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Vision och styrmodell 

Vision Helsingborg 2035 

HELSINGBORG 

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

Vision Helsingborg 2035 och dess fem områden 
beskriver den övergripande inriktningen för sta-
dens styrning mot en hållbar framtid. 

Läs mer om visionen på helsingborg.se.

 
 

Stadens styrmodell 
För att styra verksamheten och genomföra sin politik beslutar kommunfullmäktige om prioriteringar för 
nämnder och bolag. Nämnder och bolag ansvarar i sin tur för att driva en effektiv verksamhet inom sina 
uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål och inriktningar, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styr-
dokument och ekonomiska förutsättningar. I Helsingborg har vi en koncerngemensam planerings- och upp-
följningsprocess där vi kopplar samman mål och ekonomi. Uppföljning av kommunkoncernens mål och re-
sultat sker tre gånger per år, dels i två delårsrapporter och dels i årsredovisningen. 

 

Stadens styrmodell  
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Delårsbokslut augusti 2021 

Stadsdirektören har ordet 

Efter en varm och solig sommar där jag hoppas att ni alla har fått möjlighet till vila och att ladda batteri-
erna tar vi nu emot hösten i Helsingborg. Det blir en höst där vi fortsätter vårt intensiva innovationsarbete 
för att hitta nya och bättre sätt att möta invånarnas och företagens behov. 

Det var i april 2019 som kommunfullmäktige beslutade om stadens stora innovationssatsning. Den innebar 
öronmärkta pengar till nämnderna 2020-2022 och till stadsmässan H22 City Expo. Vad vi såklart inte visste 
då var att vi skulle driva arbetet för nya innovativa välfärdslösningar under en pandemi. Jag är stolt och im-
ponerad av hur alla verksamheter i koncernen har lyckats med att erbjuda service och tjänster av hög kvali-
tet och samtidigt arbeta med att utveckla desamma. 

Nämndernas delårsbokslut vittnar om att 2021, precis som 2020, är ett utmanande år för stadens verksam-
heter. Av förklarliga skäl läggs mycket kraft på att hantera pandemins påverkan. De långsiktiga konsekven-
serna av pandemin är fortfarande svåra att överblicka men i takt med att fler människor vaccinerar sig bör-
jar vi närma oss tiden som vi betraktar som ”efter Corona”. Vi kan öppna upp våra verksamheter igen och 
möta människor, företag och organisationer på ett sätt som vi är mer vana vid. 

Men frågan är vad ”efter Corona” egentligen innebär? Det utforskar vi nu. Stadens innovationssatsning och 
pandemin har båda satt extra tryck på utveckling och förändring. Och behovet av utveckling är stort. Vi har 
olika utmaningar i Helsingborg, för stadens som helhet och för enskilda verksamheter. De senaste två åren 
har tempot varit högt. Vi har utforskat nya arbetssätt, ställt om verksamheter och utvecklat vår digitala för-
måga. De goda erfarenheterna från den här tiden tar vi med oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla 
Helsingborg. Vi har initierat en mängd positiva innovations- och förändringsinitiativ (titta gärna in på inno-
vation.helsingborg.se). Nu gäller det att hålla i det arbetet hela vägen och hämta hem effekterna. 

Förra året kom Helsingborgs stad på delad andraplats i ut-
märkelsen Europas innovationshuvudstad. I år kom vi på en 
hedrande finalplats när EU-kommissionen utsåg Europas mil-
jöhuvudstad. Genom deltagande i dessa utmärkelser skapar 
vi nya värdefulla samarbeten och nätverk inom innovation 
och hållbar stadsutveckling. 

Vi har goda möjligheter att hantera utmaningar och problem 
när vi samarbetar. Vi behöver fortsätta att lära av varandra 
och dela med oss av erfarenheter och kunskaper, både inom 
koncernen och med externa parter. Det finns fantastiska för-
mågor och kreativitet hos koncernens alla medarbetare, det 
har denna svåra tid visat. Dessa egenskaper måste vi som 
organisation värna och ta tillvara på bästa sätt. 

Om knappt ett år inviger vi H22 City Expo. Tillsammans 
skapar vi en smartare, mer hållbar och omtänksam stad. 

Ett stort tack till er alla för de fina insatser ni gör! 
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Förvaltningsberättelse 

Kommunfullmäktiges mål 

Kommunfullmäktige har beslutat om 35 mål för stadens nämnder och bolag och här visar vi prognoser på 
målen efter andra tertialet 2021. Målanalyser till målen presenterar vi i respektive nämnds eller bolags av-
snitt på sidorna 34-107. 

Mål Prognos Nämnd/Bolag 

Andelen elever med hög frånvaro ska halveras Kommer att 
uppnås un-
der mandat-
perioden 

Barn- och utbild-
ningsnämnden 

Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasiesko-
lan ska öka 

Kommer att 
uppnås un-
der mandat-
perioden 

Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka Kommer att 
uppnås un-
der mandat-
perioden 

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

Mäts först 
2022 

Vård- och 
omsorgsnämn-
den 

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

Uppnått Stadsbyggnads-
nämnden 

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

Kommer inte 
att uppnås 

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

Kommer att 
uppnås 

Arbetsmarknads-
nämnden 

Minst 285 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller 
studier under 2021 

Kommer att 
uppnås 

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

Kommer att 
uppnås 

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

Kommer inte 
att uppnås 

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 

Kommer att 
uppnås 

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

Kommer att 
uppnås 

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

Kommer att 
uppnås 

Idrotts- och fri-
tidsnämnden 

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

Kommer att 
uppnås 
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2021 ska 8 400 elevtimmar, inom Helsingborgs Kulturskola, vara för-
lagda utanför Dunkers kulturhus 

Kommer att 
uppnås 

Kulturnämnden 

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

Kommer inte 
att uppnås 

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

Kommer att 
uppnås 

Fastighetsnämn-
den 

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

Kommer inte 
att uppnås 

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

Kommer att 
uppnås 

Miljönämnden 

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

Kommer att 
uppnås 

Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet an-
ställda inom kunskapsintensiva företag ska öka med 4,5 procent 
mellan 2020 och 2021 

Osäker 
prognos 

Kommunstyrelsen 

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

Kommer inte 
att uppnås 

 

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

Kommer att 
uppnås 

 

Öka antalet besök på Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs symfonior-
kester respektive Helsingborg Arena med 15 procent fram till slutet av 
2022 

Kommer att 
uppnås 

Helsingborg Arena 
och Scen AB 

Öka antalet unika skolelever som besökare på Helsingborgs Stadsteater 
och till Helsingborgs Symfoniorkester med 15 procent fram till slutet av 
2022 

Kommer att 
uppnås 

Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 40 procent 2022 Kommer att 
uppnås 

 

Öka lönsamheten inom Port operations med 40 miljoner kronor fram till 
2022 

Målet är upp-
nått 

Helsingborgs 
Hamn AB 

Sveriges mest hållbara hamn 2022 Kommer att 
uppnås 

Andelen hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upplevda 
tryggheten i bostadsområdena ska öka från 60 procent till minst 70 pro-
cent fram till 2022 

Kommer att 
uppnås 

Helsingborgshem 
AB 

Lokal produktion av solel ska motsvara minst 2 procent av Helsingborgs 
elanvändning 2022 

Kommer att 
uppnås 

Öresundsundskraft 
AB 

Noll procent fossila bränslen i fjärrvärmen 2022 Kommer att 
uppnås 

Antalet uppkopplade sensorer i Öresundskraft Stadshubb ska uppgå till 
minst 20 000 vid utgången av 2022 

Osäker 
prognos 

Ha kundavtal om minst 2 MW reglerbar effektanvändning som kan ropas 
av vid lokala kapacitetsutmaningar vid utgången av 2022 

Kommer att 
uppnås 

 

Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton 2019. Bolaget 
ska reducera dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025 

Kommer att 
uppnås 

Nordvästra Skånes 
Renhållnings AB 

Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer 
som är till nytta för bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle 

Kommer att 
uppnås 
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Förvaltningsberättelse 

Koncernens organisation 
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Förvaltningsberättelse 

Stadens organisation 
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Förvaltningsberättelse 

Ekonomisk analys av staden 

STADENS RESULTAT 
Prognosen för Helsingborgs stad uppvisar ett förväntat årsresultat på 594 
(683) mnkr, medan resultat per sista augusti uppgick till 359 (419) mnkr. 
Prognosen är i linje med den som lämnades efter tertial 1. Budgeterat resul-
tat för 2021 uppgår till 171 mnkr. Det höga prognosticerade årsresultatet 
förklaras framförallt av högre skattenetto med 210 mnkr  och resultatavräk-
nade exploateringsprojekt på 164 mnkr (till och med augusti 119 mnkr). I det förväntade årsresultatet 
ingår en budgeterad utdelning från Helsingborgs hem på 35 mnkr. Den budgeterade utdelningen från 
Öresundskraft AB på 110 mnkr är inte medräknad i prognosen för 2021 utan är beräknad att betalas ut 
från Helsingborgs Stads Förvaltning AB efter 2021. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
• Coronapandemin har fortsatt prägla verksamheten på många sätt under 2021. Men ekono-

miskt har staden klarat sig bra och ser ut att gå mot mycket bra resultat för året. Även under 
2021 ersätter staten en del sjuklöner. Till och med augusti uppgår ersättningen till 30 mnkr. 

• Arbetet med det stora H22-projektet, som startades under 2019, har fortsatt med full kraft (se 
uppföljning under separat avsnitt). Projektet finansieras med en utdelning från Helsingborgs 
Hamn AB. Utdelningen redovisas som finansiell intäkt och intäktsförs i takt med nedlagda 
kostnader så stadens nettoresultat inte påverkas. För 2021 prognosticeras kostnader på cirka 
74 mnkr, varav 34 mnkr är kopplade H22 City Expo och 40 mnkr är kopplade till innovations-
satsningar för nya välfärdslösningar. Alla projektkostnader redovisas i verksamhetens kostna-
der. För perioden januari till augusti uppgår dessa projektkostnader till 31 mnkr. 

• Efter beslut av kommunfullmäktige har staden ökat sin ägarandel i Svenska Kommun Försäk-
rings AB från 6,3% till 13,1% genom ett tillskott om 8,3 mnkr i bolagets nyemission. 

• Befolkningsmängden i staden nådde under perioden en milstolpe då antalet invånare passe-
rade 150 000. 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
• Inga väsentliga händelser som påverkar stadens ekonomi har inträffat efter periodens utgång. 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
Stadens ekonomi är fortsatt mycket god. Soliditeten är hög (53 procent) och upplåningen per helsing-
borgare är mycket låg. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör bedömningen att kommunernas eko-
nomiska förutsättningar kommer att bli alltmer ansträngda under flera år framåt på grund av att vi får 
allt fler äldre och yngre medan den arbetsföra befolkningen inte ökar i samma takt. Helsingborg delar 
denna uppfattning även om 2021 ser bra ut. 

ÖVERGRIPANDE ANALYS 
Nämndernas helårsprognoser visar på ett förväntat resultat för verksamheterna på totalt 108 mnkr.  

Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett överskott på ca 15 mnkr. 
Den pågående pandemin har under våren haft stor effekt på såväl verksamhet som ekonomi. Många in-
satser har gjorts och görs fortfarande för att kompensera distans- och fjärrundervisning samt övrig från-
varo så att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin måluppfyllelse. Detta innebär högre kostnader än 
planerat. Samtidigt sjunker andra kostnader då ordinarie planering påverkas och vissa aktiviteter inte 
kan genomföras. Dessutom ökar intäkterna då staten ger omfattande bidrag för såväl sjuklöner som 
andra pandemiinsatser.  

Helårsprognos 

+594 
mnkr 
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Aktuell prognos bygger på att höstens verksamhet kan bedrivas i ett någorlunda normalläge samt att 
tillfälliga stödinsatser såsom det särskilda statsbidraget för sjuklöner upphör vid månadsskiftet septem-
ber/oktober. 

Nämnden planerar också att ta i anspråk cirka 24 mnkr av sitt ackumulerade resultat från tidigare år. 

Vård- och omsorgsnämnden räknar med ett överskott om cirka 27 mnkr för innevarande år. Den förbätt-
rade situationen gällande placeringar och personlig assistans samt det fortsatt låga antalet kunder inom 
hemvården gör att nämnden förbättrar sin prognos jämfört med tertial 1.  

Under 2021 har nämndens intäkter stärkts med dels ett utökat kommunbidrag men också av en mängd 
stora statsbidrag som gått att söka i pandemins kölvatten. Nämnden har fått dryga 9 miljoner i extra in-
täkter från försäkringskassan för ersättning av sjuklönekostnader kopplade till covid-19 och ett bidrag 
från socialstyrelsen på knappa 2 miljoner för kostnader kopplat till arbetet med covid-19 under 2020.  

En del av överskottet beror på att vård- och omsorgsförvaltningen inte kommit igång med tänkta förbätt-
ringsprojekt i den takten som det var planerat. Omvandlingen till demensplatser på vårdboendena är på-
börjad men har inte kommit så långt som budgeterat. I årets budget reserverades bland annat även 
pengar för en nyöppnad korttidsenhet och ett nytt system för cirkulationstvätt för arbetskläder. Korttids-
enheten kom igång först vid halvårsskiftet och cirkulationstvätten påbörjas först nästa verksamhetsår.  

Under det senaste året har antalet kunder inom hemvården minskat markant. Även antalet hyresgäster 
på nämndens vårdboende har minskat något i perioder. Vårdboendena har sänkt sina kostnader så att 
de mer än väl hanterar de minskade intäkterna. Även om hemvården inte minskat kostnaderna på mot-
svarande vis så har de ändå sänkt dem så pass att det tydligt märks i nämndens ekonomiska resul-
tat. Samma förhållande gäller inom den dagliga verksamheten där många deltagare valt att stanna 
hemma. I det fallet har dock kostnaderna ofta hamnat inom nämndens gruppboenden istället. Att kun-
derna blivit färre inom hemvården syns även på nämndens kostnader kopplat till den privata utföraren.  

Även kostnaderna för externa placeringar på vårdboende och för korttidsplaceringar har sjunkit jämfört 
med tidigare år men även jämfört med tertial 1 2021. Den personliga assistansen som varit ett problem 
för nämndens ekonomi ser ut att hålla sig inom givna budgetramar. De externa placeringarna inom LSS 
fortsätter dock att utmana ekonomiskt.  

Till och med augusti har nämnden ett positivt resultat på cirka 48 miljoner. Bedömningen är att överskot-
tet sjunker till 27 miljoner när utvecklingsarbetena som planerats under både 2020 och 2021 kommer 
igång på allvar under det sista tertialet samtidigt som antalet externa placeringar inom LSS kommer att 
fortsätta att öka och att ett antal kortidsplaceringar tillkommer. 

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 12 mnkr i sin prognos för år 2021. Resultatet har i 
huvudsak sin grund i att flera större investeringsprojekt ännu inte är färdiga, vilket ger lägre räntekostna-
der och avskrivningar än planerat. Övriga avvikelser i prognosen (både positiva och negativa) för felpar-
kering (+5 mnkr), parkeringsintäkter (-3 mnkr), bygglovsintäkter (+4 mnkr), seniorresor/färdtjänst (+3 
mnkr), el för offentlig belysning (-2 mnkr) och vinterväghållningen (-6 mnkr) tar ut varandra totalt sett. 

Arbetsmarknadsnämndens helårsprognos redovisar ett överskott om drygt 56 mnkr. Resultatet förkla-
ras framförallt av lägre kostnader med 55 mnkr för utbetalt bistånd än budgeterat. Prognosen för att växla 
ekonomiskt bistånd mot arbete och utbildning beräknas kosta cirka 1 mnkr under året. Prognosen för verk-
samheten i övrigt är ett nollresultat.  

Socialnämnden redovisar ett förväntat underskott om 17 mnkr i sin prognos för 2021. Detta beror fram-
för allt på höga klientkostnader i förhållande till budgeten inom främst verksamhetsområde Barn, unga 
och familj men även inom Vuxenverksamheten.  
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Jämfört med socialnämndens prognos i delårsrapporten per april månad, visar prognosen i delårsbok-
slutet ett minskat underskott med totalt 7,0 mnkr. Ett gemensamt arbete där alla verksamheter arbetar 
tillsammans är en bidragande orsak till att underskottet blivit lägre. Grunden är ett systematiskt arbete 
där en sund ekonomi går hand i hand med kvalitet och utveckling. 

Inför 2021 erhöll socialnämnden extra medel för bland annat ökade klientkostnader. Efter årets första 
tertial låg kostnaderna inom Barn, unga och familj högt, både i kronor räknat men också i förhållande till 
budgeten. Ett intensivt arbete med att hitta alternativa lösningar som är mer kostnadseffektiva men 
samtidigt med invånaren i fokus har inletts, och det har också gett resultat. Kostnadsutvecklingen har 
stannat upp men ligger fortfarande högt. 

Fastighetsnämndens helårsprognos redovisar ett förväntat överskott om cirka 11 mnkr. Det positiva ut-
fallet beror framför allt på ett antal poster av engångskaraktär. En förskola och tre bostadsrätter har 
avyttrats med vinst (8 mnkr) under året samt en återföring av en tidigare nedskrivning på 4 mnkr kom-
mer att göras. 

Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Valnämnden, Överförmyndarnämnden, Miljönämnden och 
Stadsrevisionen räknar med ett resultat nära noll.  

Kommunstyrelsens prognos exklusive exploateringsvinster och stadsgemensamma poster visar på ett 
överskott om 4 mnkr. Nämnden planerar också att ta i anspråk cirka 11 mnkr av sitt ackumulerade resul-
tat från tidigare år. 

Den stadsgemensamma prognosen visar på ett överskott om 58 mnkr. Det beror framförallt på budget-
medel avsatta centralt för ökade volymer i skolan ej kommer att utnyttjas, då man istället räknar med 
färre elever än budgeterat, vilket medför en positiv effekt på 66 mnkr. Även omställnings- och utveckl-
ingskostnader (33 mnkr) förväntas bli lägre än budgeterat. På andra hållet går kostnaderna för pension 
intjänad före år 1998. SKR höjde i april livslängsåtagandet för kommunanställda vilket medför att staden 
får en förväntad negativ avvikelse på cirka 39 mnkr.  

Internbanksverksamheten, stadsinterna räntor samt övrig finansverksamhet uppvisar en helårsprognos 
som understiger budget med sammanlagt 85 mnkr. Det negativa utfallet beror på att den budgeterade 
utdelningen från Öresundskraft AB om 110 mnkr kvarstår i moderbolaget Helsingborgs stads förvaltning 
AB. Till följd av det goda resultatet i staden innevarande år kommer denna utdelning inte lämnas vidare 
från moderbolaget i koncernen i år. I övrigt förväntas räntenettot bli väsentligt bättre än budgeterat. I 
prognosen ingår den budgeterade utdelningen från Helsingborgshem AB om 35 mnkr. Utdelningen an-
vänds för att täcka del av driftskostnader för bostäder till personer som Helsingborgs stad har ett sär-
skilt ansvar att tillhandahålla bostäder för. Detta gäller till exempel bostäder inom det bostadssociala 
programmet, LSS-boenden och andra boenden som Helsingborgs stad ansvarar för. 

I prognoserna som nämnderna lämnat används cirka 43 mnkr av tidigare års överskott. Detta belopp re-
dovisas som en stadsövergripande kostnad år 2021. 

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

 
Utfall      

jan-aug 
2021 

Utfall      
jan-aug 

2020 

Prognos 
2021 

Periodens resultat enligt resultaträkningen  359 419 594 

Samtliga realisationsvinster -5 - -8 

Realisationsvinster/förluster enligt 
undantagsmöjlighet - - - 

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper - - - 

Förändrad pensionsavsättning  
för tiden före 1998 -33                 -58 -50 

Balanskravsresultat 321 383 536 
 
 

Stadens resultat och resultat ur balanskravsynpunkt, mnkr  

 

 

SKATTEINTÄKTER, STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 
Helårsprognosen för skattenettot visar på en högre intäktsnivå motsvarande 210 mnkr jämfört med bud-
get. Ökningen beror framför allt på ökade skatteintäkter vilket i sin tur beror på att SKR gör bedömningen 
att arbetade timmar kommer att utvecklas på ett positivt sätt under 2021.  
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Skattenetto, mnkr  

 Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Avvikelse 
2021 

Skatteintäkter 6 432 6 640 6 819 179 

Generella statsbidrag och utjämning 1 930 1 855 1 895 40 

Kommunal fastighetsavgift 237 246 245 -1 

LSS-utjämning -196 -198 -206 -8 

Skattenetto 8 403 8 543 8 753 210 
 
 

SOLIDITET 
Soliditet beskriver av hur stor del av tillgångar som är finansierade med egna medel. Vid en god ekono-
misk ställning är soliditeten hög, vilket ger uttryck för en långsiktig finansiell styrka.  

Per sista augusti var Helsingborgs soliditet, justerat för stadens internbank, 53 procent. Om en jämfö-
relse av soliditet ska göras med andra kommuner behöver en justering göras för pensionsavsättning re-
laterade till intjäning före år 1998. Med beaktande av detta redovisar Helsingborg en soliditet om 63 pro-
cent, vilket är högre än för de flesta andra kommuner. 

Stadens soliditet justerad för koncerninterna mellanhavanden via internbanken, procent.  

 

STADENS NETTOLIKVIDITET 
Stadens har under en följd av år haft en sjunkande nettolikviditet. Den 31 augusti 2021 var nettolikviditeten        
-850 mnkr, en minskning med 10 mnkr sedan årsskiftet men förbättring med 186 mnkr sedan delårsrappor-
ten i april.   
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Stadens nettolikviditet, mnkr  

 2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31 

Likvida medel 3 371 1 924 1 769 

Extern utlåning 267 - 352 
Nettoutlåning till kommunala bolag och kommunalför-
bund 5 414 5 821 5 664 

Extern låneskuld -9 902 -8 214 -8 625 

Checkkredit - - - 

Nettoskuld -850 -469 -840 
 

Diagrammet nedan visar nettolikviditeten per 31 december respektive år. Årets och kommande års planerade 
investeringar kommer att medföra ett fortsatt upplåningsbehov och ökad nettolåneskuld för staden. 

 

Stadens nettolikviditet, mnkr 

 
* Avser nettolåneskuld per 31 augusti 2021. 
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Förvaltningsberättelse 

Ekonomisk analys av koncernen 
RESULTAT 
Stadens koncern redovisar ett resultat på 567 mnkr (582) för perioden. Helårsprognosen för stadens kon-
cern uppgår till 814 mnkr (972). Alla enheter förutom Helsingborgshem räknar med bättre resultat än bud-
get. Jämfört med föregående år är det framförallt Öresundskraft och NSR som göra stora förbättringar. För-
klaringen till det goda resultatet i Öresundskraft är ökad fjärrvärmeförsäljning i början av året då vädret var 
kallare än normalt. Även det höga elpriset är positivt då intäkterna på vindkraft ökar. I NSR är det högre in-
täkter för förorenade massor och svårsorterat avfall som förklarar det fina resultatet. För staden förklaras 
både det höga resultat för perioden och det höga prognosticerade årsresultatet framförallt av resultatavräk-
nade exploateringsprojekt på 164 mnkr (till och med augusti 119 mnkr) och ett väsentligt bättre skattenetto 
än budgeterat (+210 mnkr). Det förbättrade skattenettot har sin huvudsakliga förklaring i den snabbare åter-
hämtningen i ekonomin 2021 än vad som tidigare prognosticerats.   

En schablonberäknad bolagsskatt är beaktad i delårsresultat och prognos.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
• Även 2021 har präglats av pandemin och dess konsekvenser men alla enheter har lyckats hantera 

utmaningarna på ett bra sätt och några större negativa effekter, som en följd av pandemin, kan 
inte ses på det totala resultatet. 

• För väsentliga händelser i staden hänvisas till avsnittet Ekonomisk analys av staden. 

Ekonomiskt utfall per bolag 2021 efter finansiella poster, mnkr 

Bolag Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Utfall 
2020 

Budget 
2021* 

Prognos 
2021 

Avvikelse 
progn-budg 

2021 

Helsingborgshem AB 102 147 176 99 94 -5 

Helsingborgs Hamn AB 56 45 65 25 65 40 

Öresundskraft AB 251 141 304 325 366 41 

Helsingborg Arena och Scen AB -99 -99 -153 -164 -163 1 

Nordvästra Skånes Renhållning AB 
(NSR) 10 -5 -4 0 16 16 

Övriga bolag 2 7 8             0       2 2 

Helsingborgs stad 359 419 683 171 594 423 

Koncernelimineringar ** -114 -73 -107 * -160 * 

Totalt 567 582 972 * 814 * 

*Det görs ingen konsoliderad budget för koncernen, varför ingen koncerneliminering eller totalt resultat kan pre-
senteras i budgetkolumnen.  

** Inklusive schablonskatt. 
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FINANSIELL MÅLSÄTTNING OCH SOLIDITET 
Det finns ett uttalat mål att staden ska ha en stabil och långsiktigt god ekonomi. Den ekonomiska ställ-
ningen och finansiella styrkan kan bland annat mätas genom soliditet. I delårsbokslutet per sista augusti 
2021 uppgår soliditeten för stadens koncern till 40 procent.  

Under året har balansomslutningen ökat med 1 773 mnkr. Ökningen beror till stor del på att koncernen un-
der året haft ett likvidflöde, som medfört att kortfristiga placeringar är större än vid årsskiftet. Av den totala 
balansomslutningen representerar anläggningstillgångar cirka 83 procent, vilket är en minskning med 4 pro-
centenheter jämfört med 2020-12-31. 

Koncernens soliditet, procent  

 
Det finns ingen allmän rekommendation för vilken soliditet som en kommunkoncern minst bör ha. Dessu-
tom återspeglar inte den beräknade soliditeten enligt ovan den faktiska finansiella styrkan på ett helt rättvi-
sande sätt. Exempelvis har övervärden i fastighetsbeståndet inte tagits med. En marknadsvärdering av fas-
tigheter skulle höja soliditeten för Helsingborgs kommunkoncern och på motsvarande sätt finns också 
dolda övervärden i andra kommunkoncerner. Detta försvårar en jämförelse av soliditeten mellan kommu-
ners totala verksamhet.  

Vidare är måttet på soliditet inte heller jämförbart med andra kommunkoncerners, eftersom Helsingborgs 
stad har valt att redovisa pensionsåtaganden intjänade före år 1998 som en avsättning och inte som en an-
svarsförbindelse. Detta är inte i enlighet med gällande redovisningsrekommendationer, men staden har valt 
att göra så eftersom det ger en bättre bild av faktiska åtaganden. Redovisade pensioner intjänade före år 
1998 uppgår till 2 236 mnkr (2 288) inklusive särskild löneskatt. 

INVESTERINGAR 
Under 2021 har staden ökat sina investeringsutgifter jämfört med de senaste åren. Även bolagen ökar sina 
investeringar jämfört med föregående år även om de totalt sätt inte kommer upp i budgeterad nivå. Det är 
framförallt Öresundskraft som avviker mot budgeterad nivå. Koncernens investeringar beräknas sammanta-
get uppgå till 2 596 (2 132) mnkr för år 2021, vilket är en ökning med 464 mnkr jämfört med föregående år. 
Staden inklusive VA står för 52 (48) procent av de totala investeringarna i koncernen. 
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Koncernens nettoinvesteringar, mnkr  
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Ekonomisk redovisning 

Stadens resultaträkning 

Resultaträkning staden, mnkr 

Resultaträkning 
Utfall 

jan-aug 
2021 

Utfall  
jan-aug 

2020 

Prognos 
2021  

Budget 
2021 

Bokslut 
2020 

      

Verksamhetens intäkter 1 514 1 485 2 229 2 055 2 344 

Verksamhetens kostnader -6 260 -6 109 -9 930 -9 986 -9 530 

Avskrivningar -386 -360 -587 -570 -563 

Jämförelsestörande poster -3 - -3 - -53 

Verksamhetens nettokostnad -5 135 -4 984 -8 291 -8 501 -7 802 
        

Skatteintäkter 4 137 4 075 6 819 6 640 6 432 

Generella statsbidrag och utjämning 1 278 1 269 1 934 1 903 1 971 

Skattenetto 5 415 5 344 8 753 8 543 8 403 
        

Verksamhetens resultat 280 360 462 42 601 
        

Finansiella intäkter 93 65 165 51 117 

Finansiella kostnader -49 -41 -68 -67 -60 

Jämförelsestörande poster 35 35 35 145 25 

Finansnetto 79 59  132  129 82 
      

Resultat efter finansiella poster 359 419 594 171 683 
 

Extraordinära poster - - - - - 
 

Årets resultat 359 419 594 171 683 
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Ekonomisk redovisning 

Stadens balansräkning 

Balansräkning staden, mnkr 

Balansräkning 2021-08-31 2020-12-31 

   
TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar 2 3 

Materiella anläggningstillgångar 10 909 10 542 

Finansiella anläggningstillgångar 12 865 12 691 

Summa anläggningstillgångar 23 776 23 236 
   
Förråd och exploateringsmark 33 36 

Fordringar 855 877 

Kortfristiga placeringar 3 000 1 600  

Kassa och bank 371 139 

Summa omsättningstillgångar 4 259 2 652 
   
Summa tillgångar 28 035 25 888 
   
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital    

Periodens resultat 359 683 

Övrigt eget kapital 11 396 10 713 

Summa eget kapital 11 755 11 396 
   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 374 2 404 

Övriga avsättningar 28 28 

Summa avsättningar 2 402 2 432 
   
Långfristiga skulder 6 236 5 423 
   
Kortfristiga skulder 7 642 6 637 
   
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 28 035 25 888 
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Ekonomisk redovisning 

Koncernens resultaträkning 

Resultaträkning koncernen, mnkr 

Resultaträkning 
Utfall 

jan-aug 
2021 

Utfall 
jan-aug 

2020 

Prognos 
2021 

Bokslut 
 2020 

          
Verksamhetens intäkter 4 421 4 033 6 690 6 345 

Verksamhetens kostnader -8 425 -8 023 -13 333 -12 549 

Avskrivningar -806 -751 -1 221 -1 198 

Jämförelsestörande poster -2 - -28 -7 

Verksamhetens nettokostnad -4 812 -4 741 -7 892 -7 409 
      
Skatteintäkter 4 137 4 075 6 819 6 432 

Generella statsbidrag och utjämning 1 278 1 269 1 934 1 971 

Skattenetto 5 415 5 344 8 753 8 403 
      
Verksamhetens resultat 603 603 861 994 

      

Finansiella intäkter 32 32 48 63 

Finansiella kostnader -68 -53 -95 -85 

Jämförelsestörande poster - - - - 

Finansnetto -36 -21 -47 -22 
      
Resultat efter finansiella poster 567 582 814 972 
      
Extraordinära poster - - - - 
      
Årets resultat 567 582 814 972 
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Ekonomisk redovisning 

Koncernens balansräkning 

Balansräkning koncernen, mnkr 

Balansräkning 
 

2021-08-31 
 

2020-12-31 
   

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar 17 18 

Materiella anläggningstillgångar 23 484 22 891 

Finansiella anläggningstillgångar  483  538 

Summa anläggningstillgångar 23 984 23 447 
   
Förråd och exploateringsmark 114 122 

Fordringar 1 301 1 673 

Kortfristiga placeringar 3 007 1 601 

Kassa och bank 373 163 

Summa omsättningstillgångar 4 795 3 559 
   
Summa tillgångar 28 779 27 006 
   
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital    

Periodens resultat 567 972 

Övrigt eget kapital 10 989 10 017 

Summa eget kapital 11 556 10 989 
   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 450 2 477 

Övriga avsättningar 845 809 

Summa avsättningar 3 295 3 286 
   
Långfristiga skulder 6 539 5 693 
   
Kortfristiga skulder 7 389 7 038 
   
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 28 779 27 006 
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Ekonomisk redovisning 

Noter 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Helsingborgs stad har i enlighet med kommunallagen (SFS 2017:725) upprättat en delårsrapport, som är 
baserad på lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Staden följer den lagen och de 
uppdaterade rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisnings (RKR) om inget annat anges. För 
det avsteg staden valt att göra från gällande redovisningsregler och rekommendationer, se avsnitt Avvi-
kande redovisningsprincip nedan. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder an-
vänts som i senaste årsredovisningen. 

Verksamheten har inga säsongsvariationer eller cykliska effekter som avviker mot tidigare år. 

Jämförelsestörande poster redovisas separat i resultaträkningen och beskrivs i not nedan. 

Avvikande redovisningsprinciper 
Staden har valt att göra avsteg från gällande redovisningsregler och rekommendationer enligt nedan:  

• Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 redovisas i staden som en avsättning och inte som en an-
svarsförbindelse. Detta är en avvikelse mot lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), 
kapitel 6 § 4. Syftet med detta är att skapa en större tydlighet i stadens resultaträkning kring verksam-
hetens nettokostnader och finansnetto. Effekten är att resultatet för perioden är 33 (36) mnkr högre än 
om redovisning skett enligt lagen. Skulden i balansräkningen uppgår till 2 236  (2 288) mnkr. 

 

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 
Den sammanställda redovisningen har upprättats utifrån förvärvsmetoden och med tillämpning av proport-
ionell konsolidering. 
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JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

Jämförelsestörande poster, mnkr 

 
Utfall 

jan-aug 
2021 

Utfall 
jan-aug 

2020 

Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Bokslut 
2020 

Staden 
Utdelning från dotterbolag 

35 35 35 145 25 

Överavskrivning -3 - -3 - -53 

Koncernen 
Nedskrivningar/återförda nedskriv-
ningar av materiella anläggningstill-
gångar 

- - -24 - 10 

Realisationsvinster/förluster  1 - -1 - 36 

Överavskrivning -3 - -3 - -53 
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Ekonomisk redovisning 

Driftredovisning för staden 

Stadens resultatprognos 2021 per nämnd/verksamhet jämfört med tilldelade medel, mnkr 

Nämnd Prognos årets 
resultat 

Bästa 
fall 

Sämsta 
fall 

        
Barn- och utbildningsnämnden 14,7 26,7 -0,8 
Vård- och omsorgsnämnden 27,0 50,0 20,0 
Stadsbyggnadsnämnden exklusive VA 12,0 20,0 8,0 

Arbetsmarknadsnämnden 56,5            63,0 52,0 
Socialnämnden -17,0 -13,0 -19,0 
Idrotts- och fritidsnämnden -0,4 2,1 -1,9 

Kulturnämnden 0,0 2,0 -2,0 

Fastighetsnämnden 10,5 20,0 5,0 
Miljönämnden 0,9 1,5 0,5 

Överförmyndarnämnden -0,5 -0,4 -0,6 

Valnämnden -0,1 -0,1 -0,1 

Kommunstyrelsen exklusive exploatering och  
stadsgemensamt  4,2 4,2 -0,8 

Stadsrevisionen 0,3 0,4 0,2 

Summa nämnder 108,1 176,4 60,5 
     
Finansförvaltningen -85,3 -81,0 -86,0 
Kommunstyrelsen exploatering 164,0 169,0 164,0 
Stadsgemensamt 57,7 62,7 52,7 

Skattenetto 8 753,2 8 753,2 8,753,2 
Kommunbidrag -8 403,4 -8 403,4 -8 403,4 
    
Summa stadsövergripande 486,2 500,5 480,5 
    

Stadens resultat 594,3 676,9 541,0 
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Stadens resultatöverföring per nämnd, mnkr 

Nämnd Ingående 
resultatöverföring 

Prognos 
ianspråktagande 

resultatöverföring 
Prognos årets     

resultat 

Barn- och utbildningsnämnden 147,5 -24,1 14,7 

Vård- och omsorgsnämnden 29,3 0,0 27,0 

Stadsbyggnadsnämnden 70,5 -1,8 12,0 

Arbetsmarknadsnämnden 62,4 -2,7 56,5 

Socialnämnden 8,6 0,0 -17,0 

Idrotts- och fritidsnämnden 12,8 -2,0 -0,4 

Kulturnämnden 6,4 -1,0 0,0 

Fastighetsnämnden 27,7 0,0 10,5 

Miljönämnden 7,8 0,0 0,9 

Överförmyndarnämnden 1,7 -0,2 -0,5 

Valnämnden 7,2 -0,2 -0,1 

Kommunstyrelsen exklusive   stadsgemen-
samt och exploatering 

82,8 -10,7 4,2 

Stadsrevisionen 2,4 -0,4 0,3 

Summa nämnder 467,1 -43,1 108,1 

Hur mycket som blir den slutgiltiga resultatöverföringen som förs över till kommande år beslutas i kom-
munfullmäktige i samband med årsredovisningen. 

Stadens utfall per nämnd/verksamhet jämfört med tilldelade medel, mnkr 

Nämnd Utfall jan-
aug 2021 

Utfall jan-
aug 2020 Bokslut 2020 

Barn- och utbildningsnämnden 9,5 16,6 33,6 

Vård- och omsorgsnämnden 47,9 1,7 -6,6 

Stadsbyggnadsnämnden exklusive VA 8,0 10,3 44,2 

Arbetsmarknadsnämnden 38,3 0,7 20,3 

Socialnämnden -9,1 -8,7 -13,3 

Idrotts- och fritidsnämnden 1,4 1,1 0,7 

Kulturnämnden 0,8 1,5 0,7 

Fastighetsnämnden 32,4 33,0 0,5 

Miljönämnden 5,0 1,1 0,9 

Överförmyndarnämnden 0,6 0,3 0,2 

Valnämnden -0,1 -0,3 -0,3 

Kommunstyrelsen exklusive stadsgemensamt och  
exploatering 31,5 31,9 17,7 

Stadsrevisionen 0,1 0,1 0,4 

Summa nämnder 166,3 89,3 99,0 
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Ekonomisk redovisning 

Stadens investeringar 

Vi beräknar att nettoinvesteringarna för stadens skattefinansierade verksamhet 2021 kommer att uppgå till 
1 171 mnkr, vilket är 75 mnkr lägre jämfört med budgeten på 1 246 mnkr. Avvikelsen för investeringsutgif-
terna beror på att flera investeringar inom stadens fastigheter har blivit försenade, i huvudsak på grund av 
överklagande och detaljplansproblematik. För VA-verksamheten beräknas investeringarna uppgå till 190 
mnkr, vilket är i linje med budget. 

