 
med beräknad kostnad för upplåning och avskrivningar. Detta innebär att sats-
ningen på Framtidens belysning är självfinansierad (projektet beräknas uppgå till 
350 mnkr 2021-2027). Därför föreslås att denna investering ligger utöver de inve-
steringar som finansieras med kassaflöde. Stadsbyggnadsnämnden föreslås an-
svara för att genomföra handlingsplanen för Framtidens belysning.  

Investeringar genom Dunkers donationsfonder 
Staden planerar att investera i en sim- och badanläggning (Oceanbad) genom ut-
delning från Henry och Gerda Dunkers donationsfonder. Beredning av ärendet på-
går och kommunfullmäktige kommer ta ställning om uppförande av Oceanbadet 
vid årsskiftet.  

Fråga om möjligheten att även finansiera en framtida ishall med medel från Dun-
kers donationsfonder har tidigare väkts i kommunfullmäktige. Avdelningen för eko-
nomi och styrning genom ekonomidirektören bedömer att ett sådant utrymme 
finns om utdelningsbara medel kan genereras som under senare år från stiftel-
serna. 

Utdelningskapaciteten från stiftelserna är till stor del beroende på aktieutdelningar 
från Trelleborg AB där samtliga A-akter innehavs av stiftelserna. Bolagsstämman i 
Trelleborg AB fastställde att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna 2020 vilket in-
nebär att utdelningen till staden 2021 kommer att vara mycket låg. Utöver Ocean-
badet ser staden möjlighet att finansiera andra objekt genom Henry och Gerda 
Dunkers donationsfonder under förutsättning att aktieutdelningar återupptas på ti-
digare nivåer i Trelleborg AB.  
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Helsingborgs stad

Investeringar per nämnd / verksamhet, mnkr Datum: 2020-10-12

2021 - 2027

Investeringsplan 2021 - 2027
Utrymme

2021 - 2027

Totalutgift 

planperiod

Budget

 2021

Plan

2022

Plan

2023

Plan

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

Kommunstyrelsen 90 90 5 13 13 13 23 13 13

Stadsbyggnadsnämnden exkl VA 1 609 1 607 304 260 292 251 196 182 123

Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsinvesteringar 1 150 1 150 200 250 250 150 100 100 100

Kulturnämnden 10 10 10 0 0 0 0 0 0

Fastighetsnämnden 3 550 3 498 581 470 447 607 589 409 395

Inventarier hela staden (0,5 pbb - 3 mnkr) 750 741 108 104 107 105 105 107 104

SUMMA 7 159 7 096 1 206 1 097 1 109 1 126 1 013 811 735

Investeringsutrymme

varav Genomsnittlig resultatnivå 1 204 172 172 172 172 172 172 172

varav Avskrivning skattefinansierad verksamhet 4 200 510 540 570 600 630 660 690

varav Exploateringsinvesteringar 1 150 200 250 250 150 100 100 100

varav Övriga intäkter 70 10 10 10 10 10 10 10

varav Befolkningsökning 535 110 89 90 85 54 51 56

Summa investeringsutrymme 7 159 1 002 1 061 1 092 1 017 966 993 1 028

Överfinansiering / underfinansiering 63 -204 -36 -17 -109 -47 182 293

Poster utöver tilldelat utrymme

Stadsbyggnadsnämnden exkl VA

Framtidens belysning 350 40 50 50 50 50 55 55

350 40 50 50 50 50 55 55Summa

Motiv framgår för nämndens respektive investeringsobjekt enligt följande förkortningar:
A = Attraktiv stad E = Klimat- och energiplan I = Informationsteknik K= Kostnadsbesparing
L= Lagstiftning M = Miljöeffekter     T = Tillväxt U = Underhåll befintlig investering
X= Exploateringsinvestering
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Kommunstyrelsen, mnkr Motiv

Totalutgift 

planperiod

Budget

 2021

Plan

2022

Plan

2023

Plan

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

Stadsgemensamt

Löpande IT-investeringar A 41,5 4,5 4,5 4,5 4,5 14,5 4,5 4,5

Ospecificerade investeringar A 48,5 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5

Stadsgemensamt totalt 90,0 4,5 12,5 12,5 12,5 22,5 12,5 13,0

Kommunstyrelsen 90,0 4,5 12,5 12,5 12,5 22,5 12,5 13,0

90,0 4,5 12,5 12,5 12,5 22,5 12,5 13,0

Investeringsutrymme 90,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Avvikelse mot investeringsutrymme 0,0 7,5 0,5 0,5 0,5 -9,5 0,5 0,0