Från och med 2021 förändrades exploateringsredovisningen. Detta innebär att de investeringar som stads-
byggnadsnämnden genomför på allmän platsmark i exploateringsområden redovisas som anläggningstill-
gång och skrivs av successivt under investeringens beräknade livslängd. Nettoinvesteringarna blir därmed 
högre 2021 jämfört med tidigare år.  

Nettoinvesteringar, mnkr 

 

Investeringsprojekt som färdigställs under året 

Investeringsprojekt 
Budgeterad 
 totalutgift 

Prognostiserad totalutgift 
vid färdigställande 

Lussebäcksgårdens vårdboende, tillbyggnad 25 mnkr 25 mnkr 

Vindögatans förskola, renovering 15 mnkr 22 mnkr 

Överbyggnad reningsverk 472 mnkr 472 mnkr 

Mötesplats SeaU 40 mnkr 35 mnkr 

Bro Tingsrätten, ombyggnation 32 mnkr 34 mnkr 

Tuvehagens vårdboende, renovering 20 mnkr 10 mnkr 

Bro Oceanpiren, nybyggnation 140 mnkr 140 mnkr 

Wieselgrensskolan, nybyggnation kök och matsal 27 mnkr 29 mnkr 
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INVESTERINGSPROJEKT SOM FÄRDIGSTÄLLS 2021 

Lussebäcksgårdens vårdboende, tillbyggnad 
Vi har byggt till Lussebäcksgårdens vårdboende med samlingslokaler och administrativa lokaler. Verksam-
heten flyttade in i april 2021. Totalutgiften är prognostiserad till 25 mnkr. 

Vindögatans förskola i Rydebäck, renovering 
Förskolan som har sitt ursprung från 70-talet har nu renoverats. Verksamheten flyttade in i april 2021. Total-
utgiften är prognostiserad till 22 mnkr, vilket är 7 mnkr högre än budget. Anledningen är att projektet blev 
mer omfattande än vad vi tidigare hade projekterat, bland annat medförde ny ventilationslösning att samt-
liga undertak byttes ut.  

Överbyggnad reningsverk 
Vi har genomfört en överbyggnation av reningsverket för att minimera luktproblem i dess närhet. I projektet 
har även ingått byggnation av Reco Lab, det vill säga den del som ska ta emot och rena de fraktioner som 
avleds via de tre rören från de nya fastigheterna vid Oceanhamnen. Vi slutbesiktigade arbetet i maj 2021. 
Totalutgiften för projektet är prognosticerad till 472 mnkr, 189 mnkr för skattefinansierad verksamhet och 
283 mnkr för avgiftsfinansierad VA-verksamhet. 

Mötesplats SeaU 
De allmänna ytorna kring hotellet och kongressen i SeaU blev färdigställda i juni 2021. I arbetet ingick par-
ken mellan kongressen och The Tivoli samt södra delen av Kungsgatan och Badhusgatan. Vi har även fär-
digställt kajpromenaden och Helsingörskajen, vilka finansieras med exploateringsmedel. Totalutgiften är 
prognosticerad till 35 mnkr, vilket är 5 mnkr lägre än budget. 

Bro Tingsrätten, ombyggnation 
Vi har moderniserat den befintliga bron mellan Södercity och det nya H+-området. Bron ska upplevas som 
trygg och säker att vistas på samt ge ett välkomnande intryck för de som färdas på Malmöleden. För att 
tillgänglighetsanpassa hållplatserna vid Tingsrätten har vi försett bron med tre hissar. Arbetet blev klart i 
juni 2021. Totalutgiften är prognosticerad till 33,9 mnkr, vilket är 1,9 mnkr över budget.  

Tuvehagens vårdboende, renovering 
Vi har utfört en invändig ytskiktsrenovering på Tuvehagens vårdboende som planeras vara färdigställt i juni 
2021. Totalutgiften är prognosticerad till 10 mnkr, vilket är 10 mnkr lägre än budget. Anledningen är att re-
noveringen blev mindre omfattande än planerat. 

Bro till Oceanpiren, nybyggnation 
Vi har byggt en cykel- och gångbro från den nya stadsdelen Oceanhamnen till Helsingborg C för att minska 
avståndet mellan området och centrum. Bron är färdigställd i september 2021. Totalutgiften för projektet är 
prognosticerad till 140 mnkr, där 100,5 mnkr finansieras från staden och 39,5 mnkr är stadsmiljöbidrag från 
Trafikverket.  
 
Wieselgrensskolan, nybyggnation av kök och matsal 
Befintligt kök och matsal på Wieselgrensskolan är slitet och underdimensionerat. Vi bygger en ny byggnad 
som innehåller nytt kök och matsal. Arbetet pågår och vi planerar att arbetet är färdigställt november 2021. 
Totalutgiften är prognosticerad till 29 mnkr, vilket är 2 mnkr högre än budget.  

Handlingsplan Grönstruktur, etapp 2 
Vi gör satsningar för att förverkliga ambitionerna i Handlingsplan Grönstruktur. Målsättningen är att skapa 
nya och binda samman befintliga gröna stråk genom stadsmiljön i såväl centralorten som byarna. Totalut-
giften för 2021 är prognosticerad till 15 mnkr. 
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PÅBÖRJADE OCH PÅGÅENDE STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT 2021 
Under 2021 påbörjar vi olika investeringsprojekt inom fastighetsbeståndet för att fortsatt öka kapaciteten 
inom förskola och tillgången till idrottshallar samt inom vårdboende och LSS-boende. Vi startar också flera 
projekt inom infrastruktur och stadsutveckling.  

Dockanparken, Oceanhamnen 
Parken som vi anlägger i Oceanhamnen består av olika stråk, rum och platser som till exempel vattenrum-
met, oasen, savannen och djungellekplatsen, kajstråket och parkstråket. Kaj- och parkstråket blir en del av 
det nya promenadstråket till och från den nya stadsdelen som växer fram på Oceanpiren. Arbetet planeras 
att vara klart i februari 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 48 mnkr, vilket är 3 mnkr högre än budget. 
 
Fredriksdal, ny förskola 
På Fredriksdalsskolans område kommer vi ersätta en äldre förskolebyggnad med en ny förskola. Förskolan 
är en så kallad konceptförskola och avropas via SKRs ramavtal. Vi påbörjar byggnationen under sommaren 
2021 och planerar att den nya förskolan är klar våren 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 39 mnkr, vil-
ket är 6 mnkr lägre än budget. 
 
Rydebäck, ny idrottshall 
Rydebäck växer och det behövs ytterligare en idrottshall. Idrottshallen kommer att innehålla en fullstor hall 
samt omklädningsrum. Idrottshallen kommer att ligga bredvid den befintliga idrottshallen. Projektet plane-
rar vi ska vara färdigställt våren 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 48 mnkr. 

Gantofta, ny idrottshall och förskola 
Vi bygger en ny idrottshall vid Gantofta skola som också innehåller en mindre förskola. Den befintliga för-
skolepaviljongen kommer vi ta bort. Arbetet är igång och vi planerar att projektet är klart våren 2022. Total-
utgiften är prognosticerad till 60 mnkr. 

Kungstorget 
I samband med att ombyggnaden av Helsingborg C blir klar får entréytan utanför ny gestaltning. Arbetet 
startade i slutet av april 2021 och planeras att vara klart maj 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 59 
mnkr. 

Park och lek, Fredriksdal 
Grönområdet på Fredriksdal kommer att förbättras och utvecklas med fokus på attraktivare och tryggare 
miljöer. Utifrån invånardialogen som har legat till grund för planeringen av parken bygger vi en ny lekplats 
med dinosaurietema, en ny mötesplats med grillmöjligheter samt ett nytt utegym. Arbetet planeras vara 
klart maj 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 24 mnkr. 

Dunkerska vårdboende, renovering 
På Dunkerska vårdboendet utför vi en invändig ytskiktsrenovering samt underhållsarbete på VVS installat-
ioner. Vi planerar att renoveringen är klar sommaren 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 23 mnkr, vil-
ket är 3 mnkr högre än budget. 

Oceanpiren, Oceanhamnen 
Gator och infrastruktur är utbyggd sedan tidigare och nu ska området färdigställas. I Oceanpiren implemen-
teras ny smart teknik för styrning av belysningen och vi placerar ut flera wifi-punkter på området. Entrepre-
nadarbetena beräknas starta sommaren 2021 och planeras vara klara hösten 2022. Totalutgiften är progno-
sticerad till 93 mnkr. 

Norrehedsskolan, ombyggnation 
Vi bygger om Norrehedsskolan för Fridaskolan. Projektet utförs i tre etapper. Etapp 1 är slutbesiktigad och 
inflyttad. Etapp 2 färdigställer vi höstterminen 2022 och etapp 3, som innehåller en förskola, planerar vi att 
färdigställa hösten 2023. Totalutgiften är prognosticerad till 85 mnkr, vilket är 5 mnkr högre än budget. 

Kanal, Oceanpiren 
Oceanpiren blir en ö och den nya kanalen ska gå mellan Södra hamnen och Oceanhamnen. Vi bygger två 
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nya gång- och cykelbroar, som korsar kanalen, utmed de två kajstråken. Arbetet planeras vara klart hösten 
2022. Totalutgiften är prognosticerad till 65 mnkr. 

Västkustbanan, Ödåkra station 
Trafikverket ska bygga ut Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria Station till dubbelspår. I samband 
med utbyggnaden kommer stationen i Ödåkra att byggas om och plankorsningar kommer att byggas om till 
planskilda förbindelser. I samband med detta byggs nya entrétorg med trädplanteringar och sittbänkar/sitt-
ytor, cykelparkeringar, vändplats, parkeringar och en aktivitetsyta med rullsportsmöjligheter. Arbetet beräk-
nas starta hösten 2021 och vara klart hösten 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 36 mnkr. 

Rådhuset, fasadrenovering av klocktornet 
Rådhusets fasad och i första hand klocktornet är i behov av en renovering. Produktion pågår och har blivit 
mer omfattande än planerat. Vi planerar att projektet är klart november 2022. Totalutgiften är prognostice-
rad till 24 mnkr, vilket är 4 mnkr högre än budget. 

Omvandling av vårdboendeplatser till demensplatser 
Arbete pågår med att ställa om avdelningar inom åtta vårdboende till demensavdelningar. Arbetet sker 
etappvis och färdigställs boende för boende. Valltorps vårdboende är färdigställt. Omvandlingen planeras 
vara slutförd under 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 30 mnkr. 

LSS boende Rydebäck, nybyggnation  
Nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter. Byggstart är i september 2021 och boendet planeras vara 
klart december 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 30 mnkr. 

Närlunda, ny förskola 
Vi bygger en ny förskola på Närlunda för cirka 120 barn. Projektet har stort fokus på återbruk och cirkulär 
ekonomi. Byggstart hösten 2021 och vi planerar för att projektet är klart januari 2023. Totalutgiften är pro-
gnosticerad till 52 mnkr, vilket är 7 mnkr högre än budget. 

Rydebäck, nytt vårdboende 
Vi planerar ett nytt vårdboende med 72 lägenheter i Rydebäck. Byggstarten är planerad till hösten 2021 och 
vi planerar för att projektet är klart augusti 2023. Totalutgiften är prognosticerad till 150 mnkr, vilket är 7 
mnkr lägre än budget. 

Filbornaskolan, ventilation 
Ventilationsaggregaten på Filbornaskolan behöver bytas ut. I samband med detta arbete bygger vi även om 
ventilationsanläggningen till en modern VAV-anläggning som motsvarar dagens myndighetskrav. Entrepre-
naden innehåller även vissa verksamhetsanpassningar samt både inre och yttre underhållsarbete. Arbetet 
utförs etappvis och planeras vara färdigställt hösten 2023. Totalutgiften är prognosticerad till 86 mnkr, vil-
ket är 6 mnkr högre än budget. 

PÅBÖRJADE OCH PÅGÅENDE STÖRRE EXPLOATERINGSPROJEKT 2021 

Exploatering Kungshult 8:8 
Exploatering för bostäder ska påbörjas i Allerum sydväst om kyrkan. Inom området kommer det finnas plats 
för 60 fribyggarbostadstomter men även möjlighet att driva centrumverksamhet, förskola och LSS boende. 
Utöver park och lek inom området kommer det att anläggas två dagvattenmagasin med grönytor i anslut-
ning till området. Arbetet påbörjas inför sommaren 2021 och ska vara klart maj 2022. Totalutgiften är pro-
gnosticerad till 23 mnkr. 

Exploateringsprojekt under 15 mnkr 
Vi har cirka 30 exploateringsinvesteringar under 15 mnkr som är pågående, exempelvis Väla Södra, Östra 
Ramlösa industriområde, Rosengården, Drottninghög västra. Utgiften för dessa exploateringsinvesteringar 
2021 är prognosticerad till 100 mnkr. 

 



30     Helsingborgs stads delårsbokslut augusti 2021 
 

Verksamhetsberättelse  

H22 och H22 City Expo

H22 är en välfärdssatsning med syftet att utveckla framtidens välfärdstjänster och en smart, hållbar och 
omtänksam stad. H22 bygger på samarbete mellan stadens olika organisationer, med stadens invånare och 
föreningar, samt med företag, organisationer och akademi både i Sverige och internationellt. 

H22-satsningen har två ben. Det ena har fokus på att skapa ett ekosystem för innovation och göra en kon-
cernövergripande kulturförflyttning. Syftet är att bli bättre på att fånga och utveckla idéer som förbättrar 
verksamheterna och skapar livskvalitet för helsingborgarna. Det arbetet beskrivs i nästa avsnitt Innovation 
för nya välfärdslösningar. 

Det andra benet handlar om att knyta till oss nya partnerskap och positionera Helsingborg på en internation-
ell arena. Helsingborgs stad vill vara med och staka ut riktningen för en smartare och mer hållbar framtid. 
Enda sättet att göra det är genom samarbete mellan samhällets olika aktörer, både lokalt och globalt. Där-
för behöver vi också ta plats i internationella sammanhang, både för att kunna dela med oss av Helsing-
borgs framsteg och utmaningar och för att lära av andra. Genom att positionera Helsingborg, vårt arbete 
och våra styrkor på dessa arenor skapar vi också goda förutsättningar för inflyttning och etableringar i sta-
den. 

Sommaren 2022 ska H22 City Expo genomföras. Det blir en egen internationell arena som vi bygger tillsam-
mans med våra medskapare i staden och de samarbetspartners vi har knutit till oss längs resans gång. H22 
City Expo blir ett 35 dagar långt kunskaps-, erfarenhets- och idéutbyte där vi sätter ljuset på allt det arbete 
som görs och kommer att skapa en oförglömlig upplevelse för invånare, besökare och medskapare. Effek-
terna av H22 och H22 City Expo kommer leva kvar långt efter 2022. 

Satsningen på- och arbetet med H22 har under året 2021 genomgått en förflyttning mot att alltmer fokusera 
och förbereda inför själva evenemangsgenomförandet av H22 City Expo. Under sista kvartalet ska ny webb-
plats lanseras och själva evenemangsinnehållet programmeras och börja kommuniceras, samtidigt som 
processerna kring gestaltning, bemanning, service och värdskap blir mer konkreta. 

SAMARBETEN 
Arbetet med H22 City Expo är på många sätt en unik samarbetsplattform. Sedan starten 2019 har H22 initi-
erat samarbeten och partnerskap med ett 70-tal aktörer, från såväl lokalt som globalt näringsliv, internation-
ella organisationer och akademi. Gemensamt för dem alla är att de ligger långt fram i sina respektive fält, 
att de genom sitt arbete bidrar till utvecklingen av framtidens smarta och hållbara städer, och att de vill fort-
sätta utveckla sitt bidrag tillsammans med Helsingborgs stad. 

Några större lanseringar av partnersatsningar inom H22 under 2021 var: 
- IKEA startar projekt på tre olika platser i Helsingborg, däribland en mat- och odlingssatsning på Drott-

ninghög som ska leva kvar efter H22 City Expo. 
- Massachusetts Institute of Technology (MIT) ska tillsammans med staden utforska lösningar för ett 

tryggare Helsingborg, genom att analysera offentlig data och rörelsemönster i stadsmiljön. 
- Urban Future är Europas största konferens om hållbara städer och kommer för första gången till Sve-

rige under första veckan av H22 City Expo. 
- Elonroad ska i Helsingborgs Hamn testa sina innovativa laddningsskenor för att ladda elektriska fordon 

medan de körs. 

RELATIONER 
Helsingborgs stad kom under 2020 på delad andraplats i European Innovation Capital (iCapital). Genom 
iCapital har staden positionerat sig som en av Europas mest innovativa städer och fått tillgång till ett nät-
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verk med samtliga iCapital-städer sedan tävlingens start 2014 (iKEN). Genom dessa kontakter förs nu konti-
nuerliga samtal om långsiktiga partnerskap inom relevanta innovationsområden. Helsingborgs stad var un-
der 2021 också på hedrande finalplats i tävlingen European Green Capital 2023. Även i samband med 
denna utmärkelse har staden nu etablerat goda relationer med såväl arrangören Europakommissionen som 
de övriga finaliststäderna kring gröna städer och hållbar utveckling. 

Ytterligare internationella partnerskap har knutits under 2020 och 2021, bland annat Nordiskt samarbete, 
Global Utmaning, OECD:s innovationsinitiativ för offentlig sektor, OPSI och det poltiska nätverket OECD 
Champions of Inclusive Growth. H22 har även positionerat Helsingborgs stad som en relevant aktör i ett 
antal internationella nätverk och sammanhang som Nordic Smart City Network och FN-organ som UNECE, 
UNDESA och UNHABITAT. Dessa samarbeten och nätverk kommer dels att bidra med kunskap till stadens 
innovationsarbete och dels hjälpa till att sprida budskapet om H22 City Expo. 

Under våren 2021 har Helsingborgs stad sammanställt en Volontary Local Review (VLR), som rapportera-
des in till FN samtidigt som Sverige rapporterade sin nationella frivilliga granskning av hur landet uppnår 
Agenda 2030-målen. Arbetet med VLR positionerar oss gentemot både svenska, nordiska, europeiska och 
globala aktörer och städer. Som ett exempel har New York City’s borgmästarkontor tagit kontakt med 
Helsingborg för initiera samtal om hur H22 City Expo skulle kunna fungera som mötesplats för världens stä-
der att diskutera hur vi genom innovation och lokala åtgärder bidrar till att uppfylla de globala hållbarhets-
målen. 

Ytterligare en viktig målgrupp i H22:s internationella arbete är olika sverigefrämjande aktörer. H22 har under 
2020 och 2021 löpande kontakt med såväl nationella aktörer, exempelvis Utrikesdepartementet, Svenska 
Institutet, Business Sweden och Smart City Sweden, som svenska ambassader och konsulat runt om i värl-
den för att både sprida budskapet om H22 City Expo och för att hitta synergier i gemensamma frågor kopp-
lat till smarta och hållbara städer. 

DELAKTIGHET 
En av de viktigaste målgrupperna i arbetet med H22 är invånarna i Helsingborg. De ska känna att de har möj-
lighet att vara delaktiga i utvecklingen av sin stad och i H22 City Expo.  

Kampanjen ”Du är H22” genomfördes i februari 2021. Kampanjen bestod av en broschyr som skickades ut 
till cirka 70 000 hushåll i Helsingborg, annonser i Helsingborgs Dagblad och Lokaltidningen, Citydressen i 
Helsingborg, infartsskyltar, infoskärmar i ICA-butiker och innehåll i stadens och H22:s digitala kanaler. Syf-
tet med kampanjen var att skapa ökad kännedom för H22 samt berätta om att arbetet med H22 City Expo 
är något som angår oss alla.  

I februari 2021 lanserades Föreningsfonden, till vilken 1 mnkr avsatts ur H22:s budget. Fonden riktar sig till 
föreningar med nytänkande och innovativa idéer som bidrar till att utveckla framtidens föreningsliv i 
Helsingborg. Projekten kan vara både stora och små, de ska ha ett eller flera av FN:s globala mål i fokus 
och ska bygga på samarbete mellan två eller flera föreningar. 

I april möttes invånarna av kampanjen Älska träd på stortavlor och digitala skyltar i stadsmiljön. Älska träd-
kampanjen bygger på FN:s initiativ Trees in Cities Challenge där fokus ligger på hur viktiga träden är i en 
stad. Uppmaningen till invånarna var att vara med och göra Helsingborg grönare genom att plantera träd. 
Ett relaterat initiativ är den flyttbara park som sattes ut i stadsmiljön under april, tillsammans med informat-
ion om H22 och andra innovationer i staden. Här får träd växa till sig i stadsmiljön innan de planteras per-
manent, till glädje för invånarna istället för att gömmas undan på en plantskola. 

Juni till augusti bjöd vi in invånarna till stadens nya digitala dialogplattform dialog.helsingborg.se för att 
dela med sig av sina drömmar och önskemål om vad de vill uppleva på H22 City Expo. En temperaturmätare 
på vad våra invånare ser fram emot att få uppleva sommaren 2022. 

EKONOMI 
Perioden januari till augusti 2021 visar på ett utfall på 14,7 mnkr för arbetet med H22. Under 2020 uppgick 
kostnaderna till 14,1 mnkr. Dessa 28,8 mnkr motsvarar 24,4 procent av H22s budget på 118 mnkr, riktat till 
arbetet med H22 City Expo, positionering av staden och etablerandet av partnerskap. 
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Verksamhetsberättelse  

Innovation för nya välfärdslösningar

Stadens interna innovationsarbete är det andra benet av välfärdssatsningen H22 och syftar till att göra sta-
den till en långsiktigt innovationsstark organisation som kontinuerligt utvecklar kärnverksamheten och 
skapar värde för helsingborgarna. Innovationsarbetet gäller inte bara när vi utvecklar den egna verksam-
heten utan också när vi skapar förutsättningar för invånare, organisationer och företag att verka här. Till-
sammans med invånare, akademi, föreningar, näringslivet och andra offentliga aktörer både i Sverige och 
utomlands kan vi skapa en smartare, mer hållbar och omtänksam stad och säkra framtidens välfärdstjäns-
ter och en hög livskvalitet i Helsingborg.  

Ett effektivt innovationsarbete handlar om att strukturerat testa saker som vi aldrig testat förut och växla 
upp de tester som skapar nytta. Det handlar mycket om att hitta nya och bättre sätt att göra mer för mindre. 
I Helsingborgs stad arbetar vi systematiskt med innovation utifrån tre horisonter:  

• Idédriven – strukturer för att stadens medarbetare ska få rätt stöd i att testa och vidareutveckla sina idéer. 
• Utmaningsdriven - strukturer för att över verksamhets- och sektorsgränser tillsammans lösa samhällsutmaningar. 
• Möjlighetsdriven - strukturer för att utforska och ta tillvara möjligheterna med data och teknik. 

Staden har tagit fram en modell för innovation och kopplat till innovationsmodellen finns tre nyckeltal: antal 
idéer som läggs fram för ett innovationsråd, antal skarpa tester (piloter) och antal uppskalade initiativ. 

Nämnderna - antal idéer, piloter och uppskalade initiativ 2020-2021 

Nämnd Idéer Piloter Uppskalat 

Barn- och utbildningsnämnden 74 17 2 

Vård- och omsorgsnämnden 41 25 1 

Stadsbyggnadsnämnden 45 24 2 

Arbetsmarknadsnämnden 41 11 8 

Socialnämnden 17 5 1 

Idrotts- och fritidsnämnden 15 5 0 

Kulturnämnden 41 15 2 

Fastighetsnämnden 32 8 0 

Miljönämnden 7 2 0 

Kommunstyrelsen 32 11 1 

Summa nämnder 345 123 17 

 

Bolagen - antal piloter och uppskalade initiativ 2020-2021  

Bolag Piloter Uppskalat 

Helsingborgshem AB med underkoncern 5 0 

Helsingborgs Hamn AB 1 0 

Öresundskrafts AB med underkoncern 57 11 

Helsingborg Arena och Scen AB 8 5 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 11 6 

Summa bolag 82 22 

Stadens förvaltningar och bolag har det senaste året gjort en väsentlig förflyttning. Vi har sett en ökad 
mängd initiativ som utmanar dagens arbetssätt, vi ser fler och fler samarbeten internt och externt och vi ser 
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en ökad innovationshöjd. Under 2020-2021 har cirka 200 idéer testats skarpt och nästan 40 av dem är re-
dan implementerade i ordinarie verksamhet. Utöver dessa initiativ pågår även flera andra initiativ i staden, 
bland annat via partnerbolagen till H22 och genom invånarnas initiativ kopplat till Visionsfonden.  

UPPFÖLJNING AV INNOVATIONSMEDEL 
Stadens nämnder får under åren 2020-2022 sammanlagt 132 mnkr utöver kommunbidraget för att finansi-
era framtagandet av nya välfärds- och stadsutvecklingslösningar. I tabellen nedan benämns pengarna som 
tilldelade medel. Beviljade medel är medel som förvaltningens innovationsråd har beviljat olika innovations-
initiativ, oavsett om pengarna har hunnit användas eller ej. Använda medel är de medel som betalats ut. Vi 
ser en kraftig ökning av beviljade medel under 2021 jämfört med 2020. Detta beror på att det alltid finns en 
viss startsträcka innan piloterna kommer igång. Samma trend kommer vi framöver att se gällande använda 
medel. Enligt estimaten kommer samtliga medel att vara använda vid utgången av 2022.  

Tilldelade, beviljade och använda medel, tkr 

Nämnd 
Tilldelade 

medel 
Beviljade 

medel 
Använda 

medel 
 2020-2022 2020 2021 2022 Totalt 2020 2021 2022 Totalt 

Barn- och utbildningsnämnden 30 000 3 904 9 788 - 13 892 0 4 332 - 4 332 

Vård- och omsorgsnämnden 21 000 1 800  9 594 - 11 943 0 3 105 - 3 105 

Stadsbyggnadsnämnden 12 000 5 509 3 065 - 8 574 789 1 030 - 1819 

Arbetsmarknadsnämnden 12 000 2 300 2 865 - 5 165 0 1 109 - 1 109 

Socialnämnden 12 000 2 420 2 500 - 4 920 1 780 1 540 - 3 320 

Idrotts- och fritidsnämnden 9 000 653 2 200 - 2 853 383 695 - 1 078 

Kulturnämnden 9 000 600 3 756 - 4 356 600 644 - 1 264 

Fastighetsnämnden 3 000 20 1 150 - 1 170 0 393 - 393 

Miljönämnden 3 000 1 035 506 - 1 541 240 118 - 358 

Kommunstyrelsen * 9 000 1 090 2 200 - 3 290 636 1 211 - 1 847 

Summa nämnder 120 000 16 911 37 624 - 57 704 4 428 14 177 - 18 605 

*) Utöver de 9 mnkr som kommunfullmäktige tilldelat kommunstyrelsen för åren 2020-2022 har digitaliseringsavdelningen på 
stadsledningsförvaltningen erhållit 12 mnkr för att vara ett stadsövergripande stöd för innovationsarbete.  

EFFEKTER AV INNOVATIONSSATSNINGEN 
Effekter av förändrings- och innovationsarbete uppstår i användandet. Effekterna blir också större ju fler 
användare som finns, varför vi strävar efter att skala upp framgångsrika initiativ till fler av stadens verksam-
heter. Effekter kommer ofta också över tid vilket förutsätter att vi har ett långsiktigt perspektiv. Vi ser just 
nu flera initiativ som på allvar utmanar vår kärnverksamhet och där vi också ser ökad innovationshöjd. Ett 
exempel är initiativet Projektbaserat lärande genom AR/VR där vi utvecklar elevers kompetenser att möta 
framtidens utmaningar genom virtuella och gemensamma upplevelser som adresserar verkliga problem. 
Det kan vara exempelvis klimatförändringar, mental hälsa, dataskydd eller flyktingkris som eleverna får upp-
leva i stället för att läsa om, och därmed också träna på problemlösning. Det här är ett helt nytt sätt att un-
dervisa. Ett annat exempel är en virtuell AI-språkrobot som kan simulerar arbetsintervjuer genom att ställa 
frågor och följdfrågor som är relevanta för arbetet vilket leder till ökad inlärning av svenska språket samti-
digt som det ökar tryggheten inför en kommande arbetsintervju. 

Ett tredje exempel där vi kan se tydliga effekter är initiativet med självbevattnande gräsmattor som sparar 
ca 15 procent av det vatten som en gräsmatta normalt sett behöver samt att det inte sker läckage av nä-
ringsämnen eller andra medel till miljön. Lösningen är att använda sensorer. Vi sparar tid och pengar på 
drift och underhåll, vi sparar miljön och vi får gröna gräsmattor som kan vattnas samtidigt som människor 
befinner sig på dem. Staden gör nu flera initiativ kopplade till sensorer. Ett exempel är Smart Port som är en 
samverkan mellan Helsingborgs Hamn och Pingday där vi använder sensorer för att förbättra både miljön 
och säkerheten och får en ökad effektivitet. Mer information och fler exempel på initiativ finns i respektive 
nämnds och bolags avsnitt i delårsrapporten och på innovation.helsingborg.se. 
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Verksamhetsberättelse  

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

Kunskap och lärande är fokus för stadens förskolor och skolor. Alla barn och 
elever 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 utveckla sin lust att lära. De ska rustas för en framtid i förändring, där hållbarhet, 
respekt för demokrati och människors lika värde är centrala begrepp. 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Arbetet inom Helsingborgs stads förskolor och skolor har fortsatt starkt präglats av att klara undervis-
ningen under den rådande pandemin. Att säkra trygga och fungerande undervisningssituationer för barn, 
elever och personal har varit prioriterat. Samtidigt ställer situationen också extra krav på att uppmärk-
samma och tillgodose individuella behov hos det enskilda barnet eller eleven. 

För elever i grundskolans åk 7-9 och i gymnasieskolan inleddes vårterminen med fortsatt distansundervis-
ning. Vi har konsekvent under pandemin använt regleringens möjlighet till undantag från distansundervis-
ning för elever som på grund av kunskapsmässiga, sociala eller andra skäl är i behov av särskilt stöd. Un-
dantaget har även använts så att elever i gymnasieskolan kunnat genomföra vissa praktiska moment i 
undervisningen eller inför större bedömningsmoment. Elever inom särskolan, både grund- och gymnasie-
särskolan, har hela tiden varit undantagna från distansundervisning. Eleverna såväl i grundskola som i gym-
nasieskola har återgått till närundervisning så fort smittoläget tillåtit. 

Den årliga enkätundersökningen till vårdnadshavarna med barn i förskolan visar att de är mycket nöjda med 
sitt barns förskola. Framförallt är de är nöjda med hur personalen engagerar sig i barnen, hur barnens nyfi-
kenhet stimuleras och att barnen är trygga och trivs. Behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram har 
ökat de tre senaste läsåren, till 84,8 procent vårterminen -21, en ökning med knappt en procentenhet sedan 
föregående läsår. Andelen elever som nått lägst betyg E i alla ämnen och meritvärdena har också ökat. An-
delen elever som når gymnasieexamen inom tre år redovisas av Skolverket först i december. Andelen elever 
som tog examen oavsett studietakt, dvs inkluderat elever som behöver mer än tre år på sig, visade en mar-
ginell ökning till 83,7 procent. Ett intensivt arbete pågår på samtliga skolor med särskilt fokus på extra an-
passningar och särskilt stöd till de elever som behöver. 

NÄMNDENS MÅL 

Andelen elever med hög frånvaro ska halveras 
Bedömningen är att målet kommer uppnås under mandatperioden. 

Elevers närvaro i skolan är avgörande för att nå goda kunskapsresultat och hög måluppfyllelse. Frånvaron 
för elever i såväl grund- som gymnasieskola har uppmärksammats som ett problem i nämndens kvalitets-
rapporter. Att öka elevers närvaro är därför ett prioriterat mål för Helsingborgs stads skolor. 

Orsaker bakom elevers frånvaro varierar och ofta finns komplexa samband mellan dem. Forskning pekar på 
faktorer som elevers trygghet och välmående, motivation, studiero samt undervisningens kvalitet som avgö-
rande för en hög närvaro. Vi behöver därför både kvalitativt och kvantitativt underlag för att analysera 
måluppfyllelsen. Förvaltningen har analyserat frånvaron och konstaterar att det finns ett samband mellan 
elevers frånvaro och studieresultat. Ju högre frånvaro desto sämre resultat. Utifrån analysen har vi gjort be-
dömningen att frånvaro som överstiger 15 procent anses som hög. Vi mäter elevers totala frånvaro oavsett 

Nämndens 
inriktning 
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orsak, det vill säga det saknar betydelse om den är giltig eller ogiltig. Frånvaron är generellt högre i gymna-
siet än i grundskolan och högre under vårterminen än under höstterminen. Könsskillnaderna är små. 

Frånvaron kommer troligen alltid att variera över tid, men det viktiga är att den sjunker långsiktigt och per-
manent. Som referenspunkt för bedömning av måluppfyllelse används frånvarodata från läsåret 2017/18 
eftersom det var det underlag som nämnden fattade sitt beslut utifrån. Det pågående utvecklingsarbetet 
och insatserna sker långsiktigt och den slutliga måluppfyllelsen behöver bedömas på längre sikt. För att 
bedöma måluppfyllelsen kommer vi att använda data för läsåret 2021/22. 

Mätningen av frånvaron visade fram till och med höstterminen 2019 på en svag positiv utveckling med sjun-
kande frånvaro inom både grund- och gymnasieskolan. Den pågående Coronapandemin har påtagligt för-
ändrat denna bild. För grundskolans del har den totala frånvaron sett till alla elever ökat kraftigt. Läsåret 
20/21 låg i princip oförändrat jämfört med föregående läsår runt cirka 10 procent. Andelen elever med hög 
frånvaro, dvs mer än 15 procents frånvaro, mer än fördubblades inledningsvis under pandemin till nästan 30 
procent. Aktuell siffra är nu knappt 20 procent. Avståndet till nämndens mål om en halvering av andelen ele-
ver med hög frånvaro, vilket innebär 6,7 procents frånvaro, är därmed fortfarande stort. För gymnasieskolan 
är bilden annorlunda. Den totala frånvaron för alla elever några procentenheter och aktuell siffra är lite drygt 
14 procent. Sett till andelen elever med mer än 15 procents frånvaro sjönk den kraftigt från nästan 46 pro-
cent till 33 procent mellan 2019 och 2020. Under det senaste läsåret har frånvaron åter ökat och ligger nu 
på 36 procent. Det är fortfarande en bra bit kvar till nämndens mål om en halvering, vilket skulle innebära 23 
procents frånvaro. 

Det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet för ökad närvaro för elever omfattar åtgärder inom ett 
brett spektra. Elevhälsans närvaroteam fokuserar på att stödja skolornas lokala elevvårdsteam/elevhälso-
team och de insatser som krävs utifrån den enskilda skolans behov. Det främjande och förebyggande arbe-
tet står i fokus för att kunna motivera elever och undanröja hinder för deras närvaro i skolan. Den åtgärds-
trappa som finns för arbetet med elevers frånvaro har anpassats så att huvudmannens roll har skärpts. Hu-
vudmannen kommer fortare in i processen tack vare en tidigare rapportering till verksamhetschefer. Ruti-
nerna för skolpliktsbevakning för att säkerställa rätten till skolgång har också setts över. Uppdrag har till-
kommit i verksamhetsplanen för att förstärka arbetet med förbättrad studiero och arbetet mot kränkande 
behandling. Dessa åtgärder kan också bidra till en förbättrad närvaro bland eleverna. 

Utvecklingen av den pågående Coronapandemin kommer att vara avgörande för hur frånvaron kommer att 
se ut på våra skolor framöver. Det finns faktorer som verksamheten bara indirekt kan påverka, exempelvis 
hur nya beteendemönster och förhållningssätt etableras från vårdnadshavarnas sida när det gäller att hålla 
barnen hemma vid sjukdom. Sammantaget innebär de osäkerhetsfaktorer som pandemin medför att det är 
svårt att i dagsläget förutsäga i vilken grad verksamheten kommer att uppnå nämndens mål under mandat-
perioden. Arbetet fortsätter dock med fortsatt fullt fokus för att öka elevernas närvaro. 

Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka 
Bedömningen är att målet kommer uppnås under mandatperioden. 

Alla elever i grundskolan ska ha möjlighet att nå målen och gå vidare till fortsatta studier på nationellt pro-
gram på gymnasieskolan. En alltför stor elevgrupp står idag utanför denna möjlighet. 

Måttet som redovisas för målet är andel elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolans yr-
kesprogram. Som referenspunkt för bedömning av måluppfyllelse används data från läsåret 2017/18 ef-
tersom det var det underlag som nämnden fattade sitt beslut utifrån. För att bedöma den långsiktiga 
måluppfyllelsen kommer vi att använda data för läsåret 2021/22. 

Behörigheten till gymnasieskolan kan variera mellan åren och det är därför viktigt att se hur behörigheten 
utvecklas över tid. När vi använder ett glidande medelvärde baserat på tre år minskar risken att en specifik 
årskull driver resultatet. Om vi tittar på resultaten från och med när nuvarande betygssystem trädde i kraft 
2013 och fram till vårterminen 2018 är trenden nedåtgående. Om vi istället ser till resultaten för de tre sen-
aste läsåren ökar behörigheten från 82,1 procent vårterminen 2019 till 84,8 procent vårterminen 2021. 
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En del elever når inte behörighet till gymnasiet då de saknar godkända betyg i ett eller två ämnen. De ligger 
alltså nära att bli behöriga. Denna grupp har över tid varit relativt konstant till andel, drygt var tredje elev 
som är obehörig saknar endast ett ämne för att bli behörig. Särskilt fokus har därför riktats mot denna 
grupp för att om möjligt undanröja de sista hindren från att nå behörighet. Vi ser en stor spridning i elever-
nas resultat, både inom och mellan skolor. Utvecklingsarbetet, och inte minst arbetet med det kompensato-
riska uppdraget, behöver ha fortsatt fokus på att öka likvärdigheten. 

Underlaget som vi använder för att analysera målets uppfyllelse är både kvalitativt och kvantitativt, där indi-
katorer såsom elever med extra anpassningar och stödåtgärder, frånvaro, studiero, elevers förkunskaper 
samt undervisningens kvalitet ingår. På skolnivå blir dessa faktorer avgörande för att kunna avgöra vilka 
framtida insatser och vilket utvecklingsarbete som kommer att behövas på den egna skolan. 

I förvaltningens verksamhetsplan finns ett antal olika uppdrag och därtill hörande insatser som samman-
tagna kommer att bidra till en över tid ökad andel behöriga elever. Utveckling av matematikundervisningen 
och språkutvecklande undervisning är exempel på sådana insatser. Även det arbete som sker inom ramen 
för nämndens mål om minskad frånvaro bland eleverna kommer att kunna bidra till ökad behörighet. Från-
varon har under pandemin varit stor bland eleverna och effekterna av detta är ännu svåra att bedöma. Gene-
rellt vet vi dock att hög närvaro är avgörande för goda studieresultat. Fokus är på att säkerställa att de ele-
ver som har behov av extra anpassningar i undervisningen och särskilt stöd i olika avseenden får det. 

Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka 
Bedömningen är att målet kommer uppnås under mandatperioden. 

Andelen elever på nationella program som når gymnasieexamen inom tre år har de senaste åren legat rela-
tivt konstant runt 67 procent men med en svagt nedåtgående tendens. Var tredje elev klarar således inte sin 
gymnasieexamen inom tre år. Denna trend är negativ såväl ur ett elev- som samhällsperspektiv och behöver 
därför brytas. Att öka genomströmningen i gymnasieskolan är därför ett prioriterat mål från nämndens sida. 

Den indikator som används för att beskriva graden av måluppfyllelse är genomströmningsmåttet som även 
används i Skolverkets nationella statistik. Måttet mäter andelen elever i de kommunala gymnasieskolorna 
som tagit gymnasieexamen från ett nationellt program, yrkes- eller högskoleförberedande program, inom 
tre år. Det innebär att elever som går på introduktionsprogram inte redovisas i det använda måttet. 

Referensdata som används för att bedöma måluppfyllelsen är elever som påbörjade sin utbildning höstter-
minen 2015 och tog examen vårterminen 2018 eftersom det var det underlag som nämnden fattade beslut 
utifrån. För att bedöma den långsiktiga måluppfyllelsen kommer vi att använda data för läsåret 2021/22. 

Vårterminen 2018 nådde 67,5 procent av eleverna på nationellt program gymnasieexamen inom tre år. Mot-
svarande resultatet för vårterminen 2020 var 66,1 procent, en knapp procentenhet lägre än läsåret innan. 
Resultat för 2021 redovisas av Skolverket i december. Utvecklingen mellan åren kan tyckas vara mindre dra-
matisk men problemet är att trenden går åt fel håll och dessutom från en redan låg nivå. I avvaktan på Skol-
verkets nationella statistik för genomströmning använder vi vår egen statistik över andelen elever som tar 
examen oavsett studietakt, dvs inkluderar elever som behöver mer än tre år på sig för att ta examen. För 
läsåret 20/21 visar resultatet en marginell ökning jämfört med föregående år och ligger nu på 83,7 procent. 
Andelen elever med examen ökade med knappt fem procentenheter på yrkesprogrammen till 84,7 procent. 
För de högskoleförberedande programmen visar motsvarande resultat en minskning med knappt tre pro-
centenheter till 83,0 procent. 

Omställningen till fjärr- och distansundervisning på grund av pandemin har inneburit en stor utmaning för 
verksamheten. För gymnasieskolans del har fokus legat på att avgångselever i årskurs 3 ska kunna slutföra 
sina studier. En konsekvens av detta har blivit att en del kurser för eleverna i årskurs 1 och 2 skjutits fram till 
kommande läsår. Årets avgångselever har till viss del fått en över tid komprimerad undervisning under det 
sista läsåret. Samtidigt är dessa elever de som i störst utsträckning haft distansundervisning. 
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Medan indikatorn genomströmning är relativt enkel är den långt ifrån heltäckande och förklaringarna till hur 
den påverkas är komplexa. För att kvalitativt bedöma måluppfyllelsen och dess orsaker behöver vi ta hän-
syn till faktorer som studiebyten, studieavbrott, frånvaro, elever med extra anpassningar, särskilt stöd samt 
undervisningens kvalitet. På skolnivå blir analysen av dessa faktorer avgörande för att kunna bedöma vilka 
framtida insatser och vilket utvecklingsarbete som kommer att behövas på den egna skolan. Detta mål po-
ängterar även betydelsen av utvecklingen av de tidigare skolformernas undervisning och resultat. Ju bättre 
eleverna lyckas i lägre åldrar desto mindre kraft behöver gymnasieskolan lägga på att säkerställa grundläg-
gande kunskaper. Ett exempel på hur de olika skolformerna kan stödja varandra är den screening vi gör av 
elevers matematikkunskaper vid övergång mellan grundskola och gymnasieskola. 

I förvaltningens verksamhetsplan finns ett antal olika uppdrag och därtill hörande insatser som sammanta-
get kommer att kunna bidra till ökad genomströmning på gymnasiet. Utveckling av matematikundervis-
ningen och språkutvecklande undervisning är exempel på sådana insatser. Även det arbete som sker inom 
ramen för nämndens mål om minskad frånvaro bland eleverna kommer att kunna bidra till ökad genom-
strömning. Under 2021 har verksamheten till stora delar präglats av att fortsatt hantera den pågående pan-
demin. Elever har haft olika förutsättningar att tillgodogöra sig distansundervisningen och det är av stor vikt 
av fånga upp de elever som nu har kunskapsluckor att ta igen. Senarelagda kurser för eleverna i årskurs 1 
och 2 kan också påverka studietiden, att det helt enkelt kommer att krävas längre tid för eleverna att nå exa-
men. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett överskott på 14,7 mnkr. Den 
pågående pandemin har under våren haft stor effekt på såväl verksamhet som ekonomi. Många insatser 
har gjorts och görs fortfarande för att kompensera distans- och fjärrundervisning samt övrig frånvaro så att 
eleverna ska nå så långt som möjligt i sin måluppfyllelse. Detta innebär högre kostnader än planerat. Samti-
digt sjunker andra kostnader då ordinarie planering påverkas och vissa aktiviteter inte kan genomföras. 
Dessutom ökar intäkterna då staten ger omfattande bidrag för såväl sjuklöner som andra pandemiinsatser. 
Totalt sett innebär detta att ett mindre överskott prognostiseras. Prognosen bygger på att höstens verk-
samhet kan bedrivas i ett någorlunda normalläge samt att tillfälliga stödinsatser såsom det särskilda stats-
bidraget för sjuklöner upphör vid månadsskiftet september/oktober. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
De inkommande idéerna har allt oftare en högre innovationshöjd än under föregående år, vilket innebär att 
fler går vidare till skarpa test/finansierade piloter. Detta tolkar vi som en indikation på att idéerna oftare be-
arbetas mer inom verksamheterna innan de tas vidare till styrgruppen och att både fokus på innovations-
processer och innovationsförmåga ökar i verksamheterna. Lika viktigt som att öka antalet idéer med inno-
vationspotential är att öka andelen piloter som kommer till ett beslut om att skala upp eller avbryta testet, 
vilket gör att vi framåt fokuserar extra på att planera de skarpa testerna så att de snabbare leder till insikter, 
lärdomar och resultat. 

Arbetet med innovationscheckar fortsätter. En innovationscheck är en möjlighet för personal inom förvalt-
ningen att ansöka om resurser för att utforska ny teknik och testa idéer med innovationspotential. Innovat-
ionscheckarna ska bidra till ett ökat lärande i organisationen och fler innovationspiloter. 

Förra årets uppskalning, Laiban, fortsätter att dels rullas ut till fler förskolor och dels vidareutvecklas under 
2021. Innovationen har också exporterats till äldreomsorgen för anpassning till behoven i denna verksam-
het. Dessutom skalas nu ett projekt upp som handlar  om att med hjälp av smarta sensorer känna av öppna 
fönster och på så sätt minska kostnaderna för utryckningar. 

Nyckeltal 2020 2021 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 44 30 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 7 10 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 1 1 
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Exempel på effekter av piloter eller uppskalade initiativ 

Blickspårning för individualiserad matteundervisning 
Blickspårningsteknik har hittills använts för att analysera ögonrörelser vid läsning och på det viset hitta 
mönster som kan indikera läs- och skrivsvårigheter. I det här initiativet på Elinebergsskolan testar vi om 
samma teknik kan individualisera matteundervisningen genom att eleven får en möjlighet att själv se exakt 
hur hen tagit sig an att lösa en uppgift. Informationen kan sedan eleven tillsammans sin lärare använda för 
att resonera sig fram till vilka strategier som kan fungera bättre. Initiativet testas skarpt och utmanar verk-
samheten genom att hitta nya sätt att möta varje elev där eleven befinner sig. 

Den rullande logopeden 
Elevhälsans logopeder stöter ibland på utmaningar att hitta en avskild och bra plats för samtal med elever 
ute på skolorna och samtalen behöver ofta en del material som tar tid att transportera. Samtidigt sker det 
utforskning av nya metoder för språkutveckling som är oberoende av skolans lokaler, till exempel att ge-
nomföra övningar i olika trädgårdsmiljöer. I Den rullande logopeden testar vi om en husbil dels kan skapa 
möjlighet till bra platser för samtal samtidigt som material och verktyg som behövs har sin plats i husbilen. 
Initiativet testas skarpt och utmanar verksamheten genom att göra logopedverksamheten mobil. 

Projektbaserat lärande genom AR/VR 
Initiativet utgår från en hypotes om att virtuella verklighetssimulatorer kan utveckla elevers kompetenser för 
att möta framtidens utmaningar. Genom en virtuell och gemensam upplevelse som adresserar nutidens 
verkliga problem, som klimatförändringar, mental hälsa, dataskydd eller flyktingkris, får eleverna träna på 
problemlösning på ett nytt sätt. Initiativet testas skarpt och utmanar kärnverksamheten genom att erbjuda 
en ny undervisningsmetod. 

Tilldelade, beviljade och använda medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2021 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2021. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2021 i tabellen avser 
januari till augusti 2021. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 10 000 10 000 10 000 30 000 

Beviljade medel 3 904 9 788 - 13 892 

Använda medel 0 4 332 - 4 332 
 
Den uppfinningsrikedom och utvecklingsförmåga som finns i verksamheten sedan tidigare utvecklas och 
blir nu allt tydligare. Det inledande arbetet med att sprida kunskapen om innovation och möjligheterna som 
finns med innovationsresurserna gör att allt fler initiativ lyfts fram. Pedagoger, rektorer och stödverksam-
heter bidrar med nya idéer vilket också innebär att allt mer resurser utnyttjas. Många initiativ fokuserar på 
nämndens kärnverksamhet och ett stort antal spännande idéer kläcks på hur vi ska kunna arbeta på nya 
sätt för att våra barn och elever ska nå så god måluppfyllelse som möjligt samtidigt som vi jobbar på ett 
effektivare sätt. Samtidigt finns också initiativ kopplade till områdesutveckling och nämndens övergripande 
ansvar. 
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NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Elevresultat  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Andel elever i grundskolan med minst E i alla äm-
nen i årskurs 6, procent 79,1 % 75,4 % 72,2 % 74,7 % 73,2 % 

Andel elever i grundskolan med minst E i alla äm-
nen i årskurs 9, procent 73,7 % 72,2 % 75,9 % 74,4 % 76,4 % 

Genomsnittligt meritvärde i grundskolan 227,5 227,8 234,8 231,4 232,1 

Genomsnittlig skillnad i meritvärde flickor-pojkar 39,6 40,1 24,5 30,4 35,4 

Andel elever i grundskolan behöriga till 
gymnasieskolan yrkesprogram, procent 82,7 % 81,6 % 82,1 % 84,0 % 84,8 % 

Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasie-
skolans yrkesprogram exkl. nyinvandrade, procent 89 % 87,2 % 86,9 % 87,4 % 87,3 % 

Andel elever på gymnasieskolans yrkesprogram 
som tar gymnasieexamen, procent 87,9 % 87,3 % 88,3 % 80,0 % 84,7 % 

Andel elever på gymnasieskolans högskoleförbe-
redande program som tar gymnasieexamen, pro-
cent 

92,8 % 90,6 % 90 % 85,8 % 83,0 % 

Andelen elever som påbörjat gymnasiestudier och 
gått ut gymnasieskolan med examen (nationellt 
program) tre år efter det att de började i gymnasie-
skolan 

71,5 % 67,5 % 67 % 66,1 %  

- varav yrkesprogram 71,4 % 71,0 % 70,4 % 66,0 %  

- varav högskoleförberedande program 71,6 % 65,9 % 65,2 % 66,1 %  
 

Förskola och skola Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Förskola och pedagogisk omsorg, antal barn folk-
bokförda i Helsingborg 7 788 7 923 7 974 7 951 7 895 

Andel barn i alternativ regi, procent 36,0 % 36,7 % 36,6 % 37,1 % 36,8 % 

Antal förskolebarn per årsarbetare i kommunal 
och fristående förskola, medelvärde 5,1 5,2 5,1 5,1  

Grundskola, antal elever folkbokförda i 
Helsingborg 16 132 16 618 17 094 17 484 17 780 

Andel grundskoleelever i fristående skolor, 
procent 20,7 % 21,1 % 21,2 % 21,6 % 22,1 % 

Fritidshem, antal elever folkbokförda i Helsingborg 5 753 5 893 5 922 5 716 5 532 

Andel elever i fritidshem i fristående skolor, 
procent 15,7 % 15,2 % 15,8 % 16,6 % 16,9 % 

Grundsärskola, antal elever folkbokförda i Helsing-
borg 132 149 162 174 195 

Gymnasieskola, totalt antal elever 5 934 6 106 6 318 6 513 6 563 

Andel gymnasieelever i fristående skolor, 
procent 48,9 % 50,6 % 51 % 51,8 % 53,6 % 

Gymnasiesärskola, totalt antal elever 123 130 136 147 154 
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Verksamhetsberättelse  

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. 

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. 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Vård- och omsorgsnämndens mål ställer stora krav på en individanpassad vård och omsorg med hög grad 
av självbestämmande och delaktighet. Därför har nämndens verksamheter arbetat in olika sätt att individ- 
och målgruppsanpassa sitt tjänsteutbud i sina mål och verksamhetsplaner. 

Nämnden har under året arbetat för att öka kunskapen om livskvalitetsprogrammet och tillhörande planer 
samt stöd till integrering av dessa i verksamhetens arbete. 

Ett nytt verksamhetsområde för övergripande resurser inrättades den 1:e mars. Verksamhetschefen inom 
området har samordningsansvaret för en god vårdsamverkan och utvecklingen av den nära vården. Områ-
det ansvarar också för att säkerställa att förvaltningen arbetar utifrån en strategisk plan för anhörigstöd, 
palliativ vård och demensvård. 

Skånes målbild för god och nära vård är ”Möta personen där den är”. Målbilden får inte bara bli fina ord, 
utan tillsammans måste vi identifiera åtgärder som skapar värde för våra invånare. 

En omvandling till fler demensplatser planeras enligt kommunfullmäktiges beslut. Ett boende öppnade i juni 
upp sina 16 demensplatser. Under hösten påbörjas arbetet på ytterligare 4 boenden. Därefter fortsätter om-
vandlingen kommande år. 

Fokus inom Hemvården har under året varit att skapa en robust grundverksamhet i en unik pandemi. Konti-
nuitet i bemanning och ett närvarande ledarskap har prioriterats. Det har gjort  att en god arbetsmiljö och en 
patientsäker verksamhet kunnat säkerställas trots den stora samhällspåverkan som pandemin haft. 

Pandemin har även haft en stor påverkan på nämndens LSS-verksamhet. En övervägande del av hyresgäs-
terna har valt att stanna hemma från daglig verksamhet vilket ger en påverkan på hyresgästernas mående 
och psykiska hälsa. Vår största utmaning under året och säkerligen en del in i 2022 är att skapa förutsätt-
ningar för återhämtning för såväl hyresgäster och kunder som för medarbetare. 

NÄMNDENS MÅL 

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

Helsingborgs invånare ska få en möjlighet att tala om hur väl nämndens lyckas i vårt systematiska 
kvalitetsarbete för att säkerställa en vård och omsorgs av god kvalitet som utgår från den enskildes behov 
och önskemål. 

Ett sätt att mäta hur väl vi lyckas är att delta i Socialstyrelsens brukarundersökning. Därför skall nämndens 
samtliga verksamheter delta i de nationella brukarundersökningarna. Då kommer det att finnas möjlighet 
att få kunskap om kundnöjdheten inom både vårdboende, hemvård, hemservice och LSS-verksamheterna. 

Tidsplanen för den nationella brukarundersökningen har flyttats fram under 2021. Socialstyrelsen kommer 
först i januari 2022 att skicka ut enkäter för undersökningen. Resultaten publiceras preliminärt i juni 2022. 

Nämndens 
inriktning 
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Det här innebär att undersökningen 2021 utgår och det kommer inte finnas några resultat att mäta 
nämndens mål mot. 

För att göra oss mindre beroende av socialstyrelsen i arbetet med att följa upp kundnöjdheten och för att 
kunna följa upp resultaten oftare än via en årlig punktmätning har förvaltningens verksamhetschefer fått i 
uppdrag av omsorgsdirektören att ta fram relevanta kvalitetsindikatorer utifrån ett kundperspektiv. 
Målsättningen är att vi ska kunna använda dessa från 2022. 

För att ge en indikation på nämndens läge jämfört med resten av landet redovisas resultatet från 2020 då 
nämndens all verksamheter deltog i socialstyrelsens brukarundersökningar. Undersökningarna visar att 
nämnden ligger nära riket gällande den sammantagna nöjdheten inom äldreomsorgen. 

Inom LSS var den sammantagna nöjdheten på gruppboendena den samma som i resten av landet under 
2020. Resultatet var något sämre vad det gäller serviceboende, boendestöd och daglig verksamhet. Å andra 
sidan var det bättre inom personlig assistans. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Vård- och omsorgsnämnden ekonomiska resultat för årets första åtta månader är ett överskott på 47,9 mil-
joner kronor. Det är en kraftig förändring jämfört med tidigare års underskott. 

Under 2021 har nämndens intäkter stärkts med dels ett utökat kommunbidrag men också av en mängd 
stora statsbidrag som gått att söka i pandemins kölvatten. 

Nämnden har fått dryga 9 miljoner i extra intäkter från försäkringskassan för ersättning av sjuklönekostna-
der kopplade till covid-19 och ett bidrag från socialstyrelsen på knappa 2 miljoner för kostnader kopplat till 
arbetet med covid-19 under 2020. 

En del av överskottet beror på att vård- och omsorgsförvaltningen inte kommit igång med tänkta förbätt-
ringsprojekt i den takten som det var planerat. Omvandlingen till demensplatser på vårdboendena är påbör-
jad men har inte kommit så långt som budgeterat. I årets budget reserverades bland annat även pengar för 
en nyöppnad korttidsenhet och ett nytt system för cirkulationstvätt för arbetskläder. Korttidsenheten kom 
igång först vid halvårsskiftet och cirkulationstvätten påbörjas först nästa verksamhetsår. 

Under det senaste året har antalet kunder inom hemvården minskat markant. Även antalet hyresgäster på 
nämndens vårdboende har minskat något i perioder. Nämndens resursfördelningsmodeller är byggda så att 
ett minskat antal kunder leder till minskade intäkter för verksamheten. Vårdboendena har sänkt sina kostna-
der så att de mer än väl hanterar de minskade intäkterna. Även om hemvården inte minskat kostnaderna på 
motsvarande vis så har de ändå sänkt dem så pass att det tydligt märks i nämndens ekonomiska resultat. 

Samma förhållande gäller inom den dagliga verksamheten där många deltagare valt att stanna hemma. I 
det fallet har dock kostnaderna ofta hamnat inom nämndens gruppboenden istället. 

Att kunderna blivit färre inom hemvården syns även på nämndens kostnader kopplat till den privata utföra-
ren. Från att ha gått med stora negativa budgetavvikelser ligger kostnadsposten på plus i förhållande till 
budget under 2021. 

Även kostnaderna för externa placeringar på vårdboende och för korttidsplaceringar har sjunkit jämfört med 
tidigare år men även jämfört med tertial 1 2021. Den personliga assistansen som varit ett problem för 
nämndens ekonomi ser ut att hålla sig inom givna budgetramar. Till viss del på grund av ett budgettillskott 
men även till följd av myndighetens arbete. 

De externa placeringarna inom LSS fortsätter dock att utmana ekonomiskt. 

Den förbättrade situationen gällande placeringar och personlig assistans samt det fortsatt låga antalet kun-
der inom hemvården gör att nämnden förbättrar sin prognos jämfört med tertial 1. 
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Verksamheten förväntar sig dock att komma i full gång med planerade satsningar i höst. Samtidigt progno-
stiserar myndigheten att antalet externa placeringar inom LSS kommer att fortsätta att öka och att ett antal 
kortidsplaceringar tillkommer. Det gör att resultatet vid årets slut förväntas vara sämre än efter tertial 2. 

Sammantaget lämnar vård- och omsorgsnämnden en ekonomisk helårsprognos på + 27 miljoner. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar för att involvera medarbetarna så mycket som möjligt i innovat-
ionsarbetet. Ett arbetssätt som används är innovationssprintar. De syftar till att skapa förståelse för de be-
hov som finns, formulering av utmaningar och idégenerering. Pandemin har inneburit ett färre antal fysiska 
sprintar, men digitala varianter har genomförts i olika format. 

Nyckeltal 2020 2021 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 14 27 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 10 15 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 1 
 

Exempel på effekter av piloter eller uppskalade initiativ 

Under det senaste kvartalet har vårt testbäddsprojekt startat. Vi har rekryterat en testbäddskoordinator, fått 
avtalsmallar på plats och genomfört ett första testprojektet. Testprojektet genomfördes tillsammans med 
ett Lundabaserat företag som utvecklar en AI-algoritm som kan analysera avvikelserapporter i våra verk-
samhetssystem. Systemet kan hitta mönster och sammanhang i datamängder som är för stora för en män-
niska att överblicka och har potentialen att helt ändra sättet vi jobbar med avvikelser. Testprojektets resul-
tat var mycket god och vi planerar nu inför nästa test. 

Intresset för vårt testbäddsprojekt är stort. Speciellt från företag som utvecklar innovativa produkter inom 
AI är stort, och trots att vi inte marknadsfört möjligheten har vi flera företag som vi för diskussioner med. 
Under hösten kommer en web-sida att lanseras där man kan läsa mer och anmäla sitt intresse. 

Under sommaren har vi kommit igång med utvecklingen av en testbar prototyp av ”Multiknappen”. Multi-
knappen utvecklades som koncept under en innovationssprint och syftar till att på ett enkelt och effektivt 
sätt kunna informera våra kunder på de vis som de kan ta till sig. Våra kunder har olika möjligheter och ett 
enda meddelande kan behöva gå ut som video, text, sms, mail eller på olika språk. Lösningen innebär en 
stor besparing men framför allt ett bättre anpassat sätt för den som tar emot informationen. Det är ett lo-
kalt företag som vunnit upphandlingen och gör utvecklingsarbetet. 

I våras genomfördes en gemensam innovationsdag där vård-och omsorgsförvaltningen och kulturförvalt-
ningen samlades kring en gemensam utmaning. Dagen genererade i många kontakter och idéer, och utav 
de framkomna idéerna valdes konceptet ”Be my Body” ut. Projektgruppen består av medarbetare från de två 
förvaltningarna. Be My Body är mycket enkel; en frivillig person utrustas med en kamera och filmar ett event 
som live-streamas på stor skärm på ett vårdboende. Som första event valdes midsommarafton på Fredriks-
dal ut och vårdboendet Lussebäcksgården. Testet blev en stor framgång, mycket uppskattat av såväl hyres-
gäster som personal. Det finns goda möjligheter att skala upp konceptet, och det planeras för att spela in 
ett julfirande men också andra enklare aktiviteter som skogspromenader och besök på konstutställningar. 

En oväntad men mycket positiv effekt av testbäddsmodellen är att det har möjliggjort mer utvecklingsinrik-
tade samtal med företag som är intresserade av samarbete. Alltför ofta tyngs diskussioner om utvecklings-
projekt ner av frågan om vem som ska betala. När vi istället möts i testbäddsmodellen står det klart från 
början att fokus ligger på värdet av att utveckla tillsammans på lika villkor men med olika förutsättningar. 
Detta nya sätt att arbeta på genererar en kraftfull effekt. 

Pilotprojektet e-Drop går ut på att matvaror kan handlas online och levereras till kylda låsbara skåp av livs-
medelskedjorna och har pågått under 2021. Hemservice upplever att deras verksamhet blir mindre känslig 
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för förseningar som förorsakas av leverantören, vilket i sin tur leder till minskad stress hos medarbetarna, 
effektivare arbete och lösgör tid hos kunder. 

Tilldelade, beviljade och använda medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2021 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2021. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2021 i tabellen avser 
januari till augusti 2021. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 7 000 7 000 7 000 21 000 

Beviljade medel 1 800 9 594 - 11 934 

Använda medel 0 3 105 - 3 105 
 
En del av de innovationssatsningar som vi har påbörjat eller planerar att genomföra har eller kommer att få 
finansieringshjälp av externa parter. Vissa bitar finansieras med hjälp av statsbidrag och andra samfinan-
sieras med Vinnova. 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Vårdboende Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Andel demensplatser av totalt antal vårdboendeplat-
ser 11,2 % 11,2 % 11,2 % 11,2 % 12,6 % 

Genomsnittlig väntetid vårdboende, antal dagar 48 50 83 50 20 

Andel boende som är ganska eller mycket nöjda med 
sitt vårdboende, procent 72 % 79 % 79 % 82 %  

Andel boende på vårdboende som uppger att de inte 
besväras av ensamhet, procent 36 % 36 % 38 % 30 %  

Andel boende som upplever att personalen på vård-
boendet alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfäl-
liga förändringar 

37 % 42 % 48 % 51 %  

Andel boende som upplever att det känns mycket 
tryggt eller ganska tryggt att bo på vårdboendet 84 % 87 % 85 % 88 %  

Andel boende som upplever att de alltid eller oftast 
får ett bra bemötande av personalen på vårdboendet 89 % 91 % 92 % 91 %  

 

Hemvård och hemsjukvård Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Antal personal som en hemvårdskund möter under 
14 dagar 10 11 13 12  

Andel hemvårdskunder som möter > 20 st personal 
under 14 dagar 2 % 5 % 5 % 4 %  

Antal kunder i hemvården med trygghetskamera (per 
den siste varje tertial) 13 13 29 36 59 

Andel hemtjänsttagare som är ganska eller mycket 
nöjda med hemtjänsten som helhet, procent 90 % 88 % 88 % 88 %  
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Hemvård och hemsjukvård Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Andel hemvårdskunder som uppger att de inte be-
sväras av ensamhet, procent 45 % 45 % 48 % 48 %  

Andel kunder som upplever att personalen i hem-
tjänsten alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfäl-
liga förändringar. 

67 % 66 % 64 % 65 %  

Andel kunder som upplever att det känns mycket 
tryggt eller ganska tryggt att bo hemma med stöd 
från hemtjänsten 

83 % 83 % 84 % 84 %  

Andel kunder som upplever att de alltid eller oftast 
får ett bra bemötande av personalen i hemtjänsten. 97 % 96 % 96 % 96 %  

 

LSS-verksamhet Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Genomsnittlig väntetid för plats i gruppbostad LSS 
per den siste varje tertial (antal dagar) - 363 491 475 461 

Antal kunder daglig verksamhet i arbetspraktik, kom-
munal utförare - 52 53 48 54 

Antal kunder daglig verksamhet som gått vidare i 
egen anställning, kommunal utförare (ackumulerat) - 3 4 1 3 

Antal delaktighetsslingor (ackumulerat) - 6 18 0 0 

Andel brukare som har varit med och bestämt alla 
sina assistenter, procent - 42 % 60 % 60 %  

Andel brukare som känner sig trygga med alla sina 
assistenter, procent - 75 % 100 % 80 %  

Andel assistenter som bryr sig om brukaren, procent - 92 % 90 % 90 %  

Andel brukare som kan göra det hen vill med hjälp av 
sina assistenter, procent - 92 % 90 % 80 %  

Andel brukare som vet vem hen ska prata med om 
något fungerar dåligt med assistenterna, procent - 67 % 70 % 100 %  

Gruppbostad LSS-Andel av personalen som bryr sig 
om brukaren enligt brukarens bedömning, procent - 80 % 78 % 81 %  

Gruppbostad LSS-Andel av personalen som pratar så 
brukaren förstår enligt brukarens bedömning, pro-
cent 

- 60 % 73 % 73 %  

Servicebostad LSS -  Andel av personalen som pratar 
så brukaren förstår enligt brukarens bedömning, pro-
cent 

- - - 69 %  

Gruppbostad LSS-Andel av personalen som förstår 
brukaren enligt brukarens bedömning, procent - 60 % 58 % 71 %  

Gruppbostad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något 
hemma, andel (%) - - - 69 %  

Servicebostad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något 
hemma, andel (%) - - - 56 %  
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LSS-verksamhet Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Daglig verksamhet LSS -  Andel av personalen som 
pratar så brukaren förstår enligt brukarens bedöm-
ning, procent 

- - - 80 %  

Daglig verksamhet LSS - Brukaren är aldrig rädd för 
något på sin dagliga verksamhet, andel (%) - - - 67 %  

Boendestöd/Pedagogiskt stöd -Brukaren vet vem 
hen ska prata med om boendestödet är dåligt - - - 65 %  
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Verksamhetsberättelse  

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

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Som ett steg mot ett smartare och tryggare Helsingborg har vi bytt ut gammal belysning mot ny och smart 
belysning i Pålsjö skog. 

Mobilitetshubben på Södra storgatan skapar sittplatser, cykelparkering och tillför grönska och belysning till 
gatan. Tanken är att den ska bidra till en trevligare och tryggare gatumiljö. 

I år har vi skapat en flyttbar park på Sundstorget, ett test för att se hur vi kan skapa fler tillfälliga gröna plat-
ser i stadsmiljön. Parken består av 88 träd som ska vara kvar året om. 

För att optimera ekonomi och klimatpåverkan har vi installerat ett antal fuktsensorer som förbättrar våra 
möjligheter att fatta rätt bevattningsbeslut. För att hjälpa entreprenörerna att se behovet av garantisköt-
selåtgärder har vi även börjat installera markfuktighetsensorer i samband med nybyggnadsprojekt. 

Sommarens fina väder har lockat till bad och glädjande fick stranden i Rydebäck hissa blå flagg för första 
gången. Stranden är nu en av åtta i Sverige med utmärkelsen. 

Under våren har stadens kommunövergripande översiktsplan ÖP 2021 varit på granskning. Nu läser vi in-
komna yttranden och tar fram en reviderad handling. Under processen reviderades beställningen och över-
siktsplanen utgår nu från en lägre tillväxttakt och täthet än vad som var grunden för samrådshandlingen. 

Planbufferten är fortsatt stabil och rymde vid månadsskiftet juni/juli 2 000 outnyttjade bostäder. 

Grönkullaparken är klar. Här finns nu lekplats, dagvattenmagasin och planteringar. Här har vi även lagt den 
första ytan med den klimatsmartare betongplattan Siena 233 Eklöv. 

Hjulsportsplatserna i Husensjö, Laröd, Gantofta och Viskstråket är färdiga. Vi har också öppnat lekplatsen 
med utegym vid Rydebäck strand. 

Omdaningen av bron med anslutande hissar mellan Campus och Tingsrätten är klar och i början av somma-
ren invigdes den nya Ångfärjeparken vilket gjorde området kring SeaU komplett. 

Den nya bron till Oceanpiren, Varvsbron, har öppnat för gående och cyklister mellan Helsingborg C och Oce-
anhamnen. 

NÄMNDENS MÅL 

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

När vi frågar våra kunder hur de upplever vår service landar vi på 3,6. Resultatet pendlar månad till månad 
och förhoppningen är att kunderna fortsätter uppleva bygglovstjänsten som bra och att även årets resultat 
hamnar på målnivå. 

Handläggningstiden efter komplett ärende ligger i snitt på 13 dagar hittills 2021. 

Nämndens 
inriktning 



47     Helsingborgs stads delårsbokslut augusti 2021 
 

Nyansökningar genom e-tjänsten har ökat under året och ligger nu på ca 73 procent jämfört med 2020 då vi 
hade 61 procent digitala ansökningar. 

Vi har hittills i år fått in ca 200 fler lovärenden än förra året vid samma tid, vilket motsvarar en 
handläggartjänst. 1 243 lovärenden hittills i år jämfört med 1 150 förra året. 

Antalet Attefallsanmälan har ökat med 15 ärenden jämfört med förra året, 104 i år jämfört med 90 förra 
året. 

Övriga anmälansärenden samt antalet tillsynsärenden har däremot minskat något. 

Vi har utökat personalstyrkan med en byggnadsinspektör som delvis ersätter en inspektör som går på 
föräldraledighet samt att vi har återbesatt en utav bygglovhandläggartjänsterna som inte återbesattes förra 
året. 

Resultatet visar att medarbetarna även under sommarmånaderna har lyckats leverera bästa möjliga service 
och kvalitet trots det ökade antalet ärenden. 

Planlagd mark för verksamhetsytor ska uppgå till minst 80 hektar 2021, varav minst 40 hektar kommunal 
mark 
Bedömningen är att målet inte kommer uppnås. 

Den kommunala planlagda verksamhetsmarken uppgår till cirka 27,6 hektar, varav cirka 11,6 hektar som 
bedöms som säljbar idag. Den totala bufferten planlagd mark för verksamheter bedöms ligga strax under 
80 hektar. 

Under maj 2021 har en detaljplan för Välluv 14:1 vunnit laga kraft vilket innebär ett tillskott om ca 16 hektar 
verksamhetsmark som nu kan förberedas för försäljning. Det pågår också flera planarbeten med avsikt att 
säkerställa det långsiktiga behovet av verksamhetsmark. Planläggning pågår för Vasatorp 1:1 samt Väla 
7:4 vilka var för sig rymmer ca 23 hektar verksamhetsmark. 

I pågående arbete med ÖP 2021 har en särskild utredning gjorts för att bedöma och säkerställa det 
långsiktiga behovet av verksamhetsmark. Totalt rymmer förslaget till översiktsplan (granskningsversionen) 
260 hektar mark för verksamheter med en tidshorisont fram till 2035. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett överskott på 12,0 mnkr. Detta beror 
på att nämndens kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) visar ett överskott på cirka 12 mnkr där ett an-
tal projekt alltjämt är förskjutna framåt i tid. 

Avgiftshöjningen för felparkeringsavgifter har hittills inte haft den avskräckande effekt som förväntat. Det 
finns dock en fördröjningseffekt kopplat till att man normalt behöver få en felparkeringsavgift innan man 
kommer reagera på de höjda priserna. En försiktig bedömning utifrån resultatet så här långt är att intäk-
terna troligen kommer att ge 5 mnkr mer än budget. 

Ärendeinströmningen kopplat till bygglov har mattats av något jämfört med i våras och vi fick in färre antal 
bygglovsansökningar i juli och augusti i år jämfört med föregående år. Totalt sett under året har vi ändå ca 
20 procent fler ansökningar in jämfört med förra året. Antalet ansökningar säger ändå inget om storleken 
och intäkterna som genereras men andelen stora ärenden har ökat markant sen förra året. Fortsätter ären-
deingången kan intäkterna bli cirka 4 mnkr bättre än budgeterat. 

Parkeringsintäkterna har över tid gått ner med 15-20 procent under pandemin. Vår bedömning när budgeten 
upprättades var att vi inte skulle få någon andra våg och att samhället var på väg tillbaka till ett normalläge 
och budgeterade därmed för ett mindre intäktsbortfall. Utifrån utfallet så bedöms ett intäktsbortfall på 3 
mnkr vara rimligt. 
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Seniorresandet har minskat till en fjärdedel av hur resandet var innan pandemin. Vi såg en återhämtning un-
der hösten där resandet kom upp i ca hälften av tidigare resandenivåer, men sjönk igen i samband med den 
andra vågen. En försiktig bedömning är att vi på årsbasis når drygt halva resandevolymen med en kostnad 
på 7-8 mnkr mot beräknade 12 mnkr. 