24,5 6,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Barn- och utbildningsnämnden, mnkr Motiv

Totalutgift 

planperiod

Budget

 2021

Plan

2022

Plan

2023

Plan

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Idrotts- och fritidsnämnden, mnkr Motiv

Totalutgift 

planperiod

Budget

 2021

Plan

2022

Plan

2023

Plan

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Vård- och omsorgsnämnden, mnkr Motiv

Totalutgift 

planperiod

Budget

 2021

Plan

2022

Plan

2023

Plan

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

62,0 8,0 8,0 11,0 8,0 8,0 11,0 8,0

Summa investeringar

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

Summa investeringar

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

Summa investeringar

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

Summa investeringar

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

Totalutgift 

planperiod

Budget

 2021

Plan

2022

Plan

2023

Plan

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

28,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Stadsbyggnadsnämnden  exkl VA, mnkr Motiv

Totalutgift 

planperiod

Budget

 2021

Plan

2022

Plan

2023

Plan

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

Infrastruktur och stadsutveckling

Actibump A 9,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0

*Bro Oceanhamnen. Beslutad i kommunfullmäktige 200610 M, T 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bro Tingsrätten A, T 26,0 16,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Brohults trafikplats T, M 15,0 0,0 0,0 0,5 10,0 4,5 0,0 0,0

Bulleråtgärder M, L 35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Busskoll M 14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Bussprio norr om Maria station, Stationsvägen m fl M, T 20,0 4,5 1,5 13,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Bussprio söder om Maria station, Bergavägen med flera M, T 10,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Bussterminalen, nya körbanor, takomläggning U 11,1 4,5 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0

*Cykelsnäckan Knutpunktstorget. Beslutad i kommunfullmäktige 200610 M, A 19,0 16,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Drottninggatan norra, Konserthuset-Böljan M, K 30,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Elljusspår Motionsslingan Bruces Skog A 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Elljusspår Motionsslingan Pålsjö Skog A 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Furutorpsgatan A 25,0 1,0 19,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fågelsångsgatan/N Storgatan/S Storgatan,stadsutveckling A 25,0 1,0 6,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gatuombyggnad i samband med ledningsarbeten U, K 56,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

GC-väg koloniområdet Fredriksdal A 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GC-väg Larmvägen M 23,0 15,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GC-väg Mörarp-Bjuv M, T 10,0 0,0 0,0 1,0 9,0 0,0 0,0 0,0

GC-väg Rydebäck-Råå M, T 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 24,0 0,0

GC-väg Välavägen M 25,0 0,0 1,0 14,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Görarpsdämmet M 6,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

H+ Blågröna stråket etapp 2 T, A 25,0 5,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0

H+ Kranen A 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

H+ Områdena kring Oceanbadet och havsbadet A 25,0 0,0 5,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

H+ Oslopiren T, A 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

Handlingsplan Grönstruktur etapp 2 M, T 92,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 16,0 0,0

Handlingsplan Grönstruktur etapp 3 M, T 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0

Handlingsplan lekplatser U, K 76,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Handlingsplan stationsorterna A 31,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Handlingsplan våtmarker M 9,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0

*Helsingborgsexpressen etapp 2. Beslutad i kommunfullmäktige 200610 M, T 70,0 8,0 22,0 22,0 18,0 0,0 0,0 0,0

Helsingborgsexpressen etapp 3 M, T 71,8 0,0 0,0 5,8 22,0 22,0 22,0 0,0

Industrispår U 15,5 0,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Knutpunktstorget A, M 23,0 15,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Konsekvenser ombyggnad av lasarettet, Stenbocksgatan T, M 50,0 0,0 2,0 20,0 28,0 0,0 0,0 0,0

Konsekvenser utveckling av DrottningH A 12,0 7,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Konsekvenser utveckling av Närlunda T, A 12,0 0,0 5,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Konsekvenser Västkustbanan, Kattarps station M, T 9,9 14,5 3,9 -8,0 -0,5 0,0 0,0 0,0

Konsekvenser Västkustbanan, Maria station M, T 37,5 8,0 14,5 13,5 1,5 0,0 0,0 0,0