Färdtjänstresandet har på grund av pandemin gått ner i antal resande. Pandemin har dock inneburit att man 
på grund av smittorisk övergått till ensamåkande i större utsträckning. Detta har inneburit att kostnaderna 
per resa ökat, vilket gjort att kostnaderna totalt också ökat. Budgeten kommer att överskridas med cirka 1,3 
mnkr som det ser ut i dagsläget. 

Energikostnaden för den offentliga belysningen har den senaste månaden variet mellan 26,57 och 128,56 
öre/kWh. Fördyringen av energikostnaden av el härför sig till spotpriset. Spotpriset varierar utifrån tillgång 
och efterfrågan på el, under sommaren har priset varit det högsta på fem år och vår bedömning är att kost-
naderna blir ca 2 mnkr högre än planerat. 

I år blev det en längre period av snö och halka och vi behövde därför både salta mer än beräknat samt även 
förlänga säsongen för vinterberedskapen med en vecka, vilket har påverkat budgeten för snöröjningen re-
jält. Vi har även i år behövt sanda i Påarp, Mörarp, Bårslöv och Gantofta samt enstaka specifika backar i 
Laröd och Hittarp. Ett ”normalår” kommer det en köldknäpp framåt november och då räknar vi med att det 
kommer att krävas ytterligare ca 2 mnkr. De totala kostnaderna blir då ca 6 mnkr mer än vad som budgete-
rats. 

Avvikelserna i prognoserna (både positiva och negativa) för felparkering, bygglovsintäkter, parkeringsintäk-
ter, seniorresor, färdtjänst, energikostnader och vinterväghållningen tar ut varandra totalt sett. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Med flera nya presenterade idéer fortsätter innovationsresan. 24 stycken idéer testas skarpt just nu med 
Familjetoaletten som ny i den kategorin. Initiativet har gått in i nästa fas och kommer så småningom att 
kunna testas av besökare under H22 City Expo. Mellan maj och augusti har inga piloter skalats upp. Dock 
förs aktiv diskussion om effekthemtagning och hur den görs bäst framåt. 

Diskussionen kring varje initiativ i form av avstämning och uppföljning är en viktig del för att utforskandet 
ska bli värdeskapande. Just nu testar vi gemensamma innovationsavstämningar över förvaltningsgrän-
serna kring de gemensamma initiativen. Avstämningarna har lett till insikter som att;  det gemensamma lä-
randet, nya relationer, nya perspektiv och ny kunskap kommer att förändra hur vi arbetar framåt. Samt tidsa-
spekten i att bedöma effekten av ett initiativ, den initiala kostnaden både i tid och pengar är ofta störst och 
vissa initiativ är lönsamma i ett tidigt skede och andra långt senare än vi räknar på. 

Nyckeltal 2020 2021 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 37 8 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 22 2 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 1 1 
 

Exempel på effekter av piloter eller uppskalade initiativ 

Skogspaus 
Forskning har visat att vistelse i skogen hjälper mot stress och mental ohälsa. Samtidigt ökar vårt avstånd 
till skog och natur genom att städer växer och förtätas. Enligt WHO kommer psykisk ohälsa och stress bli 
det största hotet mot människans hälsa i framtiden. Därför är det viktigt att i staden skapa platser för åter-
hämtning som uppmuntrar till en kort paus i vardagen och hjälper till att sänka nivån av stress. 

Pilotprojektet Skogspaus är ett samarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Sveriges Lantbruksuni-
versitet där vi testar om en virtuell skog kan ha samma positiva effekt på stress som en riktig skog. Med 
hjälp av film, ljud och doft återskapa en plats i skogen i ett flyttbart rum. Rummet testas nu skarpt och är nu 
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öppet för alla att testa men en utvald testgrupp kommer att utrustas med mätutrustning så att forskarna 
kan mäta kroppens reaktioner på den virtuella skogspausen. 

Målet är att ta fram data som visar om även en virtuell skog motverkar stress. Piloten är idédriven, utmanar 
kärnuppdraget, kan skapa värde inom flera förvaltningar till exempel VOF och SFF och möter utmaningen: 
Hur främjar vi psykisk hälsa (bland unga)? 

Gräsmattan i Ångfärjeparken 
En välbesökt plats som den nyanlagda Ångfärjeparken mitt i stan utsätts för hårt slitage. För att behålla 
gräsmattan grön och fin och slippa anlägga konstgräs testas nu en ny självbevattnande teknik. Med den här 
piloten blir Ångfärjeparken i Helsingborg, förutom Hongkong, det enda stället i världen som har en självbe-
vattnande gräsmatta. 

Kombinerat med jordfuktighetssensorer gör tekniken i gräsmattan, som testas skarpt nu, att den blir fris-
kare, finare och grönare några extra månader om året. Dessutom drar detta systemet endast cirka 15 pro-
cent av vad en gräsmatta normalt sett behöver och det sker inget läckage av näringsämnen eller andra me-
del till miljön. Förutom att gräsmattan blir grönare och friskare sparas alltså både tid och pengar i form av 
drift- och underhåll. Dessutom vattnas gräsmattan under tiden folk vistas på den. 

Piloten är möjlighetsdriven, utmanar kärnuppdraget och möter utmaningen: Hur minskar vi vårt klimatav-
tryck och får ett mer cirkulärt samhälle? 

Familjetoaletter 
Med den nya barnkonventionen har Helsingborg särskilt fokus på att utveckla staden i en mer barnvänlig 
riktning. För att lyckas med detta behöver vi bli bättre på att lyssna in och agera utifrån barnens behov och 
önskemål. Med insikt från vardagen, där en femåring inte ville gå på en offentlig toalett i samband med ett 
lekplatsbesök, föddes en idé om en toalett som utgår från barnens egen användarupplevelse istället för de 
vuxna experterna. 

Pilotens syfte är att utforska vad det är med toalettsituationen som väcker obehag hos många barn och vad 
staden kan göra för att ändra på det? Förhoppningsvis med effekten att barn ska tycka det känns tryggt och 
roligt att gå på toaletten. 

Inför sommaren 2022 skapas två nya temalekplatser i Helsingborg; en på Fredriksdal och en i Dockan-
parken i den nya stadsdelen Oceanhamnen. Intill båda lekplatser kommer det att byggas offentliga toalet-
ter. I stället för att göra som vanligt och beställa en toalett av leverantören så bestämde vi oss för att ta 
fram den tillsammans med Danfo i dialog med barn. Konceptet kallas för Familjetoalett och resultatet kom-
mer att visas upp i samband med H22 City Expo. Under expot slår vi upp dörrarna och bjuder in besökarna 
att testa, tycka och bidra till fortsatt utveckling. 

Piloten är idédriven, stadsgemensam och möter utmaningen: Hur gör vi stadens utveckling mer demokra-
tisk? samt Hur kan vi öka invånarnas trygghet? 

Tilldelade, beviljade och använda medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2021 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2021. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2021 i tabellen avser 
januari till augusti 2021. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 4 000 4 000 4 000 12 000 

Beviljade medel 5 509 3 065 - 8 574 

Använda medel 789 1 030 - 1 819 
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Kolumnen för använda medel visar hur förvaltningen under 2020 befann sig i en uppstartsfas gällande inno-
vationsarbetet. Under 2021 har arbetet med piloterna fortsatt och varje enskild pilot har kommit längre i sin 
process. Mer medel har därför gått till kostnader för utforskande, testande, prototypande och realisering. 
Kostnaderna är därför oftast lägre initialt och de större kostnaderna kommer en bit in i processerna. 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Detaljplanering 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Totala antalet detaljplanelagda bostäder i buffert 
(som inte är äldre än 5 år från det att bostäderna 
vunnit laga kraft) 

1 551 1 500 1 266 1 250  

Detaljplanelagda bostäder i buffert, antal 2 600 2 794 2 379 2 210  

Planberedskap verksamhet privat mark, hektar 120 98 96 93  

Planberedskap verksamhet kommunal mark, hek-
tar 30 18 23 17  

 

Samhällsutveckling Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Färdigställda bostäder, antal 1 223 1 404 1 232 948  
 

Nämndens inriktning  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Klotterärenden för hela staden, antal 4 753 3 893 3 287 4 224  

Nedskräpningsärenden för hela staden, antal 2 123 2 538 3 747 3 740  

Polisens trygghetsmätning, problemindex 
(0 obefintlig - 6 alarmerande) 2,8 2,4 2,4 2,4  

Genomförda trygghetsdialoger, antal - - 18 15  

- varav med invånare under 30 år, antal - - 8 2  

Invånarnas uppfattning om tryggheten i kommu-
nen, index 0-100 44 43 44 45  

Trygghetssatsningar, investerade kronor per år, 
mnkr 3,9 5,7 11,0 5,6  

Grönstrukturprogrammet, investerade kronor per 
år, mnkr 13,3 13,2 8,6 9,6  

Lekplatser, investerade kronor per år, mnkr 10,0 10,0 18,7 5,8  
 

Kvalitet  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Invånarnas uppfattning om gång- och cykelvägar, 
index 0-100 59 60 60 62  

Invånarnas uppfattning om gator och vägar, index 
0-100 59 59 60 63  

Företagens bedömning av vår myndighetsutöv-
ning och service inom bygglov, index 0-100 58 62 72 73  
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Kvalitet  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

-riket 65 66 68 69  

Företagens bedömning av vår myndighetsutöv-
ning och service inom markupplåtelse, 
index 0-100 

68 77 79 80  

-riket 72 71 74 75  
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Verksamhetsberättelse  

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

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Under året har vi fokuserat på att möta effekterna av pandemin och omställningen av den nationella arbets-
marknadspolitiken samtidigt som arbetet med att skapa ett mer effektivt flöde för invånarna fortsatt. Pan-
demins direkta effekter med ökad arbetslöshet och ökat inflöde till ekonomiskt bistånd har vänt när restrikt-
ionerna lättats. Både arbetslösheten och antal individer som uppbär ekonomiskt bistånd är lägre än vid 
motsvarande tid förra året men är ännu inte på den nivå som var innan pandemin. Volymerna i vuxenutbild-
ningen är fortsatt betydligt högre än innan pandemin men SFI minskar på grund av minskat mottagande. 
Arbetsförmedlingens nationella analyser visar att den matchningsproblematik som präglade arbetsmark-
naden innan pandemin kvarstår och har förstärkts och att antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka. 

Samtidigt har betydligt fler invånare avslutats från ekonomiskt bistånd än under samma period föregående 
år, vilket visar att organiseringen av arbetet runt invånaren och med arbetsgivare har gett effekt. Däremot 
har färre lågtröskelinsatser och praktikplatser/anställningar inom kommunen genomförts på grund av pan-
demin. Den nya SFI modellen har implementerats, myndighetssamverkan avseende välfärdsbrott förstärkts 
och ungdomsarbetet utökats. Arbetet med att ta fram nya riktlinjer med tydligare fokus på balans mellan 
rättigheter och skyldigheter har påbörjats. 

Nämndens innovationsportfölj har ett tydligt fokus på integrationsutmaningar, språkstöd och kompetens-
försörjning vilket går hand i hand med stadens utmaningar kopplat till integration och trygghet. 

NÄMNDENS MÅL 

Antalet invånare med ekonomiskt bistånd ska under 2021 minska till högst 3 000 
I augusti 2021 är antalet biståndsindivider 3 024. Bedömningen är att målet uppnås. 

Det minskade antalet biståndsindivider beror delvis på ett minskat inflöde av nya ärenden men även på en 
fortsatt hög nivå av avslutade ärenden, trots pandemins påverkan. 

Bidragande faktorer till det goda resultatet är utvecklingsalternativ som ”Gemensam ingång” där 
verksamheterna arbetat sig samman för att förbättra invånarens flöde vilket bland annat medfört att 
invånare får guide inom 2 dagar och beslut inom 5 dagar. Tätare samarbete med arbetsgivare och 
näringslivet är en bidragande orsak till att antalet avslutade till arbete är fler än tidigare år. Liksom stabila 
strukturer med arbetsgivare inom framförallt lager, städ och service samt återkommande samarbete hos 
företag som IKEA och VÄLA. Förvaltningen har även utvecklat sin interna struktur med att skapa ett 
kvalitativt flöde från guideorganisationen till matchningsaktiviteter. 

Förvaltningen har under en längre tid arbetat med en arbetslinje bestående av att invånaren tidigt formulerar 
jobbmål, parallella insatser samt synen på invånarens förmåga. Med ett ökat fokus på rättigheter och 
skyldigheter ser vi tendenser till effekter av striktare bedömning som kommer följas upp under året. 

Konsultföretaget Ensolution redovisar löpande data kring förvaltningens flöde. Det har bidragit till att 
helhetssyn och förståelse för samband har blivit bättre. Att jobba med flödet och hitta bra lösningar för 
invånaren är ett kontinuerligt arbete. 

Nämndens 
inriktning 
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Sedan augusti 2020 har det skett återhämtning på arbetsmarknaden vilket lett till minskad arbetslöshet. I 
augusti 2021 var arbetslösheten 11,1 procent . Motsvarande siffra för 2020 och 2019 var 12,6 procent 
respektive 10,1 procent. 

Det finns fortsatt osäkerhet i relation till omställningen av den nationella arbetsmarknadspolitiken.  Utöver 
införandet av KROM-leverantörer bedöms omställningen kunna påverka centrala områden så som 
samverkan med Arbetsförmedlingen om gemensamma målgrupper, inskrivningar i reguljär utbildning och 
arbetet med etableringen. Detta kommer att påverka förvaltningens arbete och kommande förändringar 
måste därmed fortsätta följas. 

Minst 285 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2021 
Bedömningen är att målet uppnås. 

Under januari-augusti avslutades fler ungdomar till arbete eller studier jämfört med motsvarande period 
föregående år. 

• 2021: 184 (111 arbete och 73 studier) 
• 2020: 159 (82 arbete och 77 studier) 
• 2019: 156 (108 arbete och 48 studier) 

Det genomsnittliga antalet avslutade ungdomshushåll per månad under perioden januari-augusti är det 
högsta på flera år. I förhållande till motsvarande period 2020 ökar de med 3 procent och i förhållande till 
2019 med 38 procent 

Det genomsnittliga antalet ungdomshushåll per månad som ansöker om bistånd under perioden januari till 
augusti 2021 är 14 procent lägre jämfört med motsvarande period 2020. Minskning är särskilt påtaglig 
under sommarmånaderna. Samtidigt är antalet 4 procent högre jämfört med motsvarande period 2019. 

Ungdomsarbetslösheten minskar generellt i riket och i synnerhet i Helsingborg efter pandemin. Vid en 
jämförelse mellan juli 2020 och juli 2021 har ungdomsarbetslösheten minskat med 4,1 procentenheter i 
Helsingborg. Motsvarande siffra för Skåne och riket är 3,4 respektive 2,9 procentenheter. 
Ungdomsarbetslösheten i Helsingborg är dock fortsatt hög i jämförelse med 2018 och 2019. 

Ung Helsingborg är förvaltningens främsta plattform för att möta ungdomsgruppen. Syftet är att erbjuda 
samordnat, individuellt stöd till ungdomar i åldern 16 och 29 år och genom det förkorta ungdomens väg till 
egen försörjning via arbete eller studier. Ung Helsingborg har beviljats medel av Finsam till en förstudie 
inom vilken målgrupp och utbud kommer att kartläggas, liksom behov av utveckling och samverkan. 
Samverkande parter är utöver förvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, vuxenpsykiatrin, Region Skåne 
samt Arbetsförmedlingen. 

Den goda återhämtningen avseende ingångsjobb har i kombination med tätare samarbete med arbetsgivare 
och näringslivet har bidragit till att antalet avslutade ungdomar till arbete är fler än tidigare år. Förvaltningen 
har även utvecklat sin interna struktur med att skapa ett kvalitativt flöde från guideorganisationen till 
matchningsaktiviteter. 

Studier är en hållbar lösning för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Antalet avslutade 
ungdomar till studier ligger i nivå med förra årets siffror som får anses vara mycket höga utifrån effekterna 
av pandemin. Det finns potential att ytterligare förbättra dessa resultat.  Nya antagningsregler till 
vuxenutbildning öppnar upp för möjligheter att prioritera grupper med störst behov vid antagning. 

För att avsluta ännu fler ungdomar görs under året riktade satsningar så som 50 ungdomsanställningar 
under hösten. 

Antalet hushåll med barn med ekonomiskt bistånd ska under 2021 minska så att antalet barn blir högst 
1 890 
Bedömningen är att målet uppnås. 
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I augusti 2021 är antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd 1 922. Det genomsnittliga antalet barn per 
månad under tertial 2 2021 är 3 procent lägre jämfört med föregående tertial och 5 procent lägre jämfört 
med tertial 2 2020. Det är i linje med minskning av såväl biståndshushåll som biståndsindivider, om än inte 
lika markant. 

Utvecklingen av antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd följer i stort den generella trenden för 
biståndsindivider och hushåll. 

Konsultföretaget Ensolution redovisar löpande data kring förvaltningens flöde. Utifrån den data som 
Ensolution arbetar med gjordes under våren en fördjupad analys av barn som ingår i hushåll med långvarigt 
biståndsberoende. Detta för att få en bättre förståelse för målgruppens sammansättning och behov. 

Analysen visar att flödet mellan förvaltningens verksamheter är central för att dessa familjer ska lyckas. Av 
fallstudier framgår att behoven inom gruppen varierar stort och att det viktigaste för individen är att en 
person följer dennes process. Viktiga framgångsfaktorer är fortsatt fokus på språk och utbildning. Resultat 
av denna analys har använts för att förbättra förutsättningar att lyckas i arbetet med hushåll med barn. 
Exempelvis skapas effektiva arbetssätt kopplat till familjen i form av gemensam handläggning av de båda 
föräldrarna när det finns två vuxna i familjen. 

Att det finns ett uttalat mål riktat mot barn har medfört medvetet fokus på hushåll med barn, vilket gett 
effekt i form av att enheterna utvecklar nya arbetssätt för att möta målgruppens behov. 

Förvaltningen har även fokus på barnfamiljer i olika dialoger, exempelvis i samarbete med 
socialförvaltningen. I samarbetet med Socialförvaltning förs nu en dialog kring hur förvaltningarna 
tillsammans kan arbeta med ett hela familjen perspektiv där förvaltningarnas utbud och stöd kan 
kombineras för att arbeta med såväl socialt stöd som stöd till egenförsörjning.  Förvaltningarna kommer 
tillsammans att arbeta med pilotkoncept för att hitta nya gemensamma arbetssätt. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Arbetsmarknadsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett överskott på 56,5 mnkr beroende på 
lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Kostnaderna beräknas bli 274,4 mnkr vilket är 7,0 mnkr 
(2,5 procent) lägre jämfört med 2020. Med denna prognos kommer det att vara 78 hushåll (2,9 procent) 
färre i genomsnitt per månad som får ekonomiskt bistånd jämfört med föregående år. Den av staten styrda 
höjningen av normen var 0,3 procent 2021 vilket innebär en mindre kostnadsökning utöver den. Genom-
snittskostnaden sjönk mycket under 2020 när antalet hushåll ökade i samband med pandemin. De nya hus-
hållen hade ett lägre behov av ekonomiskt stöd än de som redan fanns i verksamheten. När antalet hushåll 
nu minskar sker det omvända och genomsnittskostnaden ökar något. 

Förändringen i antalet hushåll under 2021 kan beskrivas så här. Antalet hushåll var under januari-april ge-
nomsnitt 2 667 för att sedan minska till 2 519 under perioden maj-augusti. Det är en minskning med 148 
hushåll (5,5 procent). Helårsprognosen utgår från antagandet att antal och kostnader ligger på samma nivå 
resten av året som under maj-augusti. 

Nämnden har fått i uppdrag att ge invånare möjligheten att växla ekonomiskt bistånd mot anställning och 
utbildning (insatsen Framstegsjobb). Under året beräknas 20 invånare få den möjligheten till en total kost-
nad på 850 tkr. Förvaltningen hade planerat för betydligt fler men pandemin har gjort det svårt att få till an-
ställningar i staden. 

Helårsprognosen för förvaltningens verksamheter totalt är ett överskott på 0,8 mnkr. Ett överskott på 1,4 
mnkr redovisas för verksamhetsområde arbetsmarknad beroende på lägre kostnader för arbetsmarknadsin-
satser som dels är pandemirelaterat, dels relaterat till arbetsförmedlingens omställning  och dels hänför sig 
till att verksamheten hittat interna lösningar på det som tidigare upphandlats i form av externa arbetsmark-
nadsinsatser. 
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Verksamhetsområde vuxenutbildningen redovisar en nollprognos för året. Antalet elever inom sfi och 
grundläggande vuxenutbildning har minskat och är lägre än budgeterat. Det påverkar inte nämndens resul-
tat då dessa verksamheter till stor del finansieras av schablonersättning. Årsprognosen för yrkeshögskolan 
är ett underskott på 0,9 mnkr beroende på färre antal elever vilket ger lägre intäkter. Kostnaderna har inte 
kunnat minskas i samma utsträckning. Volymen inom den gymnasiala vuxenutbildningen bedöms bli något 
lägre än budgeterat, vilket ger ett överskott vid årets slut. 

Förvaltningen har gjort personalförstärkningar inom IT och innovation under året vilket ger högre kostnader 
inom stödfunktionen. Omställning av lokaler slutfördes tidigare än planerat (2020) och därför behövdes inte 
resultatöverföring på 700 tkr tas i anspråk. Kostnaderna för IT-utveckling är svåra att beräkna och bedöms i 
nuläget bli 1,4 mnkr lägre än budgeterat. 

Nämnden beräknas totalt använda 14,5 mnkr mindre än budgeterat av schablonersättningen för nyanlända 
från Migrationsverket. Dessa medel balanseras till nästa år. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Arbetsmarknadsnämndens innovationsarbete har som målbild att vara en nytänkande förvaltning med inno-
vation som en naturlig del av kulturen och utvecklingsarbetet. Tillsammans med andra aktörer och invånare 
och genom nyttjandet av ny teknik vill vi göra det möjligt för invånarna att snabbare bli självförsörjande och 
bli en integrerad del av det samhälle. 

Vår innovationsportfölj analyseras löpande för att identifiera om innovationerna är i linje med visionen. Ana-
lysen visar att portföljen i huvudsak utgått från de utmaningar och prioriterade områden förvaltningen arbe-
tar utifrån och att kärnverksamhet och arbetssätt utmanas. Merparten av innovationerna adresserar språk-
hinder, kompetensförsörjningsutmaningar och att tillgängliggöra verksamheten på nya sätt för att göra det 
möjligt för fler att bli självförsörjande snabbare. En stor andel av initiativen möter dessutom  stadsgemen-
samma utmaningar. Innovationsinitiativen drivs i hög utsträckning tillsammans med andra, med andra för-
valtningar, näringslivet och civilsamhället. Helsingborgs stads invånare deltar på olika sätt i innovationsar-
betet  – hela vägen från att förstå behoven till att testa nya lösningar. 

Nyckeltal 2020 2021 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 21 20 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 6 5 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 5 3 
 

Exempel på effekter av piloter eller uppskalade initiativ 

I vårens delårsrapport beskrevs följande tre innovationer: Den magiska knappen, Skills och U2Work. Skills 
och U2Work är nu implementerade i förvaltningens arbete medan arbetet med Den magiska knappen skalas 
upp då arbetet med denna innovation påvisat ytterligare användningsområden. 

Nedan följer ytterligare två exempel på innovationsinitiativ som förvaltningen arbetar med. 

Emely 
Emely är en virtuell dialogrobot som finns tillgänglig dygnet runt för personer som vill öva på anställningsin-
tervjuer men också träna sina språkfärdigheter i svenska. Emelys språkintelligens är baserad på maskinin-
lärningsalgoritmer (ML-algoritmer), som tillhör artificiell intelligens (AI). Detta särskiljer Emely från de flesta 
klassiska chatt-botar och samtalsförande robotar som finns på marknaden idag, som är regelbaserade och 
som inte klarar av större utsvävningar från deras förprogrammerade ämne. 

Emely simulerar en arbetsintervju med användaren, genom att ställa frågor och följdfrågor som är relevanta 
för arbetet som användaren har sökt. Användaren förväntas svara på dem i tal, för att öva på den skarpa 
situationen som en arbetsintervju är. Emely är således ett verktyg för såväl språkträning som övning inför 
anställningsintervjuer. Emely båda skyndar på progressionen i svenska och rustar användaren för möten 
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med arbetsgivare, vilket möjliggör en snabbare etablering på arbetsmarknaden och kortar tiden med ekono-
miskt bistånd. 

Verktyget har testats brett med goda resultat. För att mäta de långsiktiga resultaten behövs ett mer långva-
rigt användande av Emely, men de invånare som hittills testat Emely uttrycker tydligt att Emely tillför ett 
mervärde. De beskriver att verktyget är en träningsmiljö där man blir modig, man vågar och vill ge sig in i 
dialog och samtal med Emely. I oktober kommer en version av Emely släppas som kommer kunna använ-
das av alla invånare som förvaltningen möter som är i behov av träna sina språkfärdigheter i svenska. 

Haffa 
Haffa är ett koncept och en digital plattform för att dela med sig av prylar och resurser samt återanvända 
möbler och produkter istället för att köpa nytt och skicka det gamla till återvinning. Förvaltningen vill bidra 
till att öka trafiken av möbler som får nytt liv genom Återbruket. 

Den här innovationspiloten utgår från tanken att många vill uppleva att små val på jobbet kan bidra till att 
minska vår organisations klimatavtryck. En digital tjänst som Haffa kan bidra till att medarbetare i Helsing-
borgs stad kan dra ett litet strå till stacken i miljöarbetet genom en mer delningsbaserad ekonomi och cirku-
lär användning av planetens resurser. 

En första prototyp har utvecklats och testats i liten skala. Nu startar en innovationspilot som utvecklar en 
delningsfunktion som blir möjlig att använda på flera förvaltningar. Målet är att, förutom att återanvända 
och återbruka möbler, även dela prylar med varandra, så som 3D-printrar, lastcyklar eller projektorer. 

Med hjälp av Haffa kommer fler möbler komma till Återbruket. Där får möblerna ett nytt liv, men det är 
också en av förvaltningens värdefulla arenor för arbetsträning. Arenan möjliggör att fler invånare kan närma 
sig ett arbete. 

Tilldelade, beviljade och använda medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2021 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2021. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2021 i tabellen avser 
januari till augusti 2021. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 4 000 4 000 4 000 12 000 

Beviljade medel 2 300 2 865 - 5 165 

Använda medel 0 1 109 - 1 109 
 
Under 2020 har nämnden inte använt några av de tilldelade innovationsmedlen. Nämnden har haft kostna-
der för innovationsinitiativen som finansierats med ordinarie budget. Dessa kostnader har uppgått till 1 719 
tkr. Vinnova har bidragit med extern finansiering motsvarande 448 tkr. 
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NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Vuxenutbildning Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Svenska för invandrare, antal elever 3 851 3 814 3 699 3 020 2 261 

Grundläggande nivå, antal årsplatser 492 636 717 753 574 

Gymnasial nivå, antal årsplatser 1 427 1 764 1 816 1 957 1 638 

Andel godkända kursbetyg, procent 94,9 % 92,8 % 93,5 % 90,3 % 89,1 % 

Nyckeltalen för 2021 avser jan-aug medan nyckeltalen för tidigare år avser helår. 

Ekonomiskt bistånd Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Hushåll med ekonomiskt bistånd, snitt per månad, 
antal 2 297 2 282 2 374 2 646 2 593 

Genomsnittlig bidragskostnad per hushåll och må-
nad, kr 8 433 8 854 9 452 8 850 8 890 

Utbetalt ekonomiskt bistånd, mnkr 232 243 269 281 184 

Individer med ekonomiskt bistånd, snitt per må-
nad, antal 2 814 2 866 2 959 3 241 3 177 

Barn under 18 år i hushåll med ekonomiskt bi-
stånd, snitt per månad, antal 1 787 1 821 1 846 2 032 1 968 

Andel som ansöker digitalt 6 % 31 % 33 % 78 % 72 % 

Utbetalt ekonomiskt bistånd för 2021 avser jan-aug medan beloppen för tidigare år avser helår. 

Arbetsmarknad Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Ungdomar i sommarpraktik, antal 912 775 712 925 879 

Mottagna nyanlända, antal 1 085 597 358 159 75 

- varav barn, antal 495 276 141 66 33 

Arbetslöshet, senaste månad, 16-64 år, procent 11,1 % 10,3 % 10,9 % 12,3 % 11,1 % 

Arbetslöshet, senaste månad, 18-24 år, procent 13,1 % 11,2 % 12,3 % 14,3 % 11,5 % 

Arbetslöshet, senaste månad, utrikes födda, 16-64 
år, procent 27,1 % 24,9 % 24,9 % 25,6 % 23,2 % 

Arbetslöshet, senaste månad, utrikes födda, 18-24 
år, procent 35,6 % 30,1 % 29,8 % 28,9 % 23,4 % 

Nyckeltalen för ungdomar i sommarpraktik avser helår. För mottagna nyanlända avser 2021 jan-juli och övriga år 
helår. Arbetslösheten avser december för 2017-2020. Utfall 2021 avser augusti. 
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Verksamhetsberättelse  

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. 

Vi vill arbeta för en trygg stad där socialt utsatta barn och ungdomar får bättre 
förutsättningar 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. 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Det är ett måste att arbeta mer förebyggande och med tidiga insatser då vi ser att behovet av socialtjänsten 
växer och att det sker fortsatt ökning av orosanmälningar gällande barn. Planering för att utveckla sociala 
tjänster tillsammans med invånarna är startat under tertial två. 

Det finns belägg för att de evidensbaserade metoderna IHF, FRI och nätverksmöten fungerar. För att veta 
om vi får maximal nytta av metodernas potential utvärderar vi vårt arbete med dessa. Målet med utvärde-
ringen är att landa i en konkret aktivitet som gör att vår samlade kompetens och resurser nyttjas på bästa 
sätt. 

Fortsatt tätt samarbete sker med polis, åklagare och andra förvaltningar inom de trygghetsskapande åtgär-
derna. 

För att vi på lång sikt ska kunna erbjuda invånarna ett tillgängligt och effektivt stöd är vi beroende av en god 
ekonomi. Under perioden har verksamheterna intensifierat arbetet mot en budget i balans. Vi strävar mot en 
resursintegrerande verksamhet som genom samlad kraft och kompetens kan erbjuda invånarna ett så tidigt 
och tillgängligt stöd som möjligt. 

Testperioden med appen OmMej har avslutats under tertial två och utvärdering är genomförd. OmMej utgår 
från barnets perspektiv, stärker barnets röst och ökar barnets förutsättningar till delaktighet i mötet med 
oss. Utvärdering visar att OmMej ger en bredare bild av barnets verklighet och stärker våra möjligheter att 
erbjuda ett tidigt och effektivt stöd till dem och deras familjer. Förvaltningen har beslutat att fortsätta med 
OmMej och ambitionen under 2022 är att alla barn och unga som vi möter ska erbjudas OmMej. 

För att undersöka om barns delaktighet påverkats under pandemin har en barnkonsekvensanalys genom-
förts inom förvaltningen. Denna ska analyseras under hösten. 

Vecka 42 genomförs vår innovationsvecka med mål att inspirera, berätta om förvaltningens nuläge gällande 
innovation samt förtydliga strukturen för att tjänsteinnovation är en självklar del av vår kultur framåt. 

NÄMNDENS MÅL 

Barn som placeras i jourhem ska vid behov erhålla ett familjehem inom högst 6 månader under 2021 
Bedömningen är att målet inte uppnås. 

66 procent av de barn som placerats i jourhem erhöll ett familjehem inom högst 6 månader. Resultatet är 
10 procentenheter högre än förra tertialen och i princip på samma nivå som resultatet för år 2020. 

Pandemin har haft stor påverkan på intresset hos medborgarna att bli jour- eller familjehem och den har 
också påverkat utredningstakten. I takt med att allt fler blir vaccinerade ser vi att denna situation förbättras. 

Nämndens 
inriktning 
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En annan faktor som påverkar resultatet är att många familjehem inte kan tänka sig att ta emot barn med 
alltför omfattande problematik. Här arbetar förvaltningen aktivt för att utveckla stödet till familjehemmen så 
att de kan känna sig trygga med att de får hjälp i besvärliga lägen (se nedan). Det är även viktigt att andra 
huvudmän bidrar inom sina ansvarsområden. Det pågår ett arbete för att utveckla samverkan med andra 
viktiga aktörer såsom LSS-verksamheten, BUP och Habiliteringen. 

Parallellt med att noga följa de placerade barnens situation och utveckling är uppgiften att rekrytera fler 
uppdragstagare Familjehemsenhetens viktigaste uppdrag. Enheten arbetar strategiskt på flera sätt med 
uppdraget. Det handlar om att väcka intresse hos flera men också om att vara attraktiv som 
uppdragsgivare, så att familjerna vänder sig till oss med sina tjänster. Under 2021 har familjeenheten 

• genomfört en kampanj som syftar till att väcka intresse hos fler att bli jour- eller familjehem. Ytterligare 
en kampanjomgång sker i höst och sedan två per år under 2022 och 2023. 

• utbildat ytterligare åtta familjehemshandläggare i att handleda jour- och familjehem. Alla 
familjehemshandläggare på enheten har nu genomfört denna utbildning vilken säkerställer god 
kompetens att ge stöd till jour- och familjehemmen. 

• erbjudit 50 jour- eller familjehemsföräldrar att delta i utbildningen Traumamedveten omsorg som 
anordnas av Rädda Barnen. Genom utbildningen har behoven av kunskap och verktyg tillgodosetts så 
att de kan känna trygghet i hur de ska möta barnens ofta komplexa behov. 

• påbörjat ett tjänstedesignsprojekt där drygt 20 jour- eller familjehem under hösten kommer att 
intervjuas om hur de upplever sitt uppdrag och vilket stöd de önskar framöver. Resultatet av projektet 
kommer att användas i enhetens framtida utvecklingsarbete. 

Under hösten kommer kommunerna i Familjen Helsingborg, med Båstad som enda undantag, att påbörja ett 
samarbete kring kampanjarbetet. Det finns goda skäl att hoppas att detta samarbete i framtiden kommer 
att utvecklas till att omfatta fler delar, till exempel jourhemsvården, vilket kan ge vinster när det gäller 
samordning, samarbete och effektivisering för familjehemsvården i stort. 

Familjehemsvården nationellt möter stora utmaningar, och pandemin har varit ytterligare en påfrestning. 
Förvaltningen har vidtagit flera åtgärder för att möta svårigheterna men måste ändå konstatera att målet 
om max sex månaders placering i jourhem sannolikt inte kommer att uppfyllas under 2021. 

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 
Bedömningen är att målet uppnås. 

71 procent av de invånare som ingått i undersökningen har upplevt att tjänsterna har varit till nytta för dem. 

Inom ramen för en metodtest följer förvaltningen upp hur invånare upplevt de tjänster som de har tagit del 
av. Metodtesten innebär semi-strukturerade personliga intervjuer med brukare som avslutat kontakten med 
en verksamhet. Syftet är att få en bred inblick i hur tjänsterna upplevts och att dessa upplevelser 
systematiskt används till att förbättra verksamhetens tjänster utifrån våra invånares behov. Metodens 
användande växer långsamt inom förvaltningen och väcker intresse både lokalt och nationellt. Forskning 
från Lunds universitet är knuten till metodtesten. 

Även denna tertialrapport bygger på ett begränsat underlag där hemlösa personer intervjuats. Under andra 
tertialen har den planerade uppskalningen av undersökningen stött på utmaningar. Pandemin har återigen 
försvårat möjligheten att intervjua brukare, då dessa intervjuer behöver ske i fysiskt format. Vidare har 
semesterperioden försämrat möjligheten till att genomföra intervjuer. Under hösten kommer intervjuerna 
kompletteras med en annan intervjumetod för att nå en större volym svarande. 
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Under 2021 ska minst 95 procent av de ungdomar som dömts till ungdomstjänst eller ungdomsvård 
fullfölja sin påföljd 
Bedömningen är att målet uppnås. 

Under perioden har 1 ungdomstjänst undanröjts av totalt 22 domar om ungdomstjänst. 

Under året har 22 ungdomar mellan 15-20 år dömts till ungdomstjänst. Av dessa är 13 ungdomstjänster 
fullföljda. En (1) dom är undanröjd i domstol och åtta domar pågår fortfarande. 

Utifrån den rådande pandemi är det en utmaning att rekrytera och behålla arbetsplatser som tar emot 
ungdomar för ungdomstjänst. Krimteamet arbetar kontinuerligt med att rekrytera nya arbetsplatser genom 
att kontakta näringsliv, föreningar och ideella organisationer samt genom reklam via sociala medier. 
Krimteamet har vidare gjort reportage med tre arbetsplatser inom Helsingborgs stad. I reportagen berättas 
om vikten av att få ungdomarna att känna värde och samhällsnytta eller vara en del av en arbetsplats trots 
att det är en påföljd. 

Som en del i nämndens uppdrag att möjliggöra för invånarna att bli självständiga och ta en aktiv plats i 
samhället kan ungdomstjänst fylla en viktig funktion. Hittills har fyra av ungdomarna lyckats få extraarbete 
på den arbetsplats där de genomfört sin ungdomstjänst. Målet är alltid att försöka matcha den unges 
förutsättningar till rätt arbetsplats för att främja deras möjligheter att genomföra sin ungdomstjänst på ett 
bra sätt. Arbetssättet ter sig framgångsrikt, bedömningen är att målet kommer att uppnås. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Socialnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott på 17,0 mnkr. Detta beror framför 
allt på höga klientkostnader i förhållande till budgeten inom främst verksamhetsområde barn, unga och fa-
milj men även inom vuxenverksamheten. 

Jämfört med socialnämndens prognos i delårsrapporten per april månad, visar prognosen i delårsbokslutet 
ett mindre underskott med totalt 7,0 mnkr. Ett gemensamt arbete där alla verksamheter arbetar tillsam-
mans är en bidragande orsak till att underskottet blivit lägre. Grunden är ett systematiskt arbete där en sund 
ekonomi går hand i hand med kvalitet och utveckling. 

Inför 2021 erhöll socialnämnden extra medel för bland annat ökade klientkostnader. Efter årets första tertial 
låg kostnaderna inom barn, unga och familj högt, både i kronor räknat men också i förhållande till budgeten. 
Ett intensivt arbete med att hitta alternativa lösningar som är mer kostnadseffektiva men samtidigt med 
invånaren i fokus har inletts, och det har också gett resultat. Kostnadsutvecklingen har stannat upp men 
ligger fortfarande högt. 

Det andra tertialet har inte präglats av covid-19 på samma sätt som under årets första tertial eller under fö-
regående år. Nämnden har inte heller erhållit några statliga medel som kompensation för utökade kostna-
der under 2021. Däremot har nämnden erhållit medel gällande ersättning för sjuklönekostnader under peri-
oden januari-augusti. Intäkten har emellertid efter hand blivit lägre. Totalt har nämnden erhållit drygt 1,2 
mnkr under första och andra tertialet. 

I samband med bokslut 2019 redovisades en skuld gällande för mycket utbetalt statsbidrag från Migrat-
ionsverket till ensamkommande barn och unga. Under 2020 halverades denna skuld och resterande ligger 
kvar under 2021 för att möta de eventuella återbetalningar som återstår att göra. I denna prognos har inte 
någon hänsyn tagits till att det eventuellt kommer finnas medel som inte behöver återbetalas. 

Nämnden har inför budgetåret 2021 erhållit extra medel motsvarande 10,0 mnkr utifrån ökad klienttillström-
ning och ökad klientkomplexitet. Utöver detta har medel också erhållits motsvarande 8,0 mnkr gällande bo-
endekostnader för ensamkommande. Vidare har medel erhållits i form av demografitillägg samt allmän 
uppräkning med 1 procent. 
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I bokslut 2020 visade socialnämnden ett underskott på 13,3 mnkr. Nämndens ackumulerade egna kapital 
blev därmed negativt inför 2021. Efter kommunfullmäktiges beslut om resultatreglering i samband med års-
bokslut 2020 erhöll nämnden 13,3 mnkr, det vill säga samma summa som nämndens redovisade negativa 
resultat 2020. Nämndens ackumulerade egna kapital blev efter detta beslut positivt, motsvarande 8,6 mnkr. 
Med nuvarande prognostiserade resultat för 2021 blir nämndens egna kapital åter negativt. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Under årets första åtta månader har fem innovationsidéer presenterats i förvaltningen. En av dessa har ge-
nomförts som pilot och en har skalats upp. 

Förvaltningen har arbetat med att förbättra strukturen och förutsättningar för innovationsarbetet. En inno-
vationsledare har anställts och denne har gjort en inventering av förvaltningens innovationsinitiativ, uppda-
terat vår innovationsportfölj samt planerat en innovationsvecka. Innovationsveckan är en temavecka under 
vecka 42 med målet att inspirera och berätta om förvaltningens nuläge när det gäller innovation samt för-
tydliga strukturen över hur vi ska fortsätta arbeta med innovation framöver. 

Nyckeltal 2020 2021 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 12 5 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 4 1 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 1 
 

Exempel på effekter av piloter eller uppskalade initiativ 

SES 
Ett uppskalat initiativ är den digitala tjänsten SES (samarbete efter separation), som är en digital tjänst för 
föräldrar vid separation och skilsmässa för att hjälpa dem att sätta barnet/barnen i första rummet. SES ger 
stöd åt föräldrar och därigenom minskar lidandet för barnen vid en separation. Tjänsten är baserad på ett 
danskt koncept som anpassats till en svensk kontext. Sedan lanseringen av SES i Helsingborg har 187 för-
äldrar använt sig av tjänsten. 

Min App - digital ingång 
Ytterligare en innovation som det arbetas med är Min App. Detta är en digital tjänst som ska fungera som 
en smidig kontaktväg in i förvaltningen för invånaren både vad gäller att boka besök, hitta rätt stöd och att 
följa samt kommunicera kring sitt ärende. 

OmMej 
OmMej är ett digitalt verktyg för att öka delaktighet och inflytande för barn och ungdomar. Genom en app 
ges barnet möjlighet att beskriva sin situation genom att berätta vad som oroar hen och vad hen vill ha hjälp 
med. Över 130 barn och unga fått erbjudande om att använda appen, som nu används inom samtliga en-
heter inom barn, unga och familj. Förutom att bidra till ett tillgängligt och effektivt stöd till det individuella 
barnet kan appen även användas för mäta resultatet av förvaltningens arbete och utveckla verksamheten. 
Utifrån den utvärdering som gjorts har verksamheten beslutat att fortsätta med OmMej även efter avslutad 
testperiod. Ambitionen är att under 2022 ska alla barn och unga som förvaltningen möter erbjudas OmMej. 

Invånarmedverkan i arbetet med nämndens förslag på mål  
Vårens pilot med invånarmedverkan i framtagandet av nämndens mål kommer att fortsätta under hösten. 
Invånare kommer, i samskapande med politiker och tjänstemän, utveckla piloten i syfte att än mer tydlig-
göra vilka behov som är mest värdeskapande för att öka invånarnas upplevda nytta av de sociala tjäns-
terna. 

Självorganiserande team 
Sex stycken medarbetare på Utredning och uppföljning på BUF kommer att ingå i ett självorganiserat team. 
Förhoppningen är att teamet ska utveckla ett innovativt arbetssätt med Familjen i fokus och genom ett 
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tillitsbaserat socialt arbete bidra till ett tidigt och effektivt stöd för dem som vi finns till för.  Projektet ut-
vecklas tillsammans med forskare från Karlstads universitet. 

Tilldelade, beviljade och använda medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2021 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2021. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2021 i tabellen avser 
januari till augusti 2021. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 4 000 4 000 4 000 12 000 

Beviljade medel 2 420 2 500 - 4 920 

Använda medel 1 780 1 540 - 3 320 
 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Barn och vuxna Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Andel barn placerade i jourhem, med behov av fa-
miljehem, som erhåller ett familjehem inom högst 
6 månader, procent 

- 73 % 82 % 67 % 66 % 

Uppdrag inom förvaltningens serviceverksam-
heter, antal 2 159 2 565 2 267 3 080 1 854 

 

Väntetider Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Genomsnittlig väntetid från ansökan till beslut om 
insats, antal dagar - 54 42 47 47 

Genomsnittlig väntetid från anmälan till beslut om 
insats, antal dagar - 58 44 53 54 

 

Statistik Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Antal inledda utredningar 2 529 2 825 3 120 3 071 2 051 

Antal inledda öppenvårds- och heldygnsinsatser 1 684 1 654 1 530 1 550 1 072 

Antal unika individer som kommer till socialförvalt-
ningen 5 166 5 318 5 724 5 983 4 676 

Antal klienter med aktualisering (årssiffra och tertial) - - - 4 720 1 916 

Antal vårddygn externa placeringar och boenden per 
tertial (årssiffra och tertial) - - - 57 930 20 122 
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Verksamhetsberättelse  

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

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 anläggningar 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. 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Öppna fritidsverksamheten har under våren fortsatt erbjuda aktiviteter på fysiska platser. Aktiviteterna har 
varit begränsade till ett mindre antal deltagare med krav på föranmälan. Vi har även fortsatt arbetat med 
ökad digital närvaro, semi-digitala aktiviteter och uppsökande verksamhet. Genom att Helsingborgs stad 
rekvirerade 4,2 miljoner från Socialstyrelsen till lovaktiviteter för barn och unga har vi haft möjlighet att er-
bjuda en stor variation av aktiviteter, workshops, evenemang och utflykter till olika platser i Skåne. Både ge-
nom aktiviteter vi själva arrangerat men framförallt genom föreningar och organisationer. 

Under sommaren har vi anställt ungdomsambassadörer som drivit ett projekt där de har intervjuat ungdo-
mar i stadsdelarna runt Tryckeriet för att samla in deras åsikter och upplevelser om hinder och problem i 
vardagen. 

Föreningsservice dialog med föreningslivet har fortsatt under vår och sommar. Genom återkommande före-
ningsmöten och enskilda samtal har vi fortsatt diskutera utmaningar och behov hos föreningar. Arbetet 
med att upphandlingen av ett nytt IT-system och val av leverantör är klart. Implementeringen kommer att 
påbörjas under hösten. 

Beläggningsgraden av bokade tider i våra sporthallar är tillbaka på en hög nivå liknande den innan pande-
min. Avvecklingen av restriktioner började i juni då det åter blev tillåtet att genomföra mindre cuper och täv-
lingar. I juli månad när restriktionerna lättade ytterligare noterade föreningsservice en ökad efterfrågan på 
tider i sporthallar för gruppen senior som inte är elit. 

Under perioden har vi genomfört renovering och underhåll av våra idrottsanläggningar. Vi har genomfört en 
omfattande renovering av Idrottens hus. Ett nytt ventilationssystem som är kopplat till kontor- och konfe-
renslokalerna, samt nya fönster har blivit installerade för att skapa ett bättre inomhusklimat. Vi har även re-
noverat flera av våra idrottsanläggningar och lagt nytt golv, renoverat omklädningsrum och monterat ny be-
lysning. 

NÄMNDENS MÅL 

Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar för föreningslivet ska vara bokad vid 
utgången av 2022 
Bedömningen är att målet uppnås. 

Beläggningsgraden är tillbaka på en hög nivå liknande den innan pandemin. Under de första månaderna 
2021 hölls inomhusanläggningar öppna för föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller 
senare samt för övriga gymnasieelever. Särskild dialog fördes med stadens föreningsliv och RF SISU Skåne 
kring att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för dessa träningar samt om öppethållande för elit 
och ”yrkesmässig verksamhet”. Det rådde också fortfarande vissa begränsningar för matcher. 

Nämndens 
inriktning 
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Avvecklingen av restriktioner började i juni och det var åter tillåtet att genomföra mindre cuper och 
tävlingar. I juli togs råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet bort i sin helhet. 
Föreningsservice såg snabbt en ökad efterfrågan på tider i sporthallar för gruppen senior som inte är elit. 
Inomhusidrotterna har vanligtvis lågsäsong över sommaren men det uppdämda behovet var märkbart. 
Fördelningen av tider för sporthallarna i höst gjordes utifrån ett normalläge. De senare tiderna är fortsatt 
minst efterfrågade. 

Det råder fortsatt osäkerhet över hur pandemin påverkar medlemsantalet i stadens föreningar. Mycket tyder 
på att antalet aktiva medlemmar minskar i föreningslivet. Vi här däremot inte sett att ett eventuellt 
medlemstapp haft påverkan på antalet efterfrågade tider. 

Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar för föreningslivet ska vara bokad vid 
utgången av 2022 
Bedömningen är att målet uppnås. 

Den öppna fritidsverksamheten har fortsatt varit begränsad av coronapandemin. Planeringen av 
sommarverksamheten påbörjades innan regeringen gav besked om den successiva avvecklingen av 
restriktioner. Lägerverksamheten ställdes in vilket frigjorde resurser till att arbeta på plats i staden. Det, och 
statligt stöd för lovverksamhet, har möjliggjort för verksamheten att testa flera nya aktiviteter. Fler 
aktiviteter har kunnat genomföras fysiskt i takt med avvecklingen av restriktioner. 

Sommarlovet har ytterligare lett till att vi når barn och unga som vanligtvis inte besöker våra 
fritidsverksamheter under terminerna. Under sommaren har vi bland annat bemannat en container på Fria 
bad med anslutande aktiviteter och utlåning av materiel till familjer och barn upp till 13 år vilket varit mycket 
uppskattat av invånare och besökare i staden. 

Aktiviteterna har fortsatt varit anpassade och coronasäkrade genom bland annat föranmälan och 
begränsning av antalet deltagare. Arbetet med att förenkla och förbättra informationskanaler och med att 
skapa en enklare anmälningsprocess för deltagarna fortsätter. Joinaoss har börjat ge resultat i mötet med 
ungdomar som känner igen oss. 

Ungdomsinflytande i verksamheten är ett verktyg som vi ser kan bidra till att vi kan möta invånarnas behov i 
skapandet av framtidens fritidsverksamhet. Ett test med att kombinera sommarpraktik och 
ungdomsproducerad verksamhet gjordes tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen. 
Sommarpraktikanterna fick utbildning och handledning och arbetade både med att samla in upplevelser av 
hinder och problem från andra ungdomar samt att planera och genomföra en sommarfest på Tryckeriet. 
Ökat ungdomsinflytande i verksamheten tror vi kommer att fortsätta att ge resultat under hösten. En ny 
tjänst som föreningssamordnare har införts med fokus på att öka samarbetet mellan föreningslivet och den 
öppna fritidsverksamheten. Vi har fortsatt bidragit till stadens trygghetsskapande arbete genom vår 
uppsökande och pop-up verksamhet. 

Vi bedömer att vi inte ännu har nått nämndens mål, men att vi har goda möjligheter att göra det genom att 
hålla i och hålla ut i utvecklingsarbetet som pågår. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Idrotts- och fritidsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott på 0,4 mnkr. 

Verksamheten påverkas även detta år av den rådande pandemin och många aktiviteter har ställts om. Digi-
tala aktiviteter har ersatt fysiska, inomhusaktiviteter har flyttat utomhus och nya aktiviteter har tillkommit. 
Kreativiteten har varit stor för att lösa den uppkomna situationen och har samtidigt skapat lösningar som 
kommer att bibehållas och utvecklas vidare framöver. 

Såväl intäkter som kostnader har påverkats av den uppkomna situationen. Nämnden har tappat intäkter 
främst beroende på stängda anläggningar som i vanliga fall får intäkter via entréavgifter. Även nämndens 
beslut att nyttja möjligheterna att ge hyresreduktion samt att avgiftsbefria matcher och tävlingsaktiviteter 
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innebär sänkta intäkter. Samtidigt får nämnden nya intäkter genom att staten delar ut bidrag för att täcka 
kostnader för sjuklöner samt genom att regeringen beslutat om statsbidrag för lovverksamhet. Kostna-
derna har sjunkit främst genom att vissa planerade aktiviteter under våren fått ett enklare och mindre kost-
nadskrävande innehåll. Nya kostnader har samtidigt uppkommit bland annat beroende på utökningen av 
lovaktiviteterna. 

Föreningslivet har påverkats i stor utsträckning av pandemin. Förvaltningen var under fjolåret delaktig i ar-
betet med ett stödpaket från staden till föreningarna utöver de statliga stöd som fördelas. Nämnden kan 
konstatera att risken kvarstår att påverkan kommer att vara långvarig. Under året har det nära arbetet med 
föreningslivet fortsatt. Såväl de ekonomiska förutsättningarna som antalet aktiva i föreningarna kan 
komma att ligga på en lägre nivå även efter att pandemin har övervunnits. Det finns en risk att detta påver-
kar barn och ungas aktivitetsnivå och på sikt även folkhälsan. 

En stor osäkerhet finns beroende på pandemins utveckling och hur den påverkar och kommer att påverka 
verksamheten. Aktuell prognos bygger på att höstens verksamhet kan bedrivas i ett någorlunda normalläge 
samt att tillfälliga stödinsatser såsom det särskilda statsbidraget för sjuklöner samt möjligheterna till hy-
resreduktion upphör vid månadsskiftet september/oktober. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Vi har intensifierat innovationsarbetet under våren och sommaren, coachat idéägare och startat innovat-
ionssprintar. Två projekt har tillsammans med olika samarbetspartners startats för att minimera vår miljö-
påverkan. För att ersätta skadliga mikroplaster som läcker från konstgräsplaner har vi tillsammans med 
GAIA AB testat att istället för plastgranulat använda ett kalkbaserat granulat. Tillsammans med NSR testar 
vi att använda återvunnet material för att etablera nya fotbollsplaner. Vi har även påbörjat ett arbete för att 
utveckla ungdomars aktivitet genom Bli ditt bästa jag 2.0. I april ingick vi ett idéburet offentligt partnerskap 
med föreningen Youth 2030 Movement för att stärka ungas engagemang och deltagande i demokratifrågor. 
Vi har även påbörjat ett samarbete som fokuserar på e-sport och onlinekultur. 

Under andra tertialet 2021 har totalt fyra ideér inkommit och coachats. Detta utöver de sju idéer som inkom 
under första tertialet. Ingen av dessa idéer har ännu tagits upp till beslut om finansiering. Två av innovat-
ionsidéerna är under fortsatt pågående testning. Under tertialet har inga uppskalningar satts igång. 

Nyckeltal 2020 2021 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 4 11 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 3 2 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 0 
 

Exempel på effekter av piloter eller uppskalade initiativ 

IOP-avtalet har påbörjats under april 2021 och avser att stärka ungas engagemang, deltagande och repre-
sentation i demokratiska processer i Helsingborg. 

I Helsingborg har vi ett stort antal initiativ som riktar sig till unga, till ungas delaktighet och demokrati. Det 
finns på övergripande nivå i staden, på skolorna (elevråd), på fritidsgårdar (råd för ungt inflytande) och i 
form av stadens ungdomsråd. Förutom dessa möjligheter tar föreningar, nätverk, förvaltningar i staden med 
flera initiativ till att låta unga helsingborgare vara med och påverka sin omvärld och sin vardag. 

Inom IOP-avtalet finns tydliga förväntningar på att inkludera ett innovationsarbete som skall leda till inno-
vationstester/testbäddar under året. Syftet är att tillsammans med ungdomarna i Helsingborg, Youth 2030 
Movement och Fritid Helsingborg hitta nya sätt att arbeta för demokrati, skapa en röd tråd mellan existe-
rande arbete och på så sätt tydligare jobba mot samma mål. Initiativet utmanar vår kärnverksamhet med 
direkt anknytning till vår verksamhetsplan. Det arbetar dessutom direkt med en av stadens gemensamma 
utmaningar; demokrati. 



66     Helsingborgs stads delårsbokslut augusti 2021 
 

Under sommaren har bland annat aktiviteten ”Ungdomsambassadörer” genomförts. Unga har anställts för 
att utbildas i metoder för deltagande och demokrati för att sen intervjua 200 unga på Drottninghög, Dalhem 
och Fredriksdal. Förutom att själva planera och genomföra ett event för andra unga på områdena så analy-
serade även ungdomsambassadörerna sina intervjuresultat. Analysen ledde fram till fyra Helsingborgsför-
slag varav tre publicerades på helsingborg.se. Denna test gav omedelbara resultat, både i konkreta förslag 
och ideér att ta vidare till nya sprintar. Och inför nästa sommar kommer metoden växlas upp för att nå ännu 
fler unga där andra unga ger en röst i Helsingborg. 

Tilldelade, beviljade och använda medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2021 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2021. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2021 i tabellen avser 
januari till augusti 2021. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 3 000 3 000 3 000 9 000 

Beviljade medel 653 2 200 - 2 853 

Använda medel 383 695 - 1 078 
 

 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Anläggningar  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Beläggningsgrad samtliga 11-spelsplaner natur-
gräs, vardagar, kl. 17:00-21:00, procent - 40 % 40 % 46 % 49 % 

Andel bokad tid av bokningsbar tid vardagar 
klockan 16:30-22:30 i sporthallar med måtten 
18x36m till 22x42m 

 76 % 77 % 66 % 80 % 

Antal besök på Kallis 22 276 27 162 25 955 24 764 6 054 

Antal besök på Pålsjöbadet - - 28 730 40 645 10 427 
 

Öppen fritidsverksamhet Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Antal besök på fritidsgårdar och mötesplatser 47 235 55 295 62 300 42 823 11 052 

Andel flickor bland besök på fritidsgårdar/mötes-
platser, procent 35 % 33 % 34 % 42 % 37 % 
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Verksamhetsberättelse  

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

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Pandemi, både broms och motor 
Förvaltningens krisledning har frekvent följt utvecklingen gällande pandemin och kulturnämndens verksam-
heter. Ett ständigt pågående arbete i förvaltningen med riskbedömningar, anpassningar och kommunikativa 
insatser har varit kärnan i krisledningen. 

En viktig lättnad är att maxantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjdes under 
juni/juli. Det gjorde det möjligt att påbörja en återöppning under sommaren och gav ett snabbt ökande 
publikt intresse. 

Sommarlovsaktiviteter för barn och unga har varit prioriterat trots restriktioner och verksamheterna bedö-
mer att det fungerat mycket bra. Sommarpraktikplatser har erbjudits vid Kärnan och i projektet LandArt där 
kulturförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen samverkar med som-
marpraktikplatser för stadens unga. 

Det successiva återöppnandet har fungerat bra med gediget förarbete. Besökarna har generellt varit posi-
tiva och ansvarstagande om att det ska fungera sittsäkert vid besök. En intern erfarenhet under återöppnan-
det är vikten av att ha vårdat och nu få igång organisatoriska samarbeten igen. 

Strategisk kulturutveckling 
I enlighet med Kulturprogrammets intentioner för 2021-2024 har kulturnämnden under perioden bland annat 
beslutat om en ny form av kulturstöd. Ateljéföreningar för professionella konstnärer bosatta i Helsingborg 
kan nu söka ett särskilt hyresstöd. En ateljéförening är en konstnärsdriven förening med syfte att erbjuda 
arbetslokaler för yrkesverksamma konstnärer i kommunen. 

Kulturnämnden har också beslutat att inrätta ett nationellt konstområdesövergripande residensprogram i 
Helsingborg. Syftet är att skapa nätverk, utveckla nya samverkansformer och att ytterligare profilera 
Helsingborg som en stad för konst och kultur. 

Planeringsarbetet kring kulturförvaltningens deltagande och aktiviteter under H22 City Expo är i ett intensivt 
skede med flera samarbetspartners. Till detta knyts också flera av förvaltningens innovationsprojekt. 

NÄMNDENS MÅL 

2021 ska 8 400 elevtimmar, inom Helsingborgs Kulturskola, vara förlagda utanför Dunkers kulturhus 
Bedömningen är att målet uppnås. 

Måluppfyllelsen beräknas på helårsbasis eftersom delårsbokslutsperioden till stor del utgörs av de 
månader då kulturskolans ordinarie verksamhet har sommaruppehåll. Kulturskolan gör bedömningen att på 
helåret kunna leverera cirka 8 450 elevtimmar utanför Dunkers kulturhus, vilket motsvarar cirka 43 procent 
av Kulturskolans verksamhet. Prognosen för 2021 är därför att verksamheten uppnår målet på 8 400 
timmar utanför Dunkers kulturhus. 

Nämndens 
inriktning 
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Värt att lyfta fram specifikt under perioden är att Kulturskolan under maj månad använt medel från Statens 
kulturråd för att utveckla och stärka vissa områden i verksamheten, såsom samarbetet med Helsingborgs 
symfoniorkester, utveckling av Kulturskolans Avancerade Program (KAP) samt för att bredda utbudet med 
fler konstnärliga uttryck. 

Ett annat viktigt fokusområde är att stärka arbetet i områden med socioekonomiska utmaningar, genom till 
exempel sommarlovsverksamhet. Denna sommar är anpassad efter rådande restriktioner, men med en 
ytterligare utveckling genom fler konstnärliga uttryck. Förutom konst, media, skrivarkurs och dans så har 
design tillkommit. 

Kulturskolan har även tillfälligt förstärkt för att samordna tillgång till externa lokaler. Behovet av denna 
resurs är stort då arbetet med att hitta externa ändamålsenliga lokaler, som både varit tillgängliga över tid 
och även arbetsmiljömässigt hållbara, har varit tidskrävande. Syftet med denna resurs är att kunna skapa 
en hållbar struktur och organisation kring externa lokaler så att Kulturskolan även på sikt kan leverera en 
stabil verksamhet utanför Dunkers kulturhus. 

2021 ska Helsingborgs bibliotek öka verksamheten för barn och unga, i områden som är 
underrepresenterade, med 150 timmar jämfört med 2020 
Bedömningen är att målet inte uppnås. 

192 timmar har kunnat genomföras under tertial ett och två, jämfört en målbild om cirka 780 timmar på 
helår. 

Ambitionen från 2019 och 2020 har påverkats av de förändrade förutsättningar som pandemin har 
inneburit. Begränsningar har satts i både serviceerbjudande, öppettider och i föreskrifter gällande maxantal 
i lokaler. Motsvarande begränsningar har även gällt för andra verksamheters lokaler där biblioteket tidigare 
har kunnat verka. 

Året inleddes i skarpt pandemiläge med starkt begränsande restriktioner. Möjligheterna att skapa den typ 
av aktivitetstimmar som målet syftar på var mycket små. Omställning har gjorts i så stor grad som möjligt. 
Flera alternativa aktiviteter som strävar mot målet har genomförts i rådande läge, men dessa faller tekniskt 
sett utanför den statistiska beräkningen av måluppfyllelsen. Det är dock värdefullt att lyfta fram de 
alternativa aktiviteter som i sig innebär att helhetsbilden är mer positiv än de 192 redovisade timmarna som 
är beräkningsbara inom målet. 

Omställning och alternativa aktiviteter 
Målgrupperna har involverats i hur aktiviteter kan utformas och en del av resultatet omsattes i aktiviteter i 
stadsparken under sommaren, med bland annat analogt och digitalt pyssel, testa teknik, lekar, läsning och 
berättelser. Under sommaren samarbetade biblioteket med Fritid HBG som erbjöd aktiviteter för 
ungdomarna i anslutning till bibliotekets verksamhet. Till detta har biblioteket även erbjudit digitala 
aktiviteter i form av Rita Digitalt och deltog även i stadsfestivalen HX med en filmad deckargåta. 

Under året har ett samarbete genomförts med 14 av stadens barnavårdscentraler (BVC) och 
familjecentraler. Genom BVC-sköterskorna har biblioteket nått ut till ett stort antal små barn och föräldrar 
med bokgåva och en lässtund, utöver de aktiviteter som erbjuds målgruppen. BVC och familjecentralerna 
gör sammanlagt över 1 500 stycken 8-månaders hembesök varje år. 

En stor satsning har gjorts på digitala aktiviteter och de timmar som redovisas är, förutom sommarens 
utomhusaktiviteter, i huvudsak av detta slag. Aktiviteter som erbjudits digitalt är bland annat lovaktiviteter, 
boktips, programmering och digital ritning. Alla förskoleklasser som inte hann besöka biblioteket före 
pandemiläget förvärrades har kontaktats för att erbjudas en film med presentation av biblioteket, en 
sagostund samt en gåvobok. Pysselpåsar har under hela våren kunnat hämtas på stadsbiblioteket. 

Förhoppningen är att mildare restriktioner under hösten ska möjliggöra ett bättre utfall vid årsskiftet även 
om prognosen är att målet sannolikt inte kommer nås på helår. 
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EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Kulturnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett utfall i nivå med budget. 

De ekonomiska förutsättningarna för kulturnämndens besöksmål, evenemang och utställningar är fortsatt 
starkt påverkade av den rådande situationen med Covid-19. Till skillnad mot föregående år har emellertid 
den ekonomiska planeringen till viss del kunna anpassats till den rådande situationen. I internbudgetarbetet 
för 2021 så har budgetarbetet kännetecknats av ett övergripande scenario enligt följande: 

• Vår publika verksamhet kommer vara starkt begränsad under våren 
• Fredriksdal, i form av besöksmål utomhus, kommer nå normala nivåer 
• Under hösten kan verksamheten återgå till ett mer normaliserat tillstånd 

Utifrån dessa antaganden och budgetfördelningar kan vi konstatera att inledningen på året ur ett ekono-
miskt perspektiv följer denna plan och baserat på vad som nu är känt bedömer vi att den lagda planen för 
resten av året är fortsatt rimlig. Helårsprognosen är därför i dagsläget i nivå med budget för räkenskaps-
året. Ändrade förhållande såsom fortsatt smittspridning och kvardröjande restriktioner kan äventyra denna 
prognos. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 

I januari 2021 startade kulturförvaltningen ett innovationsnätverk för att få till en bredare förankring och re-
sultat kopplat till innovationsresan. Deltagarna i innovationsnätverket är från olika delar inom förvaltningen 
och har olika roller i sina ordinarie tjänster. Det första arbetet för nätverket har varit att samla upp lösa trå-
dar och skapa processer för det framtida arbetet. När en medarbetare får en idé eller vill diskutera lösningar 
kopplat till förvaltningens utmaningar så tar personen kontakt med nätverket. Efter viss idébearbetning förs 
några av dessa initiativ vidare till kulturdirektören som fattar slutgiltigt beslut. 

Under perioden januari till augusti har 21 idéer lyfts upp inom nätverket. Fyra piloter har påbörjats under 
2021: 

• Hållbara arbetsplatsen 
• Digitalt gemak XR på kärnan 
• Be my body 
• Utekontor (en del av utekonferenser) 

Uppskalningarna som avses i rapporteringen för tertial två är: 

• Utekonferenser 
• Ljud OPS:ar i oceanhamnen 

Nyckeltal 2020 2021 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 20 21 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 11 4 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 2 
 

Exempel på effekter av piloter eller uppskalade initiativ 

Be my body 
En workshop mellan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen landade i att, med enkla me-
del, få igång ett skarpt samarbetstest i form av att livesända ett besök. Besöket fick de boende på vårdbo-
endet Lussebäcken själva välja och valet föll på att besöka Fredriksdals midsommarfirande. En kameraman 
med direktkontakt med de boende sände då live från midsommarfirandet. Kameramannen var helt enkelt 
"bodyn", kroppen för de som inte kunde vara där själva. Utifrån interaktion kunde de boende önska vad de 
ville se. 
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Lussebäcksgården är mycket positiva och glada över detta och vill hänga med i utvecklingen. De känner en 
stolthet att vara först att testa konceptet och vill mer än gärna fortsätta med projektet. 

Ljud OPS i Oceanhamnen 
Flera så kallade OPS:ar (Offentlig Privat Samverkan) kommer skapas i Oceanhamnen och två av dessa 
skapas av kulturförvaltningen: 

OPS Modul 1: Ljud OPS - Hur mår Helsingborg? 

Plats: Bunkerkajen 

OPS:en hämtar tolv olika typer av väderdata från Stadens största, mest avancerade Internet of Things (IoT) 
sensor som finns på taket på Helsingborg C. Sensorn använder ny teknik som testas inom staden, ägs av 
stadsbyggnadsförvaltningen och läser av värden för klimatdata i realtid exempelvis luftfuktighet, lux, vind 
och luftpartiklar (CO2). OPS-modulen omvandlar aktuell väderdata till ljud för att skapa en ambient ljudupp-
levelse som baseras på hur staden mår just nu. 

Ljudet komponeras av två personer som tilldelats medel från Visionsfonden för att skapa en mjukvara som 
omvandlar data till känslor med hjälp av musik. Verktyget har tagits fram tillsammans med forskare på 
Kungliga Musikaliska Akademien. 

OPS Modul 2: Interaktiv OPS - Interaktiv Historisk OPS 

Plats: Norra Oceankajen 

Den historiska OPS-modulen ämnar skapa en upplevelse baserad på stadens historia där man med interak-
tivitet kan spela upp ljud från hur det lät förr på platsen. Efterforskningar genomfördes kring platsens histo-
ria och även om Oceanhamnen inte fanns förr så har området mycket att berätta. Tanken är att besökare 
som besöker OPS-modulen med interaktiva funktioner på enkelt sätt ska kunna ta del av berättelser och ljud 
från förr. För vuxna skulle man till exempel kunna ha historiska bilder som man sätter i ögonhöjd. När besö-
karna lägger handen mot bilden så spelas olika berättelser om varvet. För barn skulle man exempelvis 
kunna använda sig av illustrationer av fartyg, kranar och en liten spindel i en låda. När de små besökarna 
lägger handen mot de olika illustrationerna så spelas ljud och berättelser från varvet och fartyg med skatter 
som sjunkit i sundet. Spindel? Tänker ni kanske nu? Enligt historiker var det många spindlar som reste långt 
och tog sig in i landet i vår hamn i Helsingborg. 

Tilldelade, beviljade och använda medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2021 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2021. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2021 i tabellen avser 
januari till augusti 2021. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 3 000 3 000 3 000 9 000 

Beviljade medel 600 3 756 - 4 356 

Använda medel 600 664 - 1 264 
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NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Helsingborgs bibliotek  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Antal besökare på Helsingborgs 
bibliotek 1 059 111 994 217 979 741 728 019 247 757 

Antal timmar biblioteket är tillgängligt utanför 
de egna lokalerna - - 481 237 254 

Antal timmar Helsingborg biblioteks verksam-
het för barn och unga i underrepresenterade 
områden 

- - 879 662 192 

Antal aktiviteter som ger barn och unga möjlig-
het att skapa med hjälp av teknik 69 78 164 147 34 

Antal läsfrämjande aktiviteter för barn och unga - - 474 267 86 

Antal läsfrämjande aktiviteter för vuxna - - 256 86 39 
 

Helsingborgs muséer  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Antal anläggningsbesök Fredriksdal 199 329 196 614 190 223 191 271 134 194 

Antal besökare Kärnan 32 453 25 521 32 668 20 068 1 597 

Antalet besök av stadens museisamlingar via 
stadens hemsida (Kulturmagasinet) 32 983 33 415 33 161 36 369 19 462 

Antal av Fredriksdals pedagogtimmar som är 
utlokaliserade till skolor 114,5 132,5 173,5 83,5 51,0 

 

Dunkers kulturhus  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Antal anläggningsbesök Dunkers kulturhus 400 905 371 896 344 313 204 037 67 874 

Antal barn och unga som Kulturskolan möter i 
pedagogisk verksamhet utöver kurser och ut-
bildningar 

13 033 11 060 11 186 4 959 2 746 

Andel av Kulturskolans undervisning som sker 
utanför Dunkers kulturhus, procent 20 % 20 % 30 % 35 % 43 % 

Antal av Kulturskolans elevtimmar som är för-
lagda utanför Dunkers Kulturhus 4 220 4 770 6 740 7 300 4 958 

Antal arrangemang i Dunkers kulturhus 258 274 429 192 54 

Antal arrangemang utanför Dunkers kulturhus 30 30 186 53 93 
 

Kulturstöd och utveckling  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Antal arrangemang i stadsdelar utanför Helsing-
borgs centrum och södercentrum med stöd ge-
nom nämndens kulturstödsregler 

- 12 12 5 3 
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Verksamhetsberättelse  

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

Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva 
verksamhetslokaler. 

 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Vi planerar vi för en mjuk nystart i samband med att covid-restriktionerna släpper framöver. Vi fokuserar 
bland annat på det vi lärt oss under Covid-pandemin och tar med oss de goda erfarenheterna. Inriktningen 
framöver är att skapa möjligheter utifrån vårt gemensamma uppdrag med möjlighet till platsoberoende ar-
bete. 

För att minimera risk för smittspridning har vi bl.a. ökat upp ventilationstiderna i enlighet med Boverkets 
rekommendationer i våra fastigheter. Detta ser vi har haft en negativ effekt på energiförbrukningen under 
årets första åtta månader. Det är ett utmanande mål som är satt för året och det är inte helt givet att vi kom-
mer att nå det. Ambitionen och inriktningen är fokus på fortsatta energibesparande åtgärder under kvarva-
rande del av året. 

Fastighetsförvaltningen fungerar som hyresvärd och försörjer stadens bostadssociala insatser med lägen-
heter, egna och inhyrda. Nämndens mål att minska antalet besittningsskydd i våra bostadsrätter har upp-
fyllts med goda resultat de sista åren. 

Stadens energi- och klimatplan förutsätter fortsatta energieffektiviseringar, men också att vi tar steg för att 
minska byggprocessens klimatpåverkan. Att klimatet håller på att förändras är konstaterat av en tämligen 
enig forskarvärld. Hantering av extremväder, skyfall, värmeböljor, höjda vattennivåer är frågor som måste 
hanteras. Förvaltningen undersöker och planerar nu för att bygga stadens första klimatpositiva verksam-
hetsbyggnad. 

Fastighetsförvaltningens målbild för H22 City Expo är att ”Vi bygger den hållbara framtiden”. Under H22 City 
Expo så ska vi dela med oss av hur vi påverkar och driver utvecklingen i hela fastighetsbranschen till att 
bygga mer hållbart. 

Vår målsättning med innovationsarbetet helt given; Vi ska vara Sveriges smartaste fastighetsutvecklare. I 
vårt innovationsarbete flyttar vi fram våra positioner och arbetar nära våra kunder för att både möta befint-
liga behov, men också genom att utmana och därigenom lösa framtida behov. 

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 
Bedömningen är att målet uppnås. 

Nämndens mål att minska antalet besittningsskydd i stadens bostadsrätter har fallit väl ut. Vid årsskiftet 
hade vi 70 hushåll med besittningsskydd. Under 2021 hade vi ytterligare 43 hushåll som skulle fått 
besittningsskydd utan aktiva åtgärder. Antalet besittningsskydd var vid avrapporteringen den 30 april 69. 