Summa investeringar

Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)
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Konsekvenser Västkustbanan, Utvälinge/Rögle M, T 5,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Konsekvenser Västkustbanan, Ödåkra station M, T 26,0 7,0 7,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Konsekvenser ÅVS E6 Ättekulla TRPL T 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Kvalitetshöjande åtgärder på allmän plats A, T 35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Lekplats Fredriksdal A 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*Miljöåtgärder Landskronavägen (räcken vattentäkt). Beslutad i kommunfullmäktige 200610 M 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mäster Palms plats A 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya naturreservat M 9,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0

Ombyggnad Stortorget/Hamntorget A 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

Parkeringslösningar i noder, Ramlösa station M, T 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Perennplanteringar K 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Purple Flag Billeplatsen, Hallbergs trappor och Himmelriksgränd A 8,0 0,0 1,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Purple Flag Söder A 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Restaurering konstverk och fontäner U 12,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0

Rosenträdgården A, K 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Smarta Helsingborg A 21,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Sockengatan M, U 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stadsparken A 25,0 0,0 0,0 0,0 3,0 22,0 0,0 0,0

Strandpromenaden belysning A 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Södergatsviadukten U 11,0 1,0 0,0 0,0 3,0 7,0 0,0 0,0

Södersatsningar A 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Toaletter A, K 27,0 3,0 3,0 3,0 4,5 4,5 4,5 4,5

Trafikkontrollplats Österleden A 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trafiksignaler U, T 21,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Trafiksäkerhetsåtgärder A 35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Trygghetssatsningar A 35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Trädgårdsgatan M 30,0 1,0 3,0 21,0 5,0 0,0 0,0 0,0

*Åtgärder enligt cykel- och trafikplan. Beslutad i kommunfullmäktige 200610 M, T 124,5 13,5 15,5 15,5 20,0 20,0 20,0 20,0

Åtgärder klimat och kajer, Kungstorget M, U 20,0 0,0 0,0 5,0 10,0 5,0 0,0 0,0

Åtgärder Klimatutredningen M 95,0 5,0 5,0 10,0 20,0 20,0 20,0 15,0

Exploateringsinvesteringar X 1 150,0 200,0 250,0 250,0 150,0 100,0 100,0 100,0

Infrastruktur och stadsutveckling totalt 2 757,3 503,5 509,9 541,9 401,0 296,0 282,0 223,0

Stadsbyggnadsnämnden exkl VA 2 757,3 503,5 509,9 541,9 401,0 296,0 282,0 223,0

2 757,3 503,5 509,9 541,9 401,0 296,0 282,0 223,0

Investeringsutrymme 2 759,0 429,0 480,0 480,0 380,0 330,0 330,0 330,0

Avvikelse mot investeringsutrymme 1,8 -74,5 -29,9 -61,9 -21,0 34,0 48,0 107,0

350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Socialnämnden, mnkr Motiv

Totalutgift 

planperiod

Budget

 2021

Plan

2022

Plan

2023

Plan

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Summa investeringar

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

Summa investeringar

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

Totalutgift 

planperiod

Budget

 2021

Plan

2022

Plan

2023

Plan

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

Kultur

Ny lokalhistorisk utställning A 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kultur totalt 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kulturnämnden 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsutrymme 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

23,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0

Miljönämnden, mnkr Motiv

Totalutgift 

planperiod

Budget

 2021

Plan

2022

Plan

2023

Plan

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsutrymme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Fastighetsnämnden, mnkr Motiv

Totalutgift 

planperiod

Budget

 2021

Plan

2022

Plan

2023

Plan

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

Förskola och skola

Centrum (Rönnowska), utökad skolverksamhet T 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dalhem förskola, nybyggnad och ersättning U,T 54,0 0,0 20,0 29,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Drottninghög (Briljanten), ny förskola T 40,0 25,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Drottninghögsskolan, utveckling T 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 12,0 0,0

Fredriksdal förskola, ersättning U 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gymnasieverksamheten, anpassningar/ombyggnad T 45,0 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0

H+, ny skola T 170,0 0,0 0,0 10,0 100,0 60,0 0,0 0,0

Mariastaden etapp 2, tillbyggnad av skola T 55,0 0,0 0,0 5,0 25,0 25,0 0,0 0,0

Närlunda, ny förskola T 27,0 23,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oceanhamnen, ny förskola T 45,0 0,0 15,0 25,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Senderödsvägen, ny förskola T 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0