Samverkan med övriga förvaltningar har intensifierats och förståelsen för fastighetsnämndens 
måluppfyllelse har ökat under året vilket gjort att antalet besittningsskydd den 31 augusti uppgår till 68. 

Nämndens 
inriktning 



73     Helsingborgs stads delårsbokslut augusti 2021 
 

Under 2021 har arbetet med omflyttningar varit intensivt, utöver målet med att minska antalet 
besittningsskydd har vi haft uppdrag att flytta 30 hushåll från temporära boenden (villavagnar och moduler). 

Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning per kvm ska 2021 vara högst 128,7 
kWh/kvm/år 
Bedömningen är att målet inte uppnås. 

Fastighetsförvaltningen har sedan flera år bedrivit ett seriöst arbete för att minska på stadens 
energiförbrukning. I en jämförelse från 2015 låg vi i topp gällande lägst energiförbrukning av Sveriges 20 
största städer. 

Staden antog i december 2018 en ambitiös klimat- och energiplan. Fastighetsförvaltningen har utarbetat 
riktlinjer som följer klimat- och energiplanens intentioner för energianvändning som syftar till att bidra till att 
stadens mål inom klimat och energiområdet uppnås. Nämnden har i enlighet med planen tagit ett beslut att 
förvaltningens energianvändning ska minska med 1,2 procent årligen under perioden 2021-2025. Det 
motsvarar en årlig minskning med i snitt 1,5 kWh per kvm under perioden. 

Förvaltningen har årligen 20 mnkr som är öronmärkta till olika klimat- och energiåtgärder, utöver detta så 
utför förvaltningen ytterligare årliga åtgärder i samband med löpande underhållsåtgärder samt specifika 
större renoveringsprojekt. 

Under början av 2021 har förvaltningen bytt energiuppföljningssystem. Denna implementeringsprocess har 
tagit mycket tid i anspråk under våren och sommaren. Förvaltningens ambitioner är att med detta system 
ska vi ha en modern produkt som ger oss stora möjligheter att få bra sammanställningar om 
energiförbrukningen i våra objekt. Denna information kommer att användas till att prioritera olika objekt och 
åtgärder framöver. 

Fastighetsförvaltning befarar att vi inte kommer att uppnå att målet för 2021 på 128,7 kWh/kvm. De stora 
anledningarna till detta är främst att vi har behövt utöka drifttiderna för ventilationen för att minimera 
smittspridning av Corona, att en del energiåtgärdsprojekt har tagit längre tid än vad som var tänkt samt att 
april och maj var ovanligt kalla månader. 

Förvaltningen arbetar intensivt för att under slutet av året närma sig målet, både med att hålla igen på 
energiförbrukningen i allmänhet och genom att slutföra olika energi- och underhållsåtgärder. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
För perioden januari - augusti visar nämnden upp ett resultat på +32 mnkr, de flesta budgetposter ligger i 
närheten av budgeterade värden, men noterbara differenser är inom värme, el och planerat underhåll. Det 
höga elpriset samt en ökad energianvändning under året är anledningarna till att dessa mediakostnader är 
drygt 5 mnkr högre än budgeterat för perioden. 

Åt andra hållet går kostnaderna för planerat underhåll som är 19 mnkr lägre än budgeterat belopp för peri-
oden - dock är årsprognosen för planerat underhåll att vi kommer att göra av med hela budgeten. I resulta-
tet för perioden ligger också drygt 5 mnkr i kostnader som senare under hösten kommer att vidarefakture-
ras till andra förvaltningar i staden. 

Den ekonomiska helårsprognosen för fastighetsnämnden är ett positivt resultat på 10,5 mnkr. Ett antal hän-
delser av engångskaraktär påverkar resultatet: 

• Försäljning av förskola i Rydebäck - var planerad att ske under hösten 2020, men försäljningen skedde 
först i början av 2021 vilket gjorde att intäkten på drygt 5 mnkr hamnade i årets resultat (ej budgeterad 
på 2021) 

• Försäljning av 3 bostadsrätter som tidigare användes till bostadssociala insatser är nu sålda vilket in-
nebar en vinst på drygt 3 mnkr. 
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• Återföring av uppbokad förgävesprojektering på Gräddögatans LSS-boende. I samband med årsbokslu-
tet 2020 så bokades 4 mnkr upp som en kostnad då det mesta talade för att byggnationen av LSS-bo-
endet i Rydebäck inte skulle bli av. Efter att staden fick rätt i domstolen tidigare i år så kan bygget starta 
under hösten och dom 4 mnkr som togs som kostnad 2020 blir istället en intäkt i år. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Förvaltningen arbetade under slutet av 2020 och början av 2021 med innovationstema på avdelningarnas 
APT vilket har genererat i många spännande idéer som utforskats under året. 

En av de idéer som kommit längst i arbetet är en bostadsapp där hyresgästerna i våra bostäder, genom vi-
deoklipp dubbade till olika språk, på ett enkelt sätt får lära sig hur man tar hand om sin bostad. Tanken är 
att detta leder till dels lägre underhållskostnader för förvaltningen men även till livskvalitet hos hyresgäs-
terna då dom klarar av att ta hand om sin bostad på ett bättre sätt. 

Ett annat spännande projekt är en IoT-lösning på problemet med överfulla hängrännor. Genom att sätta en 
sensor i hängrännan som är uppkopplad till stadsnätet så skickas en signal till förvaltningen när hängrän-
nan svämmar över så att driftbolag kan skickas ut och åtgärda felet. Detta projekt har fallit väl ut i de tester 
som genomförts och ska nu testas i skarp miljö under hösten. 

Nyckeltal 2020 2021 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 22 10 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 4 2 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 0 
 

Exempel på effekter av piloter eller uppskalade initiativ 

Nybyggda förskolor med fokus på återbruk 
Byggnation av fastigheter medför stor påverkan på miljön, genom att återvinna material ifrån närområdet 
minskas både behovet av att producera nytt byggmaterial och transporter. 

Vid byggnationen av de nya förskolorna på Drottninghög och Närlunda arbetar vi med att återbruka bygg-
material ifrån rivningar i närområdet. Bland annat blir skolorna byggda med tegel ifrån ett rivet hus på Drott-
ninghög och brädorna ifrån en garagelänga på Närlunda blir ett lekhus till förskolebarnen på Närlunda. 

Vidare arbetar vi med att köpa in byggmaterial från restpartier eller produkter som av någon anledning 
skulle slängts  ex. dörrar, golv mm. Vid anläggning av utemiljö använder vi oss av stockar, stenar och växt-
lighet för att minska antalet ”färdiga lekredskap”. 

Tanken är att lärdomar ifrån dessa projekt ska föras över i både kommande nybyggnadsprojekt och förvalt-
ning. 

Tilldelade, beviljade och använda medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2021 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2021. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2021 i tabellen avser 
januari till augusti 2021. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 1 000 1 000 1 000 3 000 

Beviljade medel 20 1 150 - 1 170 

Använda medel 0 393 - 393 
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NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Fastigheter  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Yta lokaler, m2 670 000 677 000 683 000 692 000 692 000 

Antal lokaler 267 268 269 270 266 

Uthyrningsgrad lokaler, procent 96 % 96 % 95 % 96 % 98 % 

Egenproducerad solenergi, MWh 88 600 1 340 1 995 1 674 
 

Bostäder  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Yta bostäder, m2 23 310 23 300 24 575 27 605 27 506 

Antal bostadsrätter 311 310 303 295 294 
 

Investeringar  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Bokfört värde ägda fastigheter, mnkr 3 905 4 151 4 344 4 345 4 456 
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Verksamhetsberättelse  

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

Vi ska arbeta för ett klimatneutralt Helsingborg med bland annat fokus på att 
utveckla 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 ärenden. 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Miljönämnden arbetar för en trygg stad och tillsyn inom myndighetssamverkan är ett viktigt verktyg i arbe-
tet. I år har vi gjort 29 insatser inom livsmedelskontroll, 34 inom miljöskydd och 28 inom hälsoskydd. 

När Coronapandemin bröt ut började vi göra trängselkontroller på serveringar. Detta har vi fortsatt med un-
der 2021. Trängselkontrollerna kommer att avslutas under september då restriktionerna för serveringar 
kommer att tas bort. Trängselkontrollerna har lett till att vissa planerade kontroller har fått skjutas fram eller 
annan verksamhet prioriterats ner. När det gäller arbetsplatsen har vi vidtagit platsspecifika åtgärder och 
delar av personalen arbetar på distans, även här kommer det ske en successiv återgång till att arbeta mer 
på plats. 

År 2035 ska Helsingborg vara klimatneutralt enligt Helsingborgs klimat- och energiplan. Det betyder att ut-
släppen av koldioxid i Helsingborg behöver minska med 12 procent per år. För att lyckas med detta arbetar 
staden med åtgärder utifrån klimat- och energiplanen och i år har miljönämnden två fokus, arbeta med bio-
kol och få företag och invånare att skriva på stadens klimatavtal. 

Innovation och utveckling utgör en självklar del i vår verksamhet. Vi har fortsatt att utveckla förvaltningens 
innovationer, en marin park mitt i staden och en kundportal för livsmedelsföretagare. Vi har även arbetat 
med innehåll och upplevelser till H22 City Expo. 

Vi arbetar med förvaltningens digitala transformation och informationssäkerhet. Vi har under året publicerat 
nya integrerade e-tjänster, utvecklat vårt arbete med kartor och publicerat en automatiserad delegerings-
lista för nämnden. När det gäller informationssäkerhet har vi gått igenom KLASSA för Ecos. 

Vår arbetsplats utvecklas. Vid årsskiftet flyttade enheten Miljö och livsstil till miljöförvaltningen från stads-
byggnadsförvaltningen. I mars påbörjades arbetet med att se över organisationen och ett nytt förslag finns. 

NÄMNDENS MÅL 

Minst 10 växthusföretag ska under 2021 ha inkommit med en åtgärdsplan för att minska läckage av 
växtskyddsmedel 
Bedömningen är att målet uppnås. Vi har skickat information till samtliga växthusverksamheter med 
information om tillsynen. I juni skickades frågeformulär till de tio verksamheter vi besöker i år. Tillsynen 
startade i augusti och fungerar bra. Vi har en plan för provtagning och fortsatt tillsyn. 

2021 ska minst 30 anmälnings och tillståndspliktiga verksamheter ha tagit fram en resursplan för 
avfallsminskning 
Bedömningen är att målet uppnås. Vi har tagit fram ett gemensamt material för tillsynen. Vi har påbörjat 40 
ärenden men alla bedöms inte aktuella för att ta fram en resursplan. Hitintills har vi fått in 14 resursplaner, 
åtta som inte är bedömda men kan bli ja och vi har cirka sju stycken som vi beräknar kommer in under 
hösten. I nuläget är det tveksamt om vi når målet. En del verksamheter har haft bättre hantering av sitt 

Nämndens 
inriktning 
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avfall än väntat vilket är positivt. Det finns verksamheter där vi behövt prioritera om vår tillsyn då det funnits 
behov av mer akuta frågor. Vissa verksamheter är påverkade av pandemin och där har vi fått avvakta med 
tillsyn. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Miljönämndens helårsprognos för årets resultat visar + 0,9 mnkr. Nämnden har fått ett statsbidrag på 1,8 
mnkr för att täcka de extrakostnader som uppstått i samband med det utökade uppdraget att genomföra 
trängselkontroller på serveringsställen. Nämnden har också fått ett bidrag från kommunfullmäktige för att 
kompensera för ett beslut om att efterskänka årsavgiften för serveringsställen som varit registrerade och 
aktiva under 2020. Då det fanns en kontrollskuld för 2020 fördes 400 tkr av intäkterna för kontroller över till 
2021 för att täcka en del av kostnaderna för extra resurser. Resultatet för perioden beror på att en del av 
intäkterna som getts i kompensation har utfallit på perioden medan en del kostnader faller ut först under 
det tredje tertialet. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 

Hittills under året har tre idéer presenterats. En av idéerna som ingår i stadsbyggnads initiativ OPS! är "En 
titt under ytan" som har beviljats medel. Medan de två andra idéerna ”NaturLab” och "Cykelutlåning" får in-
rymmas i ordinarie verksamhetsutveckling. “En titt under ytan” håller på att ta fram lösningar på utformning 
av “kikaren” och den teknik som ska installeras. Projektet genomförs i nära samarbete med EC Solutions 
och Järn Ett förslag på konstruktion med tillhörande lösningar hoppas finnas tillgängligt under hösten. 

Nyckeltal 2020 2021 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 4 3 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 1 1 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 0 
 

Exempel på effekter av piloter eller uppskalade initiativ 

En marin park mitt i staden 
För närvarande byggs stadsprojektet Oceanhamnen. Förvaltningen har varit delaktig från början och vårt 
bidrag är att vi arbetar för att skapa en marin park mitt i staden. För att göra detta möjligt vill vi testa tre sa-
ker, sätta strukturer på kajkanter, skapa ett stenrev och ta fram ett bibliotek med åtgärder för planering. Ar-
betet sker i nära samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Med stenrevet och genom att tillföra strukturplattor på kajkanter synliggör vi livet i havet för stadens invå-
nare samtidigt som vi skapar nya boplatser för växter och djur. När det gäller redan befintliga designade 
strukturplattorna är de på väg till Helsingborg och kommer att monteras senare i vår innan H22 City Expo. 
Utvecklingsarbetet med att ta fram en ny anpassad struktur för Helsingborg pågår. Även denna struktur 
kommer att sättas upp innan H22 City Expo. Projektering är gjord för revet och nu undersöker vi hur man på 
bästa sätt ska bygga revet utifrån andra byggnationer i området som gör det svårare än planerat, förhopp-
ningen är att revet kan anläggas under hösten 2021. 

En dialog med stadsbyggnadsförvaltningen har inletts gällande samarbete om ett bibliotek med åtgärder 
för planering. 

Status: Testas skarpt 

En kundportal för livsmedelsföretagare  
Livsmedelsföretagare i Helsingborg har regelbunden kontakt med oss och nu vill vi skapa en digital kund-
portal där de kan följa sina ärenden och kommunicera med oss. Genom kundportalen kan de få direkt åter-
koppling i sina ärenden och själv återkoppla till oss med bilder och andra uppgifter. 
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Vårt arbete kommer att effektiviseras och vi kommer också snabbt kunna nå ut med riktad information till 
berörda företag. Det kan vara larm om livsmedel som måste återkallas eller kokningsrekommendation av 
dricksvattnet. 

Vi har tagit fram en skarp prototyp som bygger på tankarna kring Mitt Helsingborg. Vi har även tagit fram en 
uppskattning av vad det kommer att kosta att utveckla portalen. Projektet kommer även leda till att vi behö-
ver utveckla vårt sätt att arbeta i Ecos, vårt ärendehanteringssystem, för att kontrollresultatet ska vara möj-
ligt att hämtas direkt från systemet till appen och tillgängliggöras för företagen. Idag skrivs kontrollresultat i 
en Wordfil som sedan skickas till mottagaren som PDF. 

Status: Testas skarpt 

Tilldelade, beviljade och använda medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2021 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2021. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2021 i tabellen avser 
januari till augusti 2021. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 1 000 1 000 1 000 3 000 

Beviljade medel 1 035 506 - 1 541 

Använda medel 240 118 - 358 
 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Miljö- och hälsoskyddstillsyn  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T1 2021 

Antal hälsoskyddsinsatser inom myndighetssam-
verkan  6 39 32 28 

Antal miljöskyddsinsatser inom myndighetssam-
verkan  24 53 36 34 

 

Livsmedelskontroll  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T1 2021 

Antal livsmedelsinsatser inom myndighetssamver-
kan  15 61 48 29 

 

Miljörankning  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T1 2021 

Rankning Sveriges miljöbästa kommun 
enligt Aktuell hållbarhet, plats 1-290 1 1 1 1 2 

 

Digitalisering  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T1 2021 

Antal digitalt inkomna ansökningar och anmäl-
ningar via e-tjänster 292 336 551 630 522 
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Verksamhetsberättelse  

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

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

 
ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Överförmyndarnämndens inriktning är fortsatt att digitalisera gode mäns och förvaltares ekonomiska redo-
visning för att skapa en mer rättssäker och effektiv hantering. 

Vi behöver fortsätta våra insatser att utbilda och stötta ställföreträdarna i systemet. Vi väntar på en ny vers-
ion av Wärna Go från Explizit som är försenad med förhoppningsvis ska vara mer användarvänlig. Målet är 
att vi framöver ska nå en mer rättssäker och effektiv granskning och att arvodena därmed ska kunna beta-
las ut snabbare. 

Kostnaderna på staden när det gäller arvoderingen av ställföreträdarna är svår att göra en prognos för. Vi 
erfar att det har ändrats så att huvudmännen står för ungefär 45 procent av kostnaderna, och staden för 55 
procent. Tidigare låg det mer på 50-50. 

Vår inriktning är att rekrytera nya ställföreträdare och informera, utbilda och stödja ställföreträdare på ett 
bra sätt för att de ska kunna hantera ökad komplexitet i ärendena. 

Pandemin med åtföljande nationella rekommendationer att isolera sig påverkar verksamheten genom en 
stor svårighet att rekrytera nya ställföreträdare, likaså att få befintliga ställföreträdare att åta sig nya upp-
drag. 

Regeringen har beställt en Ställföreträdarutredning av SOU som blev klar i april i år (SOU 2021:36). Denna är 
nu ute på remiss till sammanlagt 110 olika instanser, varav Överförmyndarnämnden i Helsingborg är en av 
dem. Eventuella lagändringar och åtgärder kommer att införas från och med januari 2023 och fram till och 
med 2027. Utredningsförslagen innebär en förskjutning av omkostnader som ska ligga på kommunal nivå 
istället för statlig nivå. 

Beslutet att under hösten rekrytera en ytterligare överförmyndarhandläggare är baserad på behovet som vi 
sett under 2020 och 2021, och är ingen satsning för att kunna möta nya behov som uppkommer av Ställfö-
reträdarutredningen. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Överförmyndarnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott på 0,5 mnkr. Detta beror 
på att personalkostnaderna överstiger budgeterat belopp varje månad. Dels gick avgående överförmyndar-
chef och tillträdande överförmyndarchef dubbelt under en månads tid, och dels har vi nödgats ta in extra 
personal för att kunna utföra vårt uppdrag utifrån verksamhetens behov. Personalen har också arbetat över-
tid för att klara sitt uppdrag under året. Underskottet avseende personalkostnaderna är 0,9 mnkr. Vi har inte 
fått täckning i vår budget för ökade personalkostnader. Emellertid har vi dragit ner på andra utgifter som gör 
att prognosen  visar på ett underskott på 0,5 mnkr istället. 

Överförmyndarnämnden har flyttat till nya lokaler vilket har medfört merkostnader benämnt som ospecifice-
rade kostnader. 

Vad gäller arvoden till gode män och förvaltare så baseras detta på uppdragens omfattning och arbetsin-
sats, vilket vi inte har svaret på i förskott. Därtill går det inte att förutse hur stor del av arvodeskostnaden 

Nämndens 
inriktning 



80     Helsingborgs stads delårsbokslut augusti 2021 
 

som staden ska stå för kontra huvudmännen, då det först vid granskning framkommer hur stor deras betal-
ningsförmåga är. 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Ärendehandläggning Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T1 2021 

Godmanskapsärende, antal 1 124 1 117 1 097 1 094  

Förvaltarskapsärende, antal 171 157 156 161  

Godmanskaps- och förvaltarärenden i kombinat-
ion, antal 56 80 68 71  

Nya ärenden där det anordnas en god man eller 
förvaltare, antal 346 402 277 213  

Ärenden där god man- eller förvaltarskap inte har 
anordnats, antal 74 93 127 135  

Handläggningsdagar förvaltarskap, antal 85 41 50 76  

Ställföreträdarskap per ställföreträdare, antal 1,3 1,5 1,4 1,5  

Invånare som har ställföreträdarskap, antal per 
1000 invånare 12,5 12,7 12,9 14,4  

Ställföreträdare, antal 1 366 1 263 1 388   
 

Nöjd-kund-index Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T1 2021 

Ställföreträdandes bedömning av överförmynda-
renhetens bemötande, kompetens och tillgänglig-
het, nöjd-kund-index 0-100 

86 90 92   

 

Digitalisering Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T1 2021 

Digitalt inlämnade och redovisade ekonomiska re-
dovisningar för gode män och förvaltare, procent 0 % 0 % 6 % 26 %  

 

Arvode Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T1 2021 

Huvudmannens andel av arvodet till god man eller 
förvaltare, procent  47 % 45 % 44 %  
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Verksamhetsberättelse  

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

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
H22 City Expo är vårt huvudfokus 2021 och kommer att vara så även 2022. Vi är både en möjliggörare och 
en operativ utförare av projekt och aktiviteter. 

Med anledning av pandemin har stadens centrala krisledningsgrupp träffats regelbundet. Stora delar av be-
folkningen är vaccinerade mot covid-19 och staden har bedömt att krisledningsgrupperna inte längre behö-
ver vara aktiva och att arbetet kan ske i den vanliga organisationen. 

Arbetet för att utveckla näringslivet och destinationen bygger på vägvalen i näringslivsprogrammet. Sam-
verkan med HETCH har utvecklats ytterligare och attraherar nya innovativa företag till inkubatorn och acce-
leratorn. Förstudie avseende etablering av en Science park i Helsingborg är slutförd och rapporten re-kom-
menderar att den etableras i Oceanhamnen med en hållbarhetsprofil. Detta arbete har en stark koppling till 
hur vi skapar långsiktig utväxling av H22s innovationsinitiativ. Stadens lokala klimatavtal omsätts nu i prak-
tiken med ambitionen att 70 företag skriver på. 

Efter ett mellanår 2020 avseende startbesked för nya bostäder så har det tagit fart igen under 2021. Pro-
gnosen är att drygt 1 100 startbesked kommer att ges. Efterfrågan på näringslivsmark är fortsatt hög och 
ingen mattning syns i närtid. Det är brist på mark, men Helsingborg har trots detta kunnat vara den stad i 
Sverige som växer snabbast och rangordnas som Sveriges näst bästa logistikläge. 

Inom digitalisering pågår projektet Gemensam digital ingång som siktar på att under två år jobba fram en 
enhetlig hantering av den digitala servicen till invånaren. Arbetet kommer till stor del att handla om hur sta-
den jobbar med data och ärenden mellan förvaltningar och system. Det pågår också ett långsiktigt arbete 
med att höja stadens cybersäkerhet. 

Kontaktcenter har under perioden gått vidare med den gemensamma kunden, ett koncept som gör att vi kan 
fånga upp aktuella önskemål från kunderna tidigare och möjliggöra bredare lösning för dem i samarbete 
med både interna och externa aktörer. 

NÄMNDENS MÅL 

Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet anställda inom kunskapsintensiva 
företag ska öka med 4,5 procent mellan 2020 och 2021 
Utifrån pandemins påverkan på näringslivets möjligheter och beslutsfattande är det i nuläget svårt att 
bedöma om vi uppnår målet eller inte. 

Det är för tidigt att veta hur utfallet kommer bli på helårsbasis. Sett till första halvåret syns tecken på att 
antalet arbetsställen har ökat medan antalet anställda backat, men siffrorna är preliminära och för låga för 
att peka på en tydlig trend. Pandemin och dess effekter påverkar fortsatt. En del företag tar beslut om 
expansion men många avvaktar innan nya beslut tas. Det finns tecken på att både företag och individer 
är/varit mindre rörliga under pandemin. Detta påverkar företagsetableringar och rekryteringsmönster vilket i 

Nämndens 
inriktning 
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förlängningen påverkar möjligheterna att uppnå målet. I sin tur kan detta komma att leda till större rörlighet 
när pandemin är under kontroll. 

Aktiviteter kopplat till målet är att en etableringsstrategi har genomförts och att en strategisk 
etableringsgrupp är uppstartad. Arbetet med talangattraktion pågår. En Science park bedöms påverka 
möjligheterna att nå målet framåt. Vi arbetar tillsammans med H22-organisationen avseende etableringar, 
både H22-partners och andra möjligheter som uppstår genom den synlighet som H22 innebär. YH-
acceleratorn arbetar aktivt för att bidra till målet genom branschdialoger och att locka relevanta 
utbildningar till regionen. 

Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrågan och följer stadens 
näringslivsprofilering ska uppgå till minst 40 hektar i december 2021 
Bedömningen är att målet inte uppnås. 

Staden har idag cirka 11,6 ha säljbar mark. Av dessa är 2,7 ha reserverade med option så den tillgängliga 
ytan är cirka 8,9 ha. Under året har staden hittills sålt 5,6 hektar (köpebrev) och ingått marköverlåtelseavtal 
för 7,4 hektar. Efterfrågan på mark för näringslivsetableringar är stor, företrädesvis avseende större 
sammanhängande etableringar. 

Ny detaljplan för förlängningen av Långeberga, söder om Påarpsvägen, som innehåller ca 16 ha 
verksamhetsmark har vunnit laga kraft. Projektering pågår och projektet är förberett för genomförande, 
utbyggnad av området förväntas påbörjas vårvintern 2022 och avslutas vid årsskiftet 2022/2023. Just nu 
pågår även markanvisningstävling för tilldelning av verksamhetsmarken, vilken förväntas vara klar till mitten 
av oktober 2021. För närvarande är ytterligare två större områden under planläggning, Väla södra 
industriområde samt Vasatorp industriområde. Nuvarande detaljplaneförslag möjliggör för 23 ha respektive 
20 ha verksamhetsmark. För dessa båda projekt kvarstår några övergripande frågor att hantera inom 
respektive planprocess och dessa kommer inte att vara säljbara innan utgången av 2021. I ett mer 
långsiktigt och strategisk perspektiv är processerna för Björka 17:1 (Uteslutningen ) och Norra Ekberga 
påbörjade. 

Stadens ekonomiska resultat 2021 för skattefinansierad verksamhet ska upp gå till minst 171 mnkr 
Bedömningen är att målet uppnås. 

Resultatet för skattefinansierad verksamhet förväntas uppgå till 594 mnkr. Det innebär ett resultat som 
överstiger två procent av prognostiserade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning och resultatmålet på 
171 mnkr. Mer information om stadens ekonomi och helårsprognosen finns i avsnittet Ekonomisk analys av 
staden. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Helårsprognosen för kommunstyrelsen för årets resultat visar på ett överskott på 225,9 mnkr, där stadsled-
ningsförvaltningen står för +168,2 mnkr och stadsgemensamt för +57,7 mnkr. 

För stadsledningsförvaltningen beror prognosen främst på att mark- och exploateringsenheten har ett pro-
gnostiserat resultat på +164,0 mnkr samt övriga delar av avdelningen för strategisk samhällsutveckling 
stratsam en prognos på 2,4 mnkr. Detta innebär att övriga avdelningar sammantaget prognostiserar ett 
överskott på 1,8 mnkr. 

Stadsgemensamt prognostiserade överskott på 57,7 mnkr mot budget beror främst på att de budgetmedel 
som är avsatta för ökade volymer i skolan inte nyttjas och istället återförs 41 mnkr på grund av minskade 
volymer (+66,0 mnkr), pensionskostnaderna (-39,6 mnkr) och omställnings- och utvecklingskostnader 
(+33,3 mnkr). 

Under perioden januari-augusti har 1,0 mnkr (HH-förbindelse) omfördelats till stadsledningsförvaltningen 
från KS oförutsedda. 
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INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Innovationsrådet har mottagit åtta idéer under perioden. Av dessa var tre vidare finansieringar på redan be-
fintliga piloter. Innovationsportföljen för stadsledningsförvaltningen som är visualiserad på innovat-
ion.helsingborg.se har nu 39 initiativ, detta inkluderar initiativ som inte gått via innovationsrådet för finan-
siering utan är en del av det innovativa arbete som sker i verksamheterna. 11 av initiativen är finansierade 
av innovationsrådet. 

Nyckeltal 2020 2021 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 24 8 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 7 4 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 1 
 
Exempel på effekter av piloter eller uppskalade initiativ 

Blockkedja för spårbarhet och avtalsuppföljning 
Hur kan vi göra det lättare för alla parter att följa upp kraven vi ställer i våra livsmedelsavtal? 

Livsmedelskedjan är komplex och det är många aktörer som på olika sätt har hand om den mat som till slut 
hamnar på borden i de kommunala matsalarna. Det gör det till en tidskrävande utmaning att hålla reda på 
våra råvarors väg till oss. I Helsingborgs stad är vi samtidigt måna om att hålla hållbarhetsfrågorna högt i 
upphandlingsprocessen och vi vill kunna följa upp kraven i avtalen på ett smart sätt. 

En blockkedjelösning gör informationen i varje led transparent och tillgänglig för alla parter i kedjan och 
data som en gång blivit registrerad går inte att ändra utan att ändringen också bokförs och blir synlig. Kan 
blockkedjeteknik vara ett sätt att lösa vår utmaning med avtalsuppföljning och spårbarhet? Det är något vi 
vill testa tillsammans med våra matleverantörer. 

Piloten är påbörjad för att följa den torsk som köps in till Helsingborgs stad. Projektet går ut på att få full 
transparens på hela kedjan, från fångst till tallrik. När alla kedjor i processen synliggörs är det lättare att ta 
hållbara beslut. Är det rimligt att Helsingborg köper in torsk som fångas i Norge men sedan transporteras 
till Kina för att fileas? Tanken är att projektet ska gå vidare till andra livsmedel, så som bananer som också 
har en lång resväg och där vi har dålig kontroll på alla delar av kedjan. 

Initiativet testas skarpt. Det utmanar kärnverksamheten och betraktas som möjlighetsdriven innovation. 
Effekterna vi söker är ökad spårbarhet och transparens i uppföljningen av livsmedelsinköp samt bättre och 
mer hållbara beslut vid inköp. 

SafeGrowth 
Helsingborg testar en ny metod för stadsdelsutveckling med fokus på invånarengagemang – SafeGrowth. 
Innovationen i metoden ligger i utförandet samt att den inte är beprövad, varken i en svensk eller europeisk 
kontext. Arbetet utgår ifrån principen ”To – For – With” vilket innebär att vi arbetar ”Till – För – och Tillsam-
mans” med stadens invånare. 

Metoden innebär att stadens tjänstemän och invånare från Drottninghög får en utbildning i CPTED (crime 
prevention through environmental design) som syftar till att minska kriminellt beteende genom att bygga 
miljöer på ett sådant sätt att brott försvåras, och tar hänsyn till den sociala aspekten av brottsprevention 
som exempelvis att öka känslan av gemenskap inom området. Metoden säkerställer ett aktivt invånarenga-
gemang samt ett ägandeskap till det fysiska rummet i staden. 

Initiativet utforskas just nu och är stadsövergripande. Målet att få invånarna att i organiserad och strukture-
rad form med stöttning av stadsdelsutvecklare lära sig skapa säkra, trygga och hållbara platser på lång sikt. 
Vi eftersträvar ett ökat lokalt engagemang som ger personliga kontakter mellan boende och yrkesverk-
samma inom stadsdelen samt ökad gemensam kunskap om trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbete. Effekten är ökad upplevd trygghet och minskad brottslighet. 
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Grunden för en datadriven stad 
Genom att tillhandahålla stadsgemensamma plattformar som möjliggör direktkommunikation mellan verk-
samhetssystem och tillgängliggör stadsgemensam data, skapar vi förutsättningar för förvaltningarna att 
korta sina ledtider, frigöra resurser och tillhandahålla nya personanpassade tjänster. Utmaningen i initiativet 
är att säkerställa att de plattformar och verktyg som är tänkta att användas verkligen fungerar i staden. Pro-
jektet kan delas upp i tre olika delar. 

- Datavalvet – Stadsgemensam lagring och tillgängliggörande av data 
För att kunna jobba datadrivet så behöver vi tillgång till data. Vi behöver veta vilken data som finns, vi behö-
ver kvalitetssäkra datan, vi behöver kunna läsa ut den och lagra den på en gemensam yta för att sedan till-
gängliggöra den för olika intressenter och behov. Datan kommer kunna ge oss bättre insikter i verksam-
heten så att vi kan fatta bättre beslut men även möjliggöra utformning av nya effektivare tjänster för våra 
invånare och medarbetare. Datavalvet bistår med infrastruktur och expertis som gör detta möjligt. 

- Datatorget – integrationsplattform för verksamhetssystem 
Flera av våra ärenden och arbetsprocesser innefattar informationsutbyte inom en förvaltning men även över 
förvaltningsgränserna. Mycket av detta arbete är manuellt vilket leder till högre resursåtgång och längre led-
tider. Datatorget möjliggör att verksamhetssystem prata direkt med varandra och utbyta information utan 
manuella mellanhänder. På detta vis kortar vi ledtider och resursåtgång samtidigt som vi möjliggör för ut-
veckling av nya tjänster. Datavalvet bistår med infrastruktur och expertis som gör detta möjligt. 

- Smarter City Lab – Stadens AI labb 
Första steget i att tillämpa AI är att snabbt kunna utvärdera och testa en AI-idé för att sen ta beslut om man 
ska gå vidare eller inte. Smarter City Lab erbjuder expertis för konsolidering av en AI idé men även infra-
struktur och verktyg för att snabbt kunna testa den. Smarter City Lab har även till uppgift att stärka samar-
betet med näringsliv och akademi för ett bredare samarbete kring tillämpad AI i staden. 

Initiativet testas skarpt och betraktas som möjlighetsdriven innovation. Alla tre projekten fortlöper enligt 
plan och planeras gå i linjeverksamhet innan årsskiftet. 

Effekter: 
• En teknisk miljö som möjliggör att olika typer av verksamhetssystem kan kommunicera med varandra i 

realtid. 
• En teknisk miljö som möjliggöra att vi på ett säkert sätt kan lagra och tillgängliggöra stadsgemensam 

data för olika ändamål. 
• En teknisk miljö som möjliggör snabb testning och produktionssättning av AI-tillämpningar. 

Tilldelade, beviljade och använda medel 
Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 
för åren 2020-2022. Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ un-
der perioden, oavsett när pengarna används. År 2021 i tabellen avser beviljade medel januari till april 2021. 
Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2021 i tabellen avser januari 
till april 2021. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 3 000 3 000 3 000 9 000 

Beviljade medel 1 090 2 200 - 3 290 

Använda medel 636 1 211 - 1 847 
 
Utöver de 9 mnkr som kommunfullmäktige tilldelat kommunstyrelsen för åren 2020-2022 har digitali-
seringsavdelningens på stadsledningsförvaltningen fått 12 mnkr för att vara ett stadsövergripande stöd för 
innovationsarbete. 
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NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Mark och exploatering  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Planlagd mark för industri, verksamhet och handel 
i stadens ägo, hektar 37 28,4 23,4 19,7 27,6 

Säljbar mark för industri, verksamhet och handel i 
stadens ägo, hektar - 27 17 19,7 11,6 

Såld verksamhetsmark, 1000 kvm 48,2 145 16 59 78 

Påbörjade bostäder, antal beviljade startbesked 1 056 1 361 778 469 574 

Invånarnas uppfattning om möjligheterna att hitta 
bra boende i Helsingborg, betyg 1-10 5,3 5,6 5,4 5,9  

 

Trygghet och säkerhet  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Polisens trygghetsmätning, skala 0-6 (lägre värde 
är bättre) 2,8 2,4 2,4 2,4  

Anmälda våldsbrott, antal per 1000 invånare 15,5 14,9 14,5 13,8  

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal per 1000 
invånare 69,7 64,6 61 57,5  

 

Infrastruktur  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Hushåll med tillgång, eller absolut närhet, till bred-
band om minst 100 Mbit/s, procent 93,9 % 95,9 % 97,5 % 98,8 %  

 

Näringsliv  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Företagsklimat enligt servicemätningen Insikt, 
nöjd-kund-index 0-100 72 71 76 74  

Svenskt Näringslivs ranking av kommunens före-
tagsklimat, plats 1-290 Plats 13 Plats 25 Plats 22 Plats 117 Plats 65 

Nystartade företag, antal per 1000 invånare 16-64 
år 11,7 11,5 11 12,3  

Fortsatt aktiva nyregistrerade företag efter 5 år, 
procent 76 % 78 % 75 % 75 %  

Arbetstillfällen, antal 72 238 73 606 75 032   

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, procent 74,1 % 74,5 % 74,4 %   

Kunskapsintensiva arbetsställen, antal 3 965 4 042 4 133 4 208  

Utveckling av antal kunskapsintensiva arbetsstäl-
len, procent 1,6 % 1,9 % 2,3 % 2,5 %  

Anställda inom kunskapsintensiva arbetsställen, 
antal 10 013 10 446 10 774 10 775  

Utveckling av antal anställda inom kunskapsinten-
siva arbetsställen, procent 0,7 % 4,3 % 3,1 % 0 %  
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Turism  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Kommersiella gästnätter, antal 770 992 787 289 791 289 547 478  
 

Service och bemötande  Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Kunder som upplevde ett trevligt bemötande i kon-
takt med Helsingborgs kontaktcenter, procent 93 % 91 % 92 % 92 % 89 % 

Kunder som tyckte att det var enkelt att komma i 
kontakt med Helsingborgs kontaktcenter, procent 91 % 86 % 89 % 93 % 89 % 

Kunder som är nöjda med Helsingborg kontakt-
centers hantering av sitt ärende, procent 87 % 87 % 86 % 87 % 85 % 

Kunder som tyckte att informationen från Helsing-
borg kontaktcenter var tydlig och lätt att förstå, 
procent 

 85 % 87 % 85 % 81 % 

Lösta ärenden, ur kundens perspektiv, på Helsing-
borg kontaktcenter, procent 71 % 73 % 75 % 77 % 71 % 
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Verksamhetsberättelse  

Sammanfattning bolag 

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

Tabell x: Ekonomisk helårsprognos1 per bolag 2021, mnkr 

Bolag Utfall 
2020 

Budget 
2021 

Helårspro-
gnos 2021 

Bästa 
fall 

Sämsta 
fall 

Helsingborgshem AB med underkoncern 176 99 94 101 86 

Helsingborgs Hamn AB 65 25 65 75 55 

Öresundskraft AB med underkoncern 304 325 366 377 341 

Helsingborg Arena och Scen AB2 -153 -164 -163 -159 -167 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) -8 0 30 35 25 

Totalt    384 285 392 429 340 
 

1) Helårsprognosen avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.  

2) Nettomässigt underskott i Helsingborg Arena och Scen AB täcks upp via koncernbidrag inom bolagskoncernen. 

 

Tabell x: Investeringar per bolag, investeringsutgift, mnkr 

Bolag Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Helårspro-
gnos 2021 

Budget 
2021 

Helsingborgshem AB med underkon-
cern 449 590 660 662 

Helsingborgs Hamn AB 11 18 20 42 

Öresundskraft AB med underkoncern 349 404 495 602 

Helsingborg Arena och Scen AB 3 2 10 10 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
(NSR) 47 55 50 42 

Totalt 859 1 069 1 235 1 358 
 

I denna bolagsuppföljning ingår stadens fyra stora helägda bolag samt det delägda bolaget Nordvästra Skå-
nes Renhållnings AB (NSR) i vilket staden äger 52 procent av andelarna. I tabellerna ovan redovisas bola-
gets totala prognostiserade resultat och investeringar, det vill säga inte enbart den del som är hänförlig till 
Helsingborgs stads ägarandel. 
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Verksamhetsberättelse  

Helsingborgshem AB 
Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag och ska bidra till en fungerande 
bostadsmarknad inom kommunen genom att förvärva, bebygga, förvalta, avyttra och ombilda 
fastigheter samt utveckla attraktiva bostäder och stadsdelar. 

Helsingborgshems uppdrag är att medverka till att Helsingborg är en långsiktigt hållbar och 
attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Bolaget ska ta ett aktivt 
samhällsansvar med fokus på långsiktig utveckling av stadens attraktivitet. 

Helsingborgshem ska bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Vi ska 
bidra till att Helsingborg har attraktiva stadsdelar genom att utveckla struktur, 
funktion och upplevelse utifrån förutsättningarna i olika stadsdelar och 
stationsnära orter. Särskilt fokus ska vara på ökad trygghet och trivsel, 

långsiktig hållbarhet samt innovation och digitalisering. Helsingborgshem ska vara en aktiv del av 
H22 och medverka till nya perspektiv inom enskilda boendelösningar och utveckling av hela 
stadsdelar. 

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Till följd av pandemin jobbar stora delar av vår personal fortfarande mest hemifrån. Vårt arbete har dock 
fortsatt, om än i något annorlunda form, och vi strävar efter att hyresgästerna ska påverkas så lite som möj-
ligt. Sommaren har generellt sett varit lugn, trots att många hyresgäster har varit hemma.  

Vi implementerar en ny organisation med syfte att skapa mer kundnära och relationsbyggande team med 
helhetsansvar för boendeupplevelsen. Vårt främsta fokus är trygghet, följt av kundnöjdhet. Pandemin gör 
att förändringarna tar lite längre tid, men vi är på rätt väg. Under en period med en tuff utveckling har vi 
tappat mindre i kundnöjdhet än många av våra branschkollegor och vi ser nu en tydligt positiv utveckling i 
stadsdelar som Högaborg och Fredriksdal i vår kundbarometer.  

Vi är i full gång med bygget av Stadskvarteret på Drottninghög med totalt nästan 200 nya bostäder i form av 
lägenheter, radhus samt ett co-living-boende där man bor lite mindre och delar gemensamma ytor. Vi har 
fattat beslut om att de 10 radhus vi bygger i området ska säljas som Egna Hem. Tillsammans med andra 
aktiviteter bidrar det till ökad variation i upplåtelseformer, storlek, utformning och pris. Delar av detta kom-
mer att visas upp under H22 City Expo, där vi är i full gång med förberedelserna.  

Vi har påbörjat projektet Pålsjö Äng i Mariastaden, vilket omfattar nybyggnad av totalt 73 lägenheter varav 
11 radhuslägenheter i två plan samt 62 lägenheter fördelat i tre flerbostadshus. Lägenheterna är familjevän-
liga med rikliga förvaringsmöjligheter och stora fina balkonger och uteplatser. I upphandlingen har klimat-
påverkan varit en viktig parameter.  

Nytillskott av bostäder behöver inte bara betyda helt nya hus. När affärs- och verksamhetslokaler är svåra 
att hyra ut och läget passar bygger vi om till bostäder, vilket vi just nu gör på Husensjö och Lussebäcken. 
Det ger flera goda effekter; vi tillför bostäder, vi utnyttjar vårt bestånd mer effektivt och tryggheten ökar när 
tomma lokaler blir hem i stället. 

BOLAGETS MÅL 

Andelen hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upplevda tryggheten i bostadsområdena 
ska öka från 60 procent till minst 70 procent fram till 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 

Bolagets 
inriktning 
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Per den 31 augusti ligger andelen som är nöjda eller mycket nöjda med tryggheten i sitt bostadsområde på 
61 procent, enligt vår kundbarometer. Fram till och med 2019 hade vi en ökande trend i våra 
trygghetssiffror, men sedan våren 2020 har trenden i stället varit något minskande. Det finns sannolikt en 
coronaeffekt i detta; dels genom en ökad otrygghet i samhället, dels genom att mer konflikter uppstår när 
fler människor är hemma på dagarna, vilket påverkar tryggheten negativt. Våra branschkollegor upplever 
samma sak.  

Den nya organisation som vi har implementerat under året är ett viktigt led i att sätta ökat fokus på 
trygghetsfrågan genom att jobba mer kundnära och relationsbärande ute i våra stadsdelar. Vi förstärker i 
höst vår organisation med fyra nya områdesvärdar. Deras uppgift är att arbeta långsiktigt och 
relationsbyggande i våra mest utsatta stadsdelar under kvällar och helger. Vi fortsätter samtidigt med 
åtgärder som vi vet ger effekt, exempelvis trygghetsjouren som är vår förlängda arm ute i stadsdelarna på 
kvällar, nätter och helger. Jouren har varit extra viktig under coronapandemin, när fler har spenderat mer tid 
hemma, och vi har därför ökat omfattningen.  

Under året påbörjar vi trygghetscertifiering av delar av Fredriksdal och dialog pågår avseende fler områden. 
Vi utför även punktinsatser i den fysiska miljön avseende exempelvis skalskydd, belysning och beskärning.  

Tryggheten påverkas inte enbart av vad vi faktiskt gör, utan också av hur väl vi lyckas nå ut och berätta om 
det. Vi har därför tagit fram ett nytt kommunikationskoncept i trygghetsfrågorna och kommer under hösten 
att öka vår synlighet i frågorna, bland annat i sociala medier.  

Vi arbetar för fullt för att nå vårt mål, men vår bedömning i nuläget är att pandemin kan ha gjort att vi har 
fått en förskjutning i tid – där vi i praktiken har tappat ett och ett halvt år – och att måluppfyllelsen därför 
kan komma att försenas. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för Helsingborgshem avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 94 
mnkr, vilket är 4 mnkr lägre än budget. Driftkostnaderna är högre, främst på grund av den hårda vintern i 
början på året, den pågående omorganisationen och coronapandemin. Vintern medförde högre snöröjnings- 
och uppvärmningskostnader och pandemin har medfört att vi har kvar Hamiltonkontoret under längre tid än 
tidigare planerat. Under pågående omorganisation har mer reparationsarbeten lämnats till entreprenör för 
att få tid att utbilda personal i de nya rollerna. De ökade driftskostnaderna motverkas delvis av att under-
hållskostnaderna gått ner då det blivit svårare att komma in i lägenheterna på grund av pandemin. 

Nettot mellan nedskrivningar och återtag är bättre än budgeterat vilket främst kan förklaras av återtag av 
nedskrivning på fastigheterna Drottninghög Västra 8 och Fanbäraren 1 till följd av sänkta direktavkastnings-
krav. Två fastighetsförsäljningar som är senarelagda påverkar prognosen negativt jämfört med budget. 

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till 101 mkr och i sämsta fall till 86 mnkr. I 
bästa fall räknar vi med en  lägre driftskostnader till följd av en mild vinter, minskat hyresgäststyrt lägen-
hetsunderhåll (HLU) samt att vi inte hinner med centrala utvecklingsprojekt. I sämsta fall uppnås ett resultat 
på 86 mkr på grund av kall vinter med mycket snö samt ökad efterfrågan HLU.  

INVESTERINGAR 
Investeringsvolymerna utgörs främst av bolagets ny- och ombyggnadsprojekt. Planerade underhållsprojekt 
utgör cirka en fjärdedel av investeringarna.  De tre största investeringarna utgörs av nybyggnationen Drott-
ninghög Regementsvägen, ombyggnadsprojektet Elineberg etapp 3 samt nybyggnationen Pålsjö Äng.   

På totalnivå är investeringsvolymen på samma nivå som budgeterat. Det har dock skett förändringar mellan 
olika investeringsprojekt. Ombyggnadsprojekten Salvator 18 och Grönkulla Östra Exploatering skjuts framåt 
till nästa år. För Salvator 18 krävs omtag i upphandlingen då det inte  inkommit några anbud och för Grön-
kulla Östra Exploatering har en ny tidplan från staden gjort att projektet skjuts framåt. Dessa minskningar 
motverkas av förändringar och tidigareläggning av investering i projektet Regementsvägen kopplat till rad-
husen.    
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BOLAGETS INNOVATIONSPORTFÖLJ 
Under 2020 arbetade vi med 8 innovationsprojekt som ligger redovisade i Helsingborgs innovationsdata-
bas. Av dessa är 5 påbörjade eller har genomfört skarpa tester. 

Nyckeltal 2020 2021 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 4 1 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 0 

 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Mäta stadsdelars image 
En stadsdels utveckling kan mätas utifrån olika parametrar. Exempelvis genom fastigheternas avkastnings-
krav/yield eller socioekonomiska mätetal, så som inkomstnivåer eller sysselsättningsgrad. Men vi vill ut-
forska möjligheten att också mäta mjuka parametrar som är kopplade till människors upplevelse/känsla. 
Genom att analysera stora mängder data från nätet och människors digitala fotavtryck i en så kallad senti-
mentanalys hoppas vi kunna fånga helsingborgarnas inställning till olika stadsdelar. Detta skulle i framtiden 
kunna bli ett alternativ till traditionella enkäter och andra typer av beprövade undersökningar. 

Vi genomför en just nu löpande mätning av data från nätet, det vill säga människors digitala fotavtryck. Det 
som skrivs om Helsingborgs stadsdelar och byar analyserar med hjälp av AI och värderas som positiv-ne-
utralt-negativt. På så sätt träder en bild av allmänhetens uppfattning om en plats fram. För att utvärdera om 
bilden blir korrekt har vi även genomfört en traditionell enkätundersökning. Till hösten kommer vi att jäm-
föra resultaten från de båda mätmetoderna för att se om det digitala fotavtrycket kan ersätta eller komplet-
tera traditionella mätningar. 

Sällbo 
Ett före detta äldreboende har renoverats. 31 av de 51 lägenheterna hyrs ut till 70-plusare. I resterande lä-
genheter bor unga vuxna mellan 18 och 25 år, varav hälften nyligen har kommit till Sverige utan sina föräld-
rar. Utöver den egna lägenheten har de boende tillgång till gemensamma ytor både inomhus och utomhus, 
med gott om plats för fritid och umgänge. Minst två timmar per vecka ska varje hyresgäst ordna eller delta i 
gemensamma aktiviteter. Ibland lagar hyresgästerna mat ihop, andra gånger pysslar eller bara samtalar och 
stöttar de varandra. Ett framgångsrikt pilotprojekt med löpande utvärdering som ursprungligen hade ett 
slutligt utvärderingsdatum 31 december 2021. På grund av pandemin har utvärderingen flyttas fram ett år. 

Utvärdera klimatpåverkan i upphandling 
Helsingborgshem valde att i upphandlingen av ett nytt bostadshus på Högasten låta entreprenörerna tävla 
om lägst klimatpåverkan. Den entreprenör som redovisade lägst klimatpåverkan för nyproduktionen fick en 
betydande fördel i utvärderingen av anbuden. Det vinnande anbudet gav både lägsta pris och lägsta klimat-
påverkan. Det här var vårt första steg i att använda klimatkrav redan i upphandlingsfasen och metoden har 
därefter utvecklats ytterligare och använts i vårt nybyggnadsprojekt Pålsjö Äng.   
 
Laddstolpar 
För att underlätta för våra hyresgäster och andra helsingborgare som behöver ladda sitt elfordon har vi till-
sammans med Öresundskraft byggt tio grupper av laddstolpar på våra parkeringar runt om i stan. De har 
byggts i områdena Drottninghög, Elineberg, Husensjö, Laröd, Maria park, Närlunda, Planteringen, Pålsjö 
östra, Stattena och Slottshöjden. Varje laddplats har till en början fyra till sex ladduttag. Det tar tid att ändra 
beteenden och för kunderna att hitta till våra stolpar. Vi har löpande mätning på användandet och vi ser att 
laddstolparna används med olika frekvens i olika stadsdelar. Vi kommer nu tillsammans med Öresundskraft 
att sätta ett nuläge och startpunkt för olika effekter vi önskar att följa upp och mäta framöver. 
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NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 

Fungerande bostadsmarknad 

Nyckeltal 2019 2020 T2 2020 T2 2021 

Antal inflyttningar i lägenhet 1 070 1 213 808 793 

Antal tillförda lägenheter som påbörjats per år, via 
egen produktion eller på mark som vi har avyttrat 163 181 181 161 

Helsingborgshems andel av stadens behov av lägen-
heter avsatta till bostäder för hyresgäster med sär-
skilda behov. Vi ska ligga i nivå med vår marknadsan-
del som anges i parentesen 

60 %  
(37 %) 
61 lgh 

89 %    
(37 %)   
86 lgh 

83 %    
(37 %)  
62 lgh 

79 %    
(37 %)     
42 lgh 

 

Mycket nöjda kunder 

Nyckeltal 2019 2020 T2 2020 T2 2021 

Andel hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda 
med den upplevda tryggheten i bostadsområdena 64 % 63 % 64 % 61 % 

Antal trygghetscertifierade lägenheter per år 517 245 145 392 

Helhetsbedömning av boendet och Helsingborgshem 
som hyresvärd (andel 5:or på 5-gradig skala, genom-
snitt senaste 12 månaderna). 

33 % 32 % 34 % 31 % 

 

Attraktiv stad 

Nyckeltal 2019 2020 T2 2020 T2 2021 

Växthusgasutsläpp (kg CO2e/m2 Atemp) 1) 6,16 5,88 Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

Andel inflyttade hyresgäster under 26 år exklu-
sive studenter 

15 %    
(157 st) 

14 %    
(171 st) 

16 %    
(126 st) 

16 %    
(126 st) 

Antal inflyttningar i studentlägenheter (totalt an-
tal studentlägenheter inom parentes) 

263     
(442) 

273    
(442) 

202    
(442) 

175    
(442) 

1) Normalårskorrigerade utsläpp som energiförbrukningen i Helsingborgshems fastigheter samt transporter ger upphov till utan 
klimatkompenserad fjärrvärme och allokerade el (Bra Miljöval). 
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Verksamhetsberättelse  

Helsingborgs Hamn AB  
Helsingborgs Hamn har i uppdrag att vara ett konkurrenskraftigt nav för sjöfarts-, järnvägs- och 
lastbilstrafik i regionen som med hänsyn till säkerhet och miljö levererar kundnytta. Helsingborgs 
Hamn har även i uppdrag att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor 
och näringsliv samt att utveckla och marknadsföra Helsingborg. 

Bolaget ska vara Nordens modernaste hamn. Vi ska vara en effektiv och 
lönsam hamn med nöjda kunder. Fokus ska vara på att optimera befintliga ytor 
och fortsätta investera i innovativ teknik som ökar kapaciteten och förbättrar 
hållbarheten. 

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Coronapandemin har inneburit ett mycket hårt slag mot världsekonomin som drabbats av en efterfråge- och 
utbudschock på grund av de restriktioner som länderna infört och det har blivit ett hårt slag mot den inter-
nationella handeln. En stegvis återgång till det normala har under våren och sommaren gett ekonomin ett 
glädjeskutt, men förväntningarna är att ekonomin återgår till mer normala tillväxtnivåer under hösten och 
vintern.  

Trots återhämtningen är läget runt om i världen fortsatt ansträngt med störningar i de globala godsflödena. 
Största delen av Sveriges utrikeshandel sker sjövägen och i Helsingborgs Hamn har vi fokuserat på att 
skapa flexibla och effektiva lösningar för att underlätta för våra kunder.  

Containerverksamheten är fortsatt stabil med en ökning på 2 procent jämfört med 2020 och vi ser på fram-
tiden med försiktig optimism. Dock råder stor osäkerhet i marknaden. Information från rederinäringen säger 
att det fortsatt råder containerbrist och detta kommer hålla i sig med efterföljande rekordhöga fraktkostna-
der.  

För persontrafiken på HH-leden, där volymen drastiskt gick ner som en direkt konsekvens av pandemin, ser 
vi nu en återhämtning med 29 procent fler passagerare i augusti jämfört med augusti 2020. För året hittills 
ligger vi volymmässigt fortfarande lägre jämfört med motsvarande period föregående år och vi har en bit 
kvar till tidigare volymer. Lastbilstrafiken har däremot fortsatt öka, 5 procent bättre mot samma period förra 
året, vilket mildrar de ekonomiska konsekvenserna.   

Andelen gods som kommer till eller lämnar Helsingborgs Hamn via järnväg har ökat med 5 procent, vilket vi 
ser väldigt positivt på.  

Då de två första månaderna på året var kalla innebar det en ökad volym av pellets/bulk som hanterades i 
hamnen vilket medför en  ökning av intäkterna jämfört med 2020. Under andra tertialet har det skett en viss 
avmattning på grund av lägre spannmål- och oljevolymer. 

Helsingborgs Hamn har ersatt dieseln till arbetsmaskinerna med HVO100, som räknas som förnybart 
bränsle. Dock är priset cirka 1 krona dyrare per liter än diesel, vilket leder till högre driftskostnader.  

Helsingborgs Hamn har utfört behovsanalyser och förstudier kring investeringar i nya smarta tekniska lös-
ningar vilket har resulterat i två upphandlingar: ett Terminal Operation System (TOS) och ett Positionerings-
system. Ett TOS hanterar alla förflyttningar av gods i hamnen och är en viktig del i hamnens leveranskedja. 
Positioneringssystemet ska vi använda för att positionera våra dragbilar som hämtar och lämnar containers 
till vår containerkran så att dragbilen eller containern alltid är korrekt placerad. Därmed behöver inte kranen 
justera sin position vid avlastning eller pålastning av container på dragbilen. 

Helsingborg fortsätter att stärka sin position som ett av Sveriges bästa logistikläge och rankas som det 
andra bästa läget i Sverige. Tillsammans ger det både arbetstillfällen i staden och godsvolymer genom 

Bolagets 
inriktning 
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hamnen. Till exempel ska Green Food i samarbete med Skanska etablera sig i en ny jätteanläggning i 
Helsingborg och PostNord har nyligen tagit ytterligare en anläggning i Helsingborg i drift för att hantera e-
logistik.  

BOLAGETS MÅL 

Öka lönsamheten inom Port operations med 40 miljoner kronor fram till 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
Målet är uppfyllt per 31 augusti 2021, dock med reservation för att förändringar i negativ riktning kan ske 
under året om intäkterna går ner avseende Port Operations.  

En ökad lönsamhet inom Port Operations med 40 mnkr kräver förbättringar på alla nivåer och alla funkt-
ioner, processer, samt kund- och leverantörsrelationer. Ägardirektivets mål har omsatts till strategier och 
åtgärder i vår affärsplan för 2020 till 2025. Sex strategiska förbättringsområden är utpekade; förbättra bo-
lagsstyrningen, investera i personalen, förbättra IT-stödet för Port Operations, investera i hållbarhet, för-
bättra affärerna och utveckla hamnens kapacitet.   

Under 2021 är fokus fortsatt att förbättra bolagsstyrningen och investera i personalen. Arbetet med att för-
bättra affärerna är påbörjat främst genom att svaga affärer stärkts, minimeras eller avvecklas. Arbetet med 
att förbättra IT-stödet för Port Operations, investera i hållbarhet och utveckla hamnens kapacitet är påbörjat 
med genomförda förstudier och beställningar som resultat.  

Sveriges mest hållbara hamn 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
Helsingborgs Hamn fortsätter redovisa sin hållbarhet enligt GRI Standards, som är ett ramverk för att syste-
matiskt beskriva hur hållbarhetsarbetet styrs och leds, samt resultat och effekter av hållbarhetsarbetet. 
Detta gör att hamnen systematiskt kan jämföra sitt hållbarhetsarbete med andra hamnar som också använ-
der GRI Standards som ramverk. Hamnen har utarbetat 2020 års årsredovisning med hjälp av externa resur-
ser för att förbättra efterlevnad av standarden.   

Ett stort arbete har gjorts avseende energianvändning där minskad förbrukning och utfasning av fossila 
bränslen har skett. Där har bolaget nått mycket långt då huvuddelen av hamnens personbilar numera är 
elektriska. Inköp och drift av elektriska arbetsmaskiner har påbörjats där tre helelektriska terminaltraktorer 
nu är i tjänst i produktionen och ytterligare en tas i drift inom kort. Övriga arbetsmaskiner drivs av i princip 
helt förnyelsebart HVO 100.  Bolaget kommer under 2021 att installera solceller på två byggnader i hamnen.   

Bolaget hade som mål att under 2021 kartlägga hela hamnens emissioner av klimatpåverkande och luftför-
orenande gaser, vilket nu är genomfört. Trafiken till hamnen har kartlagts inklusive fartyg, lastbilar och järn-
vägstrafik. Den direkta verksamheten (egna fordon och maskiner) står för cirka 4 procent av klimatutsläp-
pen och fartygen för den övervägande delen om nästan 80 procent.   

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för Helsingborgs Hamn avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 65 
mnkr. Att prognosen är avsevärt bättre än budget beror till del på att kostnad för muddring nu beräknas akti-
veras och skrivas av över några år istället för att i sin helhet belasta resultatet för 2021. Muddringskostna-
den är budgeterad till 25 mnkr. 

Resultatet efter andra tertialet är 56 mnkr, jämfört med 45 mnkr föregående år. Containervolymerna är hit-
tills i år 2 procent högre än föregående år. För trafiken på färjeleden har en viss upphämtning skett jämfört 
med högsäsongen föregående år, med ökad passagerartrafik. Lastbilstrafiken har hittills ökat med 8 pro-
cent jämfört med föregående år. Vi ser ljust på framtiden när Danmark nu har hävt sina restriktioner och 
möjliggör att resandet på HH-leden kan återgå till normala volymer. 
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Vi har medvetet minskat volymerna inom segmentet Logistik och lagring genom att avveckla mindre lön-
samma affärer och därigenom förbättra resultatet. 

På grund av ändrade riktlinjer avseende redovisning av lager kommer vi kostnadsföra 10 mnkr under sep-
tember 2021, vilket drar ner helårsprognosen med motsvarande belopp. 

I vårt bästa fall räknar vi med snabb återgång till normala volymer för passagerartrafiken på HH-leden. Vi 
räknar med en fortsatt stabil ökning på containersidan samt att trenden med ökade intäkter på elkopplade 
reefercontainers och kajhyror fortsätter. I vårt sämsta fall ser vi ett bakslag gällande utvecklingen av covid-
19 med minskade färjeintäkter, störningar i containertrafiken samt fortsatt ökade fraktkostnader som på-
verkar handeln. Vi är även känsliga för stora uppgångar i priset på HVO och el där vi sett en ökande trend 
under 2021.  

INVESTERINGAR 
Miljösatsningen med att byta ut arbetsmaskiner och personbilar fortsätter under år 2021. Nya maskiner och 
bilar som köps in är i huvudsak eldrivna. De ersätter äldre maskiner som är dieseldrivna. Dieseldrivna reach-
stackers köps fortfarande i brist på alternativ. Helsingborgs Hamn reinvesterar under 2021 i maskiner för 
cirka 20 mnkr, bland annat 4 eldrivna terminaltraktorer, och 2  reachstackers. Muddring är planerad att ge-
nomföras under sista kvartalet 2021 och första kvartalet 2022, vilket medför en investering på upp till totalt 
cirka 25 mnkr beroende på vad som finns i massorna som muddras. 

BOLAGETS INNOVATIONSPORTFÖLJ 

 
Nyckeltal 2020 2021 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 0 1 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 0 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Internet of Things 
Projektet är början på ”Smart Port”, en hamn som använder automatisering och innovativ teknik för att för-
bättra prestanda och bli mer effektiva och konkurrenskraftiga. Till exempel kan man med intelligent trans-
porthantering, som baseras på mätningar av CO2-utsläpp och smarta trafikljus, styra trafiken rätt för att und-
vika köbildningar på viktiga trafikleder och in i hamnen. 

IoT-projektet går ut på att vi använder modern teknik och sensorer för att förbättra miljö, säkerhet och håll-
barhet. Vi har implementerat sensorer som kontrollerar om grindar och lampor är i gång för att minska kör-
ningar och arbetstid. Sensorer som mäter buller och CO2-utsläpp dygnet runt kan ge oss en ny möjlighet att 
övervaka vår miljö. Sensorer kan även kontrollera viktiga delar på till exempel kranar vilket förenklar vårt sä-
kerhetsarbete.  

Exempel på idéer som utforskas 

Autonoma fordon 
Helsingborgs Hamn utreder tillsammans med Einride möjligheten att implementera autonoma elfordon 
inom hamnområdet. Projektet är i uppstartsfasen och tillsammans med Einride, Rise, Telia med flera har 
bolaget sökt stöd inom ITEA3 programmet. Piloten är tänkt att tidigast starta 2022. Einrideprojektet kom-
mer att ge mer miljövänlig, tysta och effektiva transporter inom hamnområdet. Möjligheten att utvidga pro-
jektet utanför hamnens gränser kommer att undersökas. Projektet ligger långt framme inom området auto-
noma transporter och kommer att ge Helsingborg erfarenhet av hur och när autonoma fordon inom stads-
miljön kommer vara möjliga. 
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Elonroad 
Initiativet innebär att Helsingborgs Hamn blir testbädd för ny infrastruktur för el-laddning från Elonroad. 
Med laddande elslingor på strategiska platser kan den tid som det tar att ladda ett fordon sparas in. De le-
dande skenorna som kan placeras direkt på asfalt laddar automatiskt alla typer av elektriska fordon (utrus-
tade med rätt komponenter) vid såväl parkering som under körning. Under H22 kommer konceptet att tes-
tas i hamnen. 

Tekniken är ny och denna testbädd blir ett sätt att prova användningsområdet i en industriell miljö. Tekniken 
har testats på allmän väg men att använda detta i en hamn för att skapa kontinuerliga flöden är något helt 
nytt. Skenorna som används är cirka tio meter långa men kan justeras längdmässigt, limmas fast på asfal-
ten och kopplas sedan till en strömkälla. Vilket eldrivet fordon som helst kan anpassas till tekniken och två 
av hamnens elbilar kommer att byggas om. Eftersom det handlar om konduktiv laddning, det vill säga fysisk 
kontakt mellan fordon och skena, behöver bilarna utrustas med släpskor som automatiskt fälls ner för att 
överföra energin och ladda fordonet. Bästa sättet att förklara tekniken för en som är oinvigd är egentligen 
att likna det vid en enkel bilbana för barn. Fördelen med konduktiv laddning är att man kan överföra höga 
effekter med upp till 300 kW per fordon med väldigt hög verkningsgrad, 97,5 procent. Den nya containerter-
minalen är i planeringsstadiet och det är mycket möjligt att detta blir en del av verkligheten längre fram. 

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 

Volymer 

Nyckeltal 2019 2020 T2 2020 T2 2021 

Antal ton gods som passerar genom hamnen 
(tusental) 
- varav andel med färja (procent) 

 
8 084 
62 % 

 
7 959 
63 % 

 
5 278 
63 % 

 
5 573 
65 % 

Antal passagerare med färja (tusental) 7 139 3 562 2 589 2 400 

Antal lastfordon med färja (tusental) 468 447 274 296 

Antal personfordon med färja (tusental) 1 275 701 480 426 

Antal hanterade containers i TEU 1) sjöledes 
(tusental) 274 267 178 182 

Antal hanterade containers i TEU 1) med järnväg 
(tusental) 25 22 14 15 

1) Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar genom hamnen. En TEU är 
volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m3. 

Kunder 

Nyckeltal 2019 2020 T2 2020 T2 2021 

Antal kunder som genererar en omsättning på minst 
10 mnkr 8 9 9 9 

Andel av bolagets omsättning som de tre största kun-
derna genererar (exklusive färjetrafik) 28 % 28 % 28 % 29 % 

 

Säkerhet 

Nyckeltal 2019 2020 T2 2020 T2 2021 

Antal tillbud i hamnen 96 160 83 95 

Antal olyckor i hamnen 1 1 1 2 

Antal olyckor i hamnen som lett till läkarbesök 1 1 1 1 
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Verksamhetsberättelse  

Öresundskraft AB  
Öresundskraft har i uppdrag att främja och säkerställa energiförsörjningen och den elektroniska 
kommunikationen inom kommunen på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar utveckling. 

Öresundskraft har även i uppdrag att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för 
människor och näringsliv samt att utveckla och marknadsföra Helsingborg. 

Öresundskraft ska driva omställningen mot en miljömässigt, ekonomiskt, 
socialt hållbar energianvändning samt möjliggöra en datadriven utveckling av 
den smarta staden. Bolaget ska möjliggöra för kunderna att nyttja de nya 
energi- och kommunikationslösningarna. Bolaget säkrar stabiliteten och 

säkerheten i de samhällsviktiga energi- och kommunikationssystemen. 

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Pandemin till trots har försäljning samt affärs- och verksamhetsutveckling rullat på. Fjärrvärme- och elvoly-
merna är högre än motsvarande period förra året vilket tillsammans med elnät, elhandel och Pingday påver-
kat resultatet positivt. Pandemirelaterade kundkrav har inte ökat nämnvärt medan anståndsförfrågningar 
ligger på en låg nivå.  

Produktionen har fungerat bra. Västhamnsverket är avställt för säsongen och underhållsarbeten, så kallad 
revision, är slutförda enligt plan. Revision har också utförts på en av två pannor på Åkerslundsverket som 
tillika förbereds för förbränning av tryckimpregnerat trä. Filbornaverket har gått mycket bra sedan förra re-
visionen och stoppades planenligt i augusti för revision. Årets revision har fortlöpt enligt plan. Årsvolymen 
av behandlat avfall ligger väl i förhållande till plan. 

Arbetet fortsätter med att byta till nya, moderna elmätare hos kunderna. I den första fasen verifierades och 
säkerställdes den datainsamling som blir möjlig med de nya mätarna. Datainsamlingen visar bra kvalitet 
och kan bland annat möjliggöra snabbare fakturering. I den andra fasen som nu pågår är fokus ett ökat 
tempo i mätarbytet.  

I övrigt märks bland annat H22-arbetet som tagit fart inom företaget.  

Inom området solceller noteras en 300-procentig försäljningsökning jämfört med 2020 och personalstyrkan 
har förstärkts. Inom elhandel förbereds lansering av Framtidsavtalet där en slant i varje avtal avsätts för 
köp av andelar i Solar Park varifrån avkastningen blir stöd för barn och ungdomar i regionen. Inom fjärr-
värme har årets Prisdialog skett med fokus på en korrigerad prismodell som dels ger bättre förutsägbarhet, 
dels gör fjärrvärme ännu mer fördelaktig jämfört med värmepumpar. 

BOLAGETS MÅL 
Lokal produktion av solel ska motsvara minst 2 procent av Helsingborgs elanvändning 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
Enligt Helsingborgs klimat- och energiplan ska 10 procent av den el som används år 2035 komma från lo-
kala solceller. Det betyder att cirka 148 miljoner kWh solel ska produceras i Helsingborg, ungefär lika 
mycket som produceras i hela Sverige idag. Vid utgången av 2020 fanns nästan 700 solanläggningar kopp-
lade till Helsingborgs elnät och under innevarande år har Öresundskraft sålt 162 anläggningar. Verksam-
heten bidrar alltså högst påtagligt till stadens övergripande mål.   

Öresundskrafts solcellserbjudande bygger på: 
• enkelhet för kunden 
• att höja kundnöjdheten i samband med solpanelsanläggningar 
• att ge möjlighet för kunder att bidra genom mikroproduktion 
• att erbjuda energilager för att ge kunder möjlighet att lagra solel och använda den när solen inte 

lyser 

Bolagets 
inriktning 
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Inom området ”sol, laddning & lagring” har bolaget ett samarbete med företaget Hemma kring förmånliga 
gröna bolån för privatkunder som investerar i solpaneler. Solceller marknadsförs aktivt i bland annat sociala 
medier och samtal om solceller förs dagligen med företag och fastighetsbolag. Ett led i arbetet är den inte-
grerade solcellsanläggning som Öresundskraft uppfört på sitt huvudkontor som nu är i full drift. Här kan 
lösningar för solceller med lagring och effektöverföring mellan byggnader utvecklas och på sikt utformas till 
lösningar för fastighetsmarknaden. Öresundskrafts hållbarhetsinitiativ ”#tillsammansför17” inkluderar sol-
celler där företaget tillsammans med sina kunder, Solar Park och föreningslivet, stöttar barn och ungdomar.  

Noll procent fossila bränslen i fjärrvärmen 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
I mars 2019 överlämnades uppvärmningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen, en 
del av initiativet Fossilfritt Sverige. Öresundskraft ställde sig då tillsammans med Helsingborgs stad, Wihl-
borgs, Melin Förvaltnings AB och flera andra regionala fastighetsföretag bakom färdplanen. Visionen för 
initiativet lyder ”Uppvärmningsbranschen ska vara fossilbränslefri år 2030. År 2045 ska sektorn vara en kol-
sänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Samverkan är ett viktigt medel för 
att åstadkomma omställningen.” Färdplanens ambitiösa åtaganden stämmer väl med Helsingborgs klimat- 
och energiplan. År 2020 bestod fjärrvärmen i Helsingborg till 99,7 procent av återvunnen och förnybar 
energi. I Ängelholm var motsvarande siffra 99,5 procent. Här ska skiljas på ”fossila bränslen” och ”fossilt 
innehåll”. Enligt Värmemarknadskommitténs definition utgör olja, kol och naturgas fossila bränslen. Dit räk-
nas däremot inte fossil plast i restavfall som energiåtervinns genom förbränning, detta då plasten inte har 
en ursprunglig roll som bränsle.  

Öresundskraft arbetar på tre fronter med frågan om fossilfrihet: 
• Eliminera den lilla andelen fossilt bränsle som faktiskt används (0,3-0,5 procent). 
• Minska och om möjligt eliminera förekomsten av fossil plast i restavfallet till Filbornaverket. Det 

förstnämnda genom att bland annat byta ut start- och stödbränsle vid våra anläggningar, det 
sistnämnda genom att bland annat stödja utvecklingen av biobaserad plast.  

• Påbörjat ett övergripande arbete och förstudier om att genom koldioxidinfångning, så kallad CCS 
(Carbon Capture & Storage), skapa negativa utsläpp vid Filbornaverket. 

 
Antalet uppkopplade sensorer i Öresundskraft Stadshubb ska uppgå till minst 20 000 vid utgången av 
2022 
Målet bedöms i nuläget svårt att uppnå. 
 
Pingdays (f d Öresundskrafts) Stadshubb för Internet of Things (IoT) består av en trådlös infrastruktur som 
med hjälp av radioteknik, LoRaWAN, gör det möjligt att kommunicera med sensorer för att mäta till exempel 
rörelse, fukt, temperatur, luftkvalité och ljudnivå. Denna data avkodas och samlas in för varje ägares/kunds 
räkning. Trafiken är krypterad och kommunikationen med sensorerna kan ske dubbelriktat vilket möjliggör 
styrning. Under 2020 ökade antalet uppkopplade sensorer i Stadshubben till 5 849 stycken. I slutet av au-
gusti 2021 hade dessa reducerats till 754. Minskningen är hänförlig till NSRs pilotprojekt med uppkopplade 
soptunnor omfattande 5 000 soptunnor. Efter utvärdering har NSR valt att återgå till schemalagd soptöm-
ning.  