Solrosens förskola, utvidgning T 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Stattena förskola, nybyggnad och ersättning U,T 53,0 0,0 0,0 0,0 20,0 27,0 6,0 0,0

Svensgårdsskolan, nybyggnad av kök, diskutrymme, matsal samt 2 klassrum T 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Wieselgrenskolan, nybyggnad av kök och matsal L 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Visdomen (Filborna), ny skola T 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 60,0

Ödåkra Norrlycketomten, ny förskola T 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Östra Ramlösa, ny förskola T 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 25,0 5,0

Östra Ramlösa, ny skola T 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 70,0 60,0

Förskola och skola totalt 906,0 113,0 79,0 84,0 170,0 167,0 123,0 170,0

Summa investeringar

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

Summa investeringar

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

Bårslövs idrottsplats, ny byggnad för omklädningsrum U,M 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fredriksdal, ny dubbelhall för idrott med föreningslokaler T 50,0 0,0 20,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gantofta idrottshall med förskola U,T 25,0 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gymnastikens hus T 65,0 10,0 35,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

H+, ny idrottshall, dubbelhall T 65,0 0,0 0,0 0,0 35,0 30,0 0,0 0,0

Rydebäck, ny idrottshall med fritidsgård T 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Råå idrottsplats, ny byggnad för omklädningsrum mm U,M 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Östra Ramlösa, ny idrottshall T 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 15,0 20,0

Östra Ramlösa, nya bollfält T 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

Idrott och fritid totalt 274,0 54,0 60,0 50,0 35,0 35,0 15,0 25,0

Kultur

Dunkers Kulturhus, styrsystem för ny belysning U, E 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stadsbibliotek, förnyelse A,T 300,0 5,0 5,0 20,0 120,0 145,0 5,0 0,0

Kultur totalt 302,5 7,5 5,0 20,0 120,0 145,0 5,0 0,0

Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet

Dunkerska vårdboendet, renovering U 20,0 0,0 5,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Energi- och klimatåtgärder U,E,M 140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Fastighetsunderhåll U 770,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

Filborna skolans kök, renovering U 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Filbornaskolan, utbyte av ventilation U,M 29,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 0,0 0,0

Hyresgästanpassningar U 420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Kungshult, renovering av fasader U 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 10,0

Norrehed, hyresgästanpassning och renovering U 60,0 40,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Påarps förskola, anpassning och renovering U 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Romares stiftelse, renovering av västra flygeln U 20,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Rådhuset, fasadrenovering av klocktornet U 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sofiero slottsbyggnad, anpassning av kök, våning 3 och våning 4 U,A 65,0 5,0 10,0 20,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Stadsteatern, anpassning och renovering inför 100-års jubileum U 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuvehagens vårdboende, renovering U 20,0 0,0 5,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Västra Berga förskola, byte av ventilation och belysning samt ny takkonstruktion U 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0

Ättekulla förskola, anpassning och renovering U 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet totalt 1 632,0 279,0 236,0 276,0 251,0 195,0 195,0 200,0

Socialtjänst

Olsgården, nybyggnation och ersättning av paviljonger U,T 40,0 15,0 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Socialtjänst totalt 40,0 15,0 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vård och omsorg

Bokliden, diverse anpassningar hiss, omklädningsrum och tvättstugor T 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LSS-boende (Allerum), nybyggnad T 27,0 17,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LSS-boende (Rydebäck), nybyggnad T 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LSS-boende (tillkommande 5), nybyggnad T 28,0 0,0 0,0 7,0 21,0 0,0 0,0 0,0

LSS-boende (tillkommande 6), nybyggnad T 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 21,0 0,0

Lussebäcksgården, tillbyggnad av entré och gemensamhetsytor T 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reservkraft befintliga vårdboenden L 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rydebäck, nytt vårdboende T 125,0 70,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vårdboende, nybyggnation T 100,0 0,0 0,0 0,0 10,0 40,0 50,0 0,0

Vård och omsorg totalt 343,0 112,0 70,0 12,0 31,0 47,0 71,0 0,0

Fastighetsnämnden 3 497,5 580,5 470,0 447,0 607,0 589,0 409,0 395,0

3 497,5 580,5 470,0 447,0 607,0 589,0 409,0 395,0

Investeringsutrymme 3 550,0 507,0 507,0 507,0 507,0 507,0 507,0 508,0

Avvikelse mot investeringsutrymme 52,5 -73,5 37,0 60,0 -100,0 -82,0 98,0 113,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa investeringar

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