Utvecklingen i övrigt inom staden är positiv och ett tjugotal tillämpningar är igång eller ska startas. För att 
uppnå volymmålen måste dock några av dessa tillämpningar övergå till en bredare utrullning. Här har pan-
demin under 2020 bromsat utvecklingen. För att projekten ska ta fart måste Stadshubbsprojekten komplett-
eras med plattformar för insamling och strukturering av data, möjlighet att tillhandahålla data till andra sy-
stem och visualisera data och analyser. Pingday har utvecklat en dataplattform och levererar ett antal visu-
aliseringar i projekt med staden, en utveckling där Pingday rör sig från en ren uppkopplingsaffär till en leve-
rantör av data och IoT-lösning. Genom att Helsingborgs stad äger beslutet om den fortsatta digitaliseringen 
av stadens verksamheter och förvaltningar äger staden också förutsättningarna för en bred utrullning. På 
sikt förväntar vi oss en kraftig tillväxt men ser i dagsläget inte de projekt som skulle möjliggöra målet på   
20 000 uppkopplade sensorer år 2022. 
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Ha kundavtal om minst 2 MW reglerbar effektanvändning som kan ropas av vid lokala kapacitets-
utmaningar vid utgången av 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
Öresundskraft arbetar aktivt med effektfrågan, detta för att säkerställa den energiomställning som är nöd-
vändig för att uppnå olika klimatmål. Nationellt sker arbetet genom olika forum och pilotprojekt, genom på-
verkansarbete och genom remissinstanser. Regionalt genom deltagande i bland annat Effektkommissionen 
i Skåne och lokalt genom kunddialog och nya avtalsformer. Det speglar vår uppfattning att den tillgängliga 
effekten från överliggande nät inte kommer att vara tillräcklig under en överskådlig tid. Det är också ett ut-
tryck för ambitionen att bättre nyttja de lokala effektresurser som finns att tillgå i form av flexibel förbruk-
ning, produktion, överföring och lagring. 

Ett led i arbetet är att upphandla effekt-flexibilitet, en process som inleddes under augusti då upphandlings-
underlag offentliggjordes. Avtalsformen, som är en av de första i sitt slag i Sverige, innebär att en elnäts-
kund erbjuds ekonomisk ersättning mot att vid lokala effekttoppar i Öresundskrafts nätområde göra ett 
frånsteg från sin tänkta förbrukning, till fördel för elsystemet. Det kan till exempel vara att flytta en energi-
krävande process till en annan tid på dygnet, att styra ner ventilation till halvfart, att starta egen elproduktion 
under en begränsad tid med mera.  

Öresundskraft har för avsikt att upphandla och avtala om effekt-flexibilitet upp till sammanlagt 10 MW. För 
en elnätskund innebär ett sådant avtal dels ett värde genom den monetära ersättningen, dels ett värde i 
form av en aktiv hållbarhetsinsats vilken kan användas i varumärkesarbete och marknadsföring. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för Öresundskraft avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 366 mnkr, 
vilket är 41 mnkr högre än budget och 30 mnkr högre än föregående prognosen. Prognosen innehåller 
högre intäkter från ökad fjärrvärmeförsäljning vilket beror på den kallare väderleken i början av året samt 
högre intäkter kopplat till vindkraftsproduktionen till följd av högre elpriser. Täckningsbidraget stärks också 
av en senareläggning av planerad generatorrevision vilket ger ökade elintäkter. Vidare innehåller prognosen 
ett lägre täckningsbidrag kopplat till elnät främst relaterat till högre kostnader för nätförluster. Omkostna-
derna bedöms bli lägre än tidigare indikerat främst till följd av lägre utvecklingskostnader. Investeringsnivån 
förväntas bli lägre, vilket ger något lägre avskrivningar än budgeterat. Det historiskt höga priset på utsläpps-
rätter bedöms bestå och under innevarande år kommer priset på avfallsbehandling vid Filbornaverket att 
höjas. Det innebär att den ökade kostnaden hamnar hos avfallslämnarna och inte hos fjärrvärmekunderna. 
 
Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till 377 mnkr och i sämsta fall till 341 mnkr. 
Bästa fall är baserat på att årets sista kvartal blir kallare än prognostiserat med en antagen volymökning på 
10 procent. Sämsta fall är baserat på att fjärde kvartalet blir varmare än prognostiserat med en antagen vo-
lymminskning på 10 procent. Sämsta fall bygger också på att vi under året drabbas av en storm som skulle 
ge oss driftstörningar samt kortare haveri i produktionsanläggningar. 

INVESTERINGAR 
Öresundskrafts investeringsprognos för 2021 uppgår till 495 mnkr. De största enskilda investeringarna un-
der 2021 är det pågående projektet för att säkerställa framtida produktion av fjärrvärme (71 mnkr), mätarby-
ten för el- och fjärrvärmenätet (60 mnkr) samt fastighetsprojektet Varm21 (49 mnkr). Utöver detta sker lö-
pande omfattande reinvesteringar i såväl nät- som produktionsverksamheten samt utbyggnad till nya områ-
den. Prognosen för investeringar är lägre än budget huvudsakligen med anledning av en förskjutning av 
några större basinvesteringar.   

BOLAGETS INNOVATIONSPORTFÖLJ 

Nyckeltal 2020 2021 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 24 33 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 5 6 
 



99     Helsingborgs stads delårsbokslut augusti 2021 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Smart hamn 
Pingday har i samarbete med Helsingborgs Hamn tagit fram en sensor- och datadriven lösning för att med 
digitalisering stötta hamnens verksamhetsmål inom säkerhet, lönsamhet och hållbarhet. Åtta fokusområ-
den omfattas i fas ett där olika sensorer sänder mätvärden som vindhastighet, temperatur, fukt, ljus, buller 
och öppna grindar över Pingdays sensornätverk. Data behandlas i Pingdays plattform där den visualiseras 
för hamnen eller genererar larm för att förbättra arbetsmiljö, arbetsprocesser och bidra till miljömålen. I 
nästa fas önskar man bygga på med fler sensorer där viss data ska kunna delas med Helsingborgs stad 
och allmänheten. 

Sund energi på lasarett 
Projekt ”Energismart sjukhus” handlar om att energibolag, fastighetsägare och sjukvård jobbar tillsammans 
med energieffektiviserande åtgärder för att skapa ekonomisk och klimatmässig nytta. Återvinning av över-
skottsvärme från elintensiv utrustning på ett sjukhus är ett exempel, där värmen kan återvinnas ur ventilat-
ionssystemet för att sedan användas i fastigheten igen. Projektet sker i samarbete med Region Skåne och 
grundar sig i det framgångsrika EU-projektet Area 21. Det skapar nytta för sjukvården, stadens invånare och 
inte minst klimatet där resultaten också kan lyftas över och tillämpas på ett helt nytt lasarett. 

Mindre koldioxid i staden 
Projekt HICAS, ”The Helsingborg Innovative Carbon capture & Storage” syftar till att minska koldioxidutsläp-
pen från Filbornaverket enligt Helsingborgs mål om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2035. Tekniken för 
att fånga in koldioxid är känd men är kostsam, både i termer av investering och drift. Under projektets för-
studie söktes därför stöd från EUs Innovationsfond, men konkurrensen var hård och trots goda vitsord av-
slogs ansökan denna gång. Projektet drivs nu med fokus på en utvecklad ansökan vilken vi planerar att 
lämna in 2022. Om projektet förverkligas tas ett stort steg mot stadens klimatmål genom att både fossil 
och biogen koldioxid kan fångas in och omhändertas.  

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 

Robusthet 

Nyckeltal 2019 2020 T2 2020 T2 2021 

Avbrottsminuter per kund elnät 21,5 12,6 9,3 7,4 

Avbrottsminuter per kund fjärrvärmenät 5,1 5,3 3,5 10,1 

Driftstillgänglighet infrastruktur Pingday 99,99 % 99,989 % 99,99 % 99,97 % 
 

Hållbara energilösningar 

Nyckeltal 2019 2020 T2 2020 T2 2021 

Andel lokal produktion av solel av Helsing-
borgs energianvändning 0,7 % 1,0 % Mäts  

årsvis 
Mäts  

årsvis 

Antal anslutna mikroproduktionsanläggningar för 
förnybar el 559 929 789 1 161 

Antal uppförda publika laddpunkter för elbilar i 
Helsingborgsregionen (Bee samt Öresundskraft) 42 50 42 50 

Andel återvunnen energi i fjärrvärmesystemet 99 % 99 % 87 % 99 % 

Primärenergifaktor 1) Helsingborg 0,07 0,08 0,13 0,08 

Primärenergifaktor 1) Ängelholm 0,13 0,14 0,13 0,10 

Andel fossila bränslen i fjärrvärmen 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 



100     Helsingborgs stads delårsbokslut augusti 2021 
 

1) Primärenergifaktor visar hur stor andel primära, av människan orörda, resurser såsom exempelvis träd, olja, kol och gas 
som krävs för att få en kilowattimme användbar energi. Förutom själva primärenergin krävs det ytterligare energi att om-
vandla resurserna till användbar energi. Eftersom Öresundskraft återvinner energi och resurser samt producerar el och fjärr-
värme samtidigt behövdes det 2020 endast 0,08 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Helsing-
borg samt 0,14 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Ängelholm.  
 

Den smarta staden 

Nyckeltal 2019 2020 T2 2020 T2 2021 

Antal uppkopplade sensorer i Öresunds-
krafts Stadshubb 6 000 5 8492) 5 892 7543) 

Antal inkopplade portar i Stadsnätet 36 062 38 266 37 427 38 258 
2) Minskning mot 2019 då man nu endast räknar betalande sensorinstallationer. 
3) Kraftig minskning då NSR har avslutat sitt projekt med sensorer på soptunnor. 
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Verksamhetsberättelse  

Helsingborg Arena och Scen AB 
Helsingborg Arena och Scen (HASAB) har i uppdrag att erbjuda stadens invånare, besökare och 
näringsliv möjligheter till kultur, scenkonst, evenemang och idrott. 

Helsingborg Arena och Scen har även i uppdrag att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva 
och verka i för människor och näringsliv samt att utveckla och marknadsföra Helsingborg. 

Helsingborg Arena och Scen ska skapa ett finmaskigt nät av upplevelser inom 
kultur, scenkonst, evenemang och idrott i hela staden. Bolaget ska ha fokus på 
hög beläggning och nyttjande av arenorna. 

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
Långt om länge kom nyligen ett förhållandevis tydligt besked om upphävda restriktioner för publika verk-
samheter inom bland andra kultur- och idrottssektorn. HASAB står därmed inför ett återöppnande av scener 
och arenor som kommer att prägla kommande period på ett avgörande sätt.  

Årets första två tertial har påverkats i mycket stor omfattning av den pågående pandemin. Med hjälp av 
olika slags innovativa, digitala lösningar, hybridlösningar och fysiska lösningar i det mindre formatet har 
verksamheterna ändå hållit igång sin relation till och dialog med publik och omvärld. Exemplen är många; 
allt från utvecklingen av en digital studio på Arenan, som blev mycket populär på kort tid, via digitala kam-
markonserter från Konserthuset och nyproducerade enpersonsföreställningar för åtta personer i publiken 
på Stadsteaterns Lillan, till stadsfesten Hx 2021 i hybridform, med livekonserter och livestream i början av 
augusti. 

När det gäller just Hx 2021 var intresset för både de fysiska konserterna och de digitala festivalsändning-
arna stort. Antalet visningar ökade jämfört med 2020 års upplaga, trots goda siffror redan 2020 och trots 
att ett avmattat intresse för digitala kulturformat generellt kunde befaras.  Antalet följare i sociala medieka-
naler ökade också markant. Allt detta är lovande inför nästa års Hx, som förhoppningsvis blir en i allt vä-
sentligt fysisk festival men med möjlighet att ta del av delar av festivalen digitalt för intresserade som av 
olika anledningar inta kan eller vill delta på plats. 

Besöksmålet Sofiero uppvisar i år, liksom förra året, mycket fina besökssiffror. Besökarna har nästan ute-
slutande kommit från Sverige, som tidigare säsonger enbart stått för ungefär hälften av besökarskaran. Lik-
som förra året har säsongen tvingats genomföras utan konserter och andra traditionsenliga evenemang.   

BOLAGETS MÅL 

Öka antalet besök på Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs Symfoniorkester respektive Helsingborg 
Arena med 15 procent fram till slutet av 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
Nuläget ger ingen vägledning i fråga om måluppfyllelse, eftersom det fortfarande råder tunga 
publikrestriktioner. Dessa kommer hävas inom kort, men perioden bedöms ändå påverkas starkt av 
pandemin och dess eftersvall. Det sannolika är att det kommer att dröja innan det återigen finns ett stabilt, 
återkommande publikunderlag på scenerna och arenorna runtom i Sverige. Detta möter Helsingborg Arena 
och Scens verksamheter med en offensiv programläggning för egna produktioner, bokningar och 
uthyrningar med särskild fokus på stor volym och publikdragande projekt. 

Mot bakgrund av de bokningar och uthyrningar som redan lagts på främst Arenan (alternativt flyttats fram 
till 2022 på grund av pandemin) och den programläggning som det planeras för på Stadsteatern och 
Konserthuset har bolaget gett sig självt förutsättningar för att lyckas nå målet. 

Bolagets 
inriktning 
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Öka antalet unika skolelever som besökare på Helsingborgs Stadsteater och till Helsingborgs 
Symfoniorkester med 15 procent fram till slutet av 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
Arbete pågår i båda verksamheterna med syfte att underlätta och stimulera en ökad skolpublik. Många 
aktiviteter är identifierade och arbete har påbörjats med att implementera dessa som en del i den löpande 
verksamheten. 

Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 40 procent 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
Självfinansieringsgraden per den 31 augusti 2021 uppgår till 24 procent. Mättillfället får emellertid anses 
väsentligt jämförelsestörande då bolagets verksamhet, och följaktligen möjligheten att generera externa 
intäkter, har varit starkt påverkad och begränsad av situationen med covid-19.   

Som framgår av målanalysen ovan (mål 1) så bedöms bolaget ha gett sig själv förutsättningar att målet ska 
nås 2022, baserat på den program- och innehållsplanering som nu är i full gång. Att säkerställa förmågan 
till en snabb om-/återstart i kombination med ett fortsatt intresse för verksamheternas program och 
innehåll har varit ett mantra under hela perioden med begränsningar för bolagets verksamhet. Bolaget 
bedriver även ett aktivt arbete kring strategiska vägval gällande affärsmodeller och prissättning, 
effektiviseringar samt utforskande av fler resurseffektiva samarbeten. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för Helsingborg Arena och Scen AB avseende årets resultat före bokslutsdispositioner 
uppgår till -163 mnkr. Prognosen innebär ett utfall som motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 1 
mnkr. Inför planeringen 2021 användes ett övergripande planeringsscenario som innebar att den publika 
verksamheten skulle vara starkt påverkad under första halvåret, att utomhusbesöksmålet Sofieros säsong 
blir likt en normal sådan samt att föreställningarna och evenemang inomhus kan återgå till ett någorlunda 
normalläge under hösten. Med vetskapen om att de deltagartak som under lång tid begränsat möjligheterna 
för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort i slutet av september förefaller det över-
gripande planeringsscenariot som fastställdes inför 2021 vara fortsatt rimligt. Prognosen tar dock höjd för 
att det finns en kvardröjande effekt gällande publiknivåer samt att omstartstiden på exempelvis bolagets 
arenaverksamhet kommer ta längre tid.  

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till -159 mnkr och i sämsta fall till -167 
mnkr. Det bästa utfallet innebär en positiv budgetavvikelse om cirka 5 mnkr och i sämsta fall en negativ 
budgetavvikelse om cirka -3 mnkr. Bästa utfall bygger på att de nu prognostiserade intäkterna under hösten 
överträffas för samtliga verksamheter samtidigt som att kostnadsnivåerna hålls inom de planerade ra-
marna när bolagets verksamheter har möjlighet att leverera den ordinarie verksamheten. Sämsta utfall byg-
ger i huvudsak på att de nu prognostiserade intäktsnivåerna inte nås. Bedömningen är att det är en oviss 
höst vad gäller publiknivåer, till följd av den långa frånvaron av live-evenemang.  

INVESTERINGAR 
Investeringsprognosen för 2021 uppgår till 10 mnkr. Ökningen i förhållande till de föregående åren är hän-
förligt till den utvecklingsplan som nu är fastställd avseende Sofiero utifrån beslut i kommunfullmäktige. 
Övriga ersättnings- och förbättringsinvesteringar förväntas uppgå till omkring 4 mnkr och är i nivå med pla-
nen för året. Dessa investeringar avser till största del nytt frontljus på Konserthuset, ljud- och ljusinveste-
ringar på Stadsteatern samt övertagande av inventarier kopplade till restaurangverksamheten på Helsing-
borg Arena.   
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BOLAGETS INNOVATIONSPORTFÖLJ 

Nyckeltal 2020 2021 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 5 3 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 2 3 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Hx- Sveriges första digitala stadsfestival 
Hx vidareutvecklades under 2021 till en hybridfestival med såväl digitala som fysiska inslag. Genomslaget 
ökade i jämförelse med Hx 2020 som ändå nådde ut väldigt brett givet att det rörde sig om ett helt nytt for-
mat i en exceptionellt svårmanövrerad tid. Hx 2020 och Hx 2021 har också inneburit att den digitala pro-
duktionskompetensen och -kapaciteten i bolaget och bland dess medarbetare ökat drastiskt. Detta har gett 
starka sidoeffekter såsom etableringen av studion på Arenan, som på kort tid blev en mycket flitigt nyttjad 
digital evenemangs- och mötesplats. 
 
Interregionalt spelställe 
I ett unikt projekt mellan Helsingborg och Helsingör har den nyskapande samarbetskonstruktionen Interreg-
ionalt spelställe skapats. Samarbetet syftar till att förstärka de två städernas position som gemensamt 
centrum för utveckling av internationell popmusik. Samarbetet omfattar framtagandet av svensk-danska 
konsertformat och kompetensstärkande kunskaps- och utbildningsinsatser samt erfarenhetsutbyten mellan 
Sverige och Danmark. Då Helsingör under 2020 ansökte om, och för första gången blev, ett danskt så kallat 
regionalt spelställe 2021-2024, skedde det med stöd av Helsingborg under begreppet Interregionalt spel-
ställe. Det regionala spelställets unika särdrag är med andra ord att det är interregionalt och i detta fall om-
fattar både Helsingör och Helsingborg. Därigenom underlättas skapandet av en gemensam finansiell bas 
för samarbetet, vilket kommer att bidra till projektets uthålliga förmåga att utvecklas i positiv riktning. Sam-
arbetet uppfattas i sektorn som mycket nyskapande och det tilldrar sig intresse från finansiärer som Region 
Skåne Kultur, Event in Skåne och HH-fonden, som alla gått in med monetärt stöd för olika delar av projektet, 
samt andra värdeskapande samarbetspartners som Nordiska Kulturfonden och Öresundsinstitutet. Samar-
betet har givetvis påverkats kraftigt av pandemin, men detta till trots har det resulterat i konsertsamarbeten 
inom ramen för Hx 2020 och Hx 2021 med danska popakter live och digitalt. Bland kommande aktiviteter 
märks en planerad gemensam konferens för branschens aktörer på temat omstart efter pandemin. 
 
Monument 
Helsingborgs stadsteater, i samarbete med kulturförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen satsar un-
der spelåret 2021-2022 på det helt nya, digitala och interaktiva scenkonstverket Monument; ett innovativt 
delaktighetsprojekt där alla stadens invånare bjuds in till en tävling som går ut på att rösta fram de bästa 
förslagen på nya minnesmärken i Helsingborg. Invånarna får ge förslag på vem de tycker borde förevigas i 
form av en staty eller ett monument, var detta minnesmärke ska vara placerat och motivera varför. Utvalda 
bidrag kommer att visas under stadsmässan H22 City Expo med hjälp av den digitala tekniken Augmented 
Reality. Publiken går en promenad i city; en promenad som också är en scenkonstupplevelse, och längs 
sträckan kan man via en app i mobilen ta del av de olika förslagen tack vare den senaste digitala tekniken. 
Publiken får rösta på sin favorit och därefter koras vinnaren. Statyer, monument och minnesmärken är be-
rättelser om den tid då de skapades och ett slags budskap till dem som kommer efter oss. Men vems histo-
ria berättar de? Och vilken historia tycker helsingborgarna borde bevaras för framtiden? Projektet har just 
inletts, så än så länge är det inte möjligt att bedöma dess effekter. 
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NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 

Publikantal och produktioner 

Nyckeltal 2019 2020 T2 2020 T2 2021 

Publikantal, Helsingborg Symfoniorkester 41 300 12 220 1) 10 050 1 100 

Publikantal, Helsingborgs Stadsteater 52 000 20 400 16 300 530 

Antal produktioner, Helsingborg Symfoniorkester 97  64 1) 58 26 

Antal egna produktioner Helsingborgs Stadsteater 12 11 10 3 
1) Antal produktioner inkluderarar livestreamade konserter. Publikantal innehåller dock enbart personer på plats. 
 
Publikantal och produktioner 

Nyckeltal 2019 2020 T2 2020 T2 2021 

Besöksantal, Sofiero helår (uppskattad siffra) 2) 228 000 226 000 161 190 139 900 

Besöksantal, Sofiero högsäsong april - september 
(inklusive konserter) 3) 169 000 161 000 124 700 119 750 

Antal besök på Helsingborg Arena, besöksräknare 302 200 121 200 98 600 21 200 

Besöksantal, Konserthuset kategori barn/unga 11 100 3 800 2 320 430 

Besöksantal, Sofiero, kategori barn/unga (högsäsong 
april - september samt Ljusstämning) 17 300 21 300 19 940 17 350 

Beläggningsgrad, Helsingborg Arena 4) 70 % 48 % 45 % 49 % 

Andel av bokade timmar som avser löpande för-
enings- och skolidrott (inklusive idrottsevenemang) 74 % 86 % 77 % 97 % 

Antal större kongresser/konferenser, Helsingborg 
Arena 5) 9 0 0 0 

Antal mässor, Helsingborg Arena 7 1 1 0 

Antal mässdagar, Helsingborg Arena 6) 14 0 0 0 
2) Helårssiffran för Sofiero baseras normalt på statistik från en besöksräknare. Under 2021 har denna inte varit i drift under hela 
säsongen. Volymtalet har fått beräknas på ett alternativ sätt, vilket ger en högre grad av osäkerhet gällande jämförbarheten mel-
lan åren. 
3) Under 2020 har samtliga konserter samt större evenemang blivit inställda. 
4) Beläggningsgraden på Helsingborg Arena beräknas utifrån öppettiderna 08-22 på vardagar och 08-20 på helger samt över 
hela året, det vill säga inklusive perioder med skollov samt icke inomhussäsong. Avser hallarna A, B och C. 
5) Antal större kongresser/konferenser definieras som heldagsaktiviteter med mer än 200 deltagare.  
6) Antal mässdagar –avser publika öppetdagar, det vill säga exklusive bygg- och förberedelsetid. 
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Verksamhetsberättelse  

Nordvästra Skånes Renhållning AB 
Det kommunala ändamålet är att bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och 
ägarkommunerna utveckla en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala 
näringslivet och den lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad. 

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT 
NSR förbereder för utökat uppdrag avseende insamling av returpapper som efter årsskiftet 2021/2022 kom-
mer att övergå från producentansvar till kommunalt ansvar. Detta gäller fastighetsnära insamling för villor 
och flerfamiljshus samt insamling via de återvinningsstationer som idag finansieras av producenterna. En 
utredning om beslutets påverkan på verksamheten pågår internt.  

Recolab som invigts i Oceanhamnen skapar förutsättningar för nya insamlingsmetoder. Installering av mat-
avfallskvarnar förväntas öka utsorteringen av matavfall i hushållen. Detta kommer att utvärderas och följas 
upp med syftet att vara vägledande för liknande beslut i andra nybyggnadsprojekt. I samma område pågår 
arbete med att hitta nya innovativa system för insamling av övriga fraktioner.  

Testet med behovsanpassad tömning med hjälp av digitala switchar på kärlen, så kallad OnDemand, som 
genomförts i Mariastaden, har slutförts. Testet utvärderas fortfarande, men det finns starka indikationer på 
att systemet i nuläget inte är moget att införa i tätbebyggda områden likt det aktuella testområdet. Efter ut-
värdering kommer beslut att fattas om nya liknande försök med denna teknik som ska starta upp i annat 
område med bättre förutsättningar.  

Intresset för och volymerna av återbruk av bland annat byggmaterial har sedan starten i slutet av 2020 stän-
digt ökat. En ny avfallsstrateg har anställts med inriktning på att utveckla återbruket. Målsättningen är att 
skapa nya och bättre förutsättningar för en ökad återbruksverksamhet.   

Det pågår stort arbete för att utreda biogasens framtida möjligheter på olika marknader i takt med att buss-
trafiken i regionen övergår till eldrift. Ett viktigt alternativ som utreds är flytande gas till tung trafik, vilket är 
en växande marknad.  

Biokol kommer att utgöra en stor del av NSR:s kommunikation om innovativa satsningar under H22 City 
Expo. En anläggning för produktion av 1500 ton biokol årligen ska stå klar under våren 2022.  

I juli uppstod en större brand på den del av anläggningen som hanterar verksamhetsavfall. Tack vare ett ef-
fektivt släckningsarbete och välfungerande samarbete med räddningstjänsten, undveks ett långdraget ef-
tersläckningsarbete som i värsta fall kan ta flera månader. Rutiner för att hålla högarna med brännbart av-
fall relativt små och åtskilda visade sig fungera och minskade konsekvenserna avsevärt. 

BOLAGETS MÅL 

Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton 2019. Bolaget ska reducera dessa utsläpp med 
46 procent till och med 2025 
Målet kommer att uppnås. 

Bolagets största utsläppskällor är emissioner från deponier och kompostering. Ett omfattande arbete har 
tidigare utförts med att byta ut bränslen. Genom att öka återvinningen kan bolaget även hjälpa andra före-
tag och privatpersoner att minska sin miljöpåverkan. Under tertialet har intrimning av befintligt deponigass-
system som nyligen har uppgraderats genomförts samt en upphandling av en ny deponigasmotor som kan 
generera både el och värme. När metan omvandlas till koldioxid minskar klimatpåverkan till 1/25. El- och 
värmeproduktion kan dessutom tränga ut annan ur klimatsynpunkt sämre energi på marknaden. Därtill på-
går uppförandet av en biokolanläggning. Anläggningen kommer att kunna bidra med negativa utsläpp, men 
dessa kommer initialt att säljas som kolsänksrätter för att stimulera och utveckla den marknaden. Inhyrda 
arbetsmaskiner går sedan årsskiftet på HVO100. Utanför bolagets direkta utsläpp pågår utvecklingsarbete 
med sekundära råvaror från avfall, främst oorganiskt avfall som till exempel jord, porslin, tegel och klinker. 
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Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer som är till nytta för bolaget och 
utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle 
Målet kommer att uppnås. 

Under tertialet har arbetet med att ta fram strategi och affärsplan fortskridit. I arbetet har 5 fokusområden 
identifierats och bolaget planerar primärt att implementera innovationer inom dessa fokusområden. På-
gående utvecklingsarbete berör sensorteknik för automatiserad inhämtning, behandling av PFAS-förore-
ningar med biokol och utvecklingssamarbeten med inert avfall (schakt). Medel har också beviljats till forsk-
ningsprojekt åt Chalmers tekniska högskola där NSR har varit medsökande. I Ängelholm fortgår arbetet 
med att etablera plaståtervinning där Plaståtervinning i Ängelholm AB kommer att stå som huvudman och 
plast kommer att materialåtervinnas med en återvinningsgrad på ca 80 procent. På Biogasanläggningen 
arbetar Biond med att utveckla växtnäring ur biogödsel vilket har potential att öka värdet och användningen 
av biogödsel. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för NSR avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 30 mnkr, vilket är 
långt över budget som innebar ett nollresultat. Det förväntade goda resultatet beror nästan uteslutande på 
höga intäkter medan kostnaderna håller sig relativt stabila. Under året har det varit stora inflöden av förore-
nade massor framförallt från Trafikverket som utfört större arbeten med dubbelspår i Skåne. En naturlig 
ökning av kostnader för hantering och transport av förorenade massor har uppstått till följd av ett stort in-
flöde. Troligtvis kommer inflödet av massor att öka ytterligare något då Trafikverkets arbete fortfarande 
pågår. Förutom detta har det varit ovanligt stort inflöde av svårsorterat material som bidrar till höga intäk-
ter. 

Även den kommunala renhållningen påverkas positivt på intäktssidan. Ersättningarna för producentansvars-
material har ökat då marknaden återhämtat sig efter 2020 och dessutom är på högre nivåer än före pande-
min. Framförallt är priserna på skrot ovanligt höga, men även ersättningen för tidningar, papper och well-
papp har varit hög. Priserna på papper är avtalade till slutet på året och skrotpriserna verkar hålla en fortsatt 
hög nivå även om de skulle sjunka något mot slutet av året, vilket är troligt. Vi ser också en hög intäkt för 
överfulla kärl i flerfamiljshus i framförallt Helsingborg. Kostnaderna för kärl har varit högre än förväntat då 
många kärl i framförallt Höganäs behövs bytas ut.  

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till 35 mnkr och i sämsta fall till 25 mnkr. 
Inflödet av massor till slutet på året är mycket svårt att prognosticera och har stor påverkan på resultatet. 
Det finns också en viss osäkerhet kring hur skrotpriserna kommer att utvecklas.  

INVESTERINGAR 
Prognosen för investeringar under 2021 är 8 mkr högre än budget. Detta beror på en fördyring för investe-
ring i biokolsanläggning som nu totalt är budgeterad till 47 mnkr. Under året kommer totalt 19 mnkr investe-
ras i denna anläggning. Den ökade investeringen har flera orsaker: ökade krav på anläggningen som ska 
minska driftkostnader och risker, förändringar i energiåtervinningen vilket ger bättre intäktsmöjligheter samt 
att tidigare budgetofferter varit för låga. Andra större investeringar är 6 nya renhållningsfordon för 16 mnkr 
samt en uppgradering av deponigassystem för 8 mkr. Uppgradering med ny deponigasmotor kommer att ge 
ett tillskott av el och värme från deponigas. Energin kommer att nyttjas för internt bruk och minska behovet 
av inköp av el.   

BOLAGETS INNOVATIONSPORTFÖLJ 

Nyckeltal 2020 2021 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 4 7 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 2 4 
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Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

On demand tömning 
Under perioden har projektet tömning on demand avslutats. Parallellt har flera mindre försök med teknologi 
för att automatisera insamling bland annat i soprum för flerfamiljshus i Höganäs och av matfett pågått. 
Sammanlagt har cirka 5000 sensorer placerats ut Helsingborgs villaområden. Uppskalningen är ett resultat 
av ett första pilotförsök i Mariastaden där cirka 250 hushåll deltog i en första studie 2019. Förbättrad in-
samlingslogistik, förbättrad utsorteringsgrad och förbättrat tjänsteerbjudande är några förhoppningar som 
utvärderas under testet som avslutades vid halvårsskiftet 2021. Projektet har medfört omfattande ny kun-
skap om logistik och kundbeteende. Projektet kommer inte utmynna i full skala i den form som försöken 
genomfördes. Detta eftersom vi inte kunnat dra fördelaktiga slutsatser kring bland annat körsträckor och 
sorteringsgrad. NSR avser arbeta vidare med digitalisering i insamlingsverksamheten. 
 
PFAS-rening 
Så kallade PFAS-ämnen eller högflorerade ämnen är organiska ämnen där väte har bytts ut mot fluor. Äm-
nena får då ytaktiva egenskaper som tillämpas i till exempel smörjfetter, Gore-Tex kläder, teflon, brandskum 
med mera. Eftersom dessa produkter till slut blir avfall förekommer dessa ämnen i ganska hög koncentrat-
ion i det lakvatten som bildas på NSRs anläggningar. Då dessa ämnen förorenar redan i mycket låga kon-
centrationer och att lakvatten är vatten som redan har en komplex sammansättning innebär detta att det 
saknas en effektiv teknologi för rening av dem. Ett första försök med rening genom tre olika teknologier ge-
nomfördes 2019 och 2020. Försöket identifierade viktiga begränsningar i de utprövade teknologierna, vilka 
har lett fram till att ännu en teknologi testas under 2021 som är mindre känslig för vattnets komplexitet. Un-
der tertialet har utrustning för försöket installerats.  Förhoppningen är att detta försök kommer leda till en 
kostnadseffektiv behandling av PFAS-ämnen i lakvatten. NSR ligger i framkant kunskapsmässigt och fram-
tagandet av en kostnadseffektiv teknologi för rening av dessa ämnen kan medföra att dessa ämnen kan tas 
ur kretsloppet inte bara nationellt utan även internationellt. Även andra sidoprojekt pågår med fastläggning 
av PFAS-ämnen i biomassa. Projekten sker primärt i samverkan med Avfall Sverige samt EU-Interreg som 
delfinansierar dem genom projekten BAPR och RBR. 
 
NYCKELTAL 

Kunder och partners 

Nyckeltal 2019 2020 T2 2020 T2 2021 

Nöjd-kund-index i Helsingborg, 1-5 4,4 4,4 Mäts 
årsvis 

Mäts 
årsvis 

Genomsnittlig avfallskostnad per invånare i Helsingborg i 
kronor 1) 461 (558) 446 (526) Mäts         

årsvis 
Mäts         

årsvis 
1 ) Inom parentes anges motsvarande nyckeltal för samtliga kommuner som ingår i NSR. 
 

Volymer 

Nyckeltal 2019 2020 T2 2020 T2 2021 

Avfallsmängd från hushåll i Helsingborg (exklusive träd-
gårdsavfall), kilo per invånare 2) 372 (396) 360 (369) Ingen      

mätning 356 (368) 

Mängd farligt avfall i restavfallet från hushåll, kilo per hus-
håll 2) 1,8 (1,7) 2,2 (1,6) Mäts 

årsvis 
Mäts 

årsvis 

Andel felsorterat avfall i restavfallet från villor, procent 2) 56 (54) 58 (59) Mäts 
årsvis 

Mäts 
årsvis 

2 ) Nyckeltalen avser Helsingborgs kommun. Inom parentes anges motsvarande nyckeltal för samtliga kommuner som ingår i 
NSR. 
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	Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrågan och följer stadens näringslivsprofilering ska uppgå till minst 40 hektar i december 2021
	Bedömningen är att målet inte uppnås.
	Staden har idag cirka 11,6 ha säljbar mark. Av dessa är 2,7 ha reserverade med option så den tillgängliga ytan är cirka 8,9 ha. Under året har staden hittills sålt 5,6 hektar (köpebrev) och ingått marköverlåtelseavtal för 7,4 hektar. Efterfrågan på ma...
	Ny detaljplan för förlängningen av Långeberga, söder om Påarpsvägen, som innehåller ca 16 ha verksamhetsmark har vunnit laga kraft. Projektering pågår och projektet är förberett för genomförande, utbyggnad av området förväntas påbörjas vårvintern 2022...
	Stadens ekonomiska resultat 2021 för skattefinansierad verksamhet ska upp gå till minst 171 mnkr
	Bedömningen är att målet uppnås.
	Resultatet för skattefinansierad verksamhet förväntas uppgå till 594 mnkr. Det innebär ett resultat som överstiger två procent av prognostiserade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning och resultatmålet på 171 mnkr. Mer information om stadens ekono...
	EKONOMISK HELÅRSPROGNOS
	Verksamhetsberättelse
	Sammanfattning bolag
	Verksamhetsberättelse
	Helsingborgshem AB
	Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag och ska bidra till en fungerande bostadsmarknad inom kommunen genom att förvärva, bebygga, förvalta, avyttra och ombilda fastigheter samt utveckla attraktiva bostäder och stadsdelar.
	Helsingborgshems uppdrag är att medverka till att Helsingborg är en långsiktigt hållbar och attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Bolaget ska ta ett aktivt samhällsansvar med fokus på långsiktig utveckling av stadens attraktiv...
	Helsingborgshem ska bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Vi ska bidra till att Helsingborg har attraktiva stadsdelar genom att utveckla struktur, funktion och upplevelse utifrån förutsättningarna i olika stadsdelar och stationsnära orter. Sä...
	BOLAGETS MÅL
	Andelen hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upplevda tryggheten i bostadsområdena ska öka från 60 procent till minst 70 procent fram till 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Helsingborgs Hamn AB
	Helsingborgs Hamn har i uppdrag att vara ett konkurrenskraftigt nav för sjöfarts-, järnvägs- och lastbilstrafik i regionen som med hänsyn till säkerhet och miljö levererar kundnytta. Helsingborgs Hamn har även i uppdrag att göra Helsingborg till en at...
	Bolaget ska vara Nordens modernaste hamn. Vi ska vara en effektiv och lönsam hamn med nöjda kunder. Fokus ska vara på att optimera befintliga ytor och fortsätta investera i innovativ teknik som ökar kapaciteten och förbättrar hållbarheten.
	BOLAGETS MÅL
	Öka lönsamheten inom Port operations med 40 miljoner kronor fram till 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Sveriges mest hållbara hamn 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Verksamhetsberättelse
	Öresundskraft AB
	Öresundskraft har i uppdrag att främja och säkerställa energiförsörjningen och den elektroniska kommunikationen inom kommunen på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar utveckling.
	Öresundskraft har även i uppdrag att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv samt att utveckla och marknadsföra Helsingborg.
	Öresundskraft ska driva omställningen mot en miljömässigt, ekonomiskt, socialt hållbar energianvändning samt möjliggöra en datadriven utveckling av den smarta staden. Bolaget ska möjliggöra för kunderna att nyttja de nya energi- och kommunikationslösn...
	Lokal produktion av solel ska motsvara minst 2 procent av Helsingborgs elanvändning 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Öresundskrafts solcellserbjudande bygger på:
	 enkelhet för kunden
	 att höja kundnöjdheten i samband med solpanelsanläggningar
	 att ge möjlighet för kunder att bidra genom mikroproduktion
	 att erbjuda energilager för att ge kunder möjlighet att lagra solel och använda den när solen inte lyser
	Noll procent fossila bränslen i fjärrvärmen 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Öresundskraft arbetar på tre fronter med frågan om fossilfrihet:
	 Eliminera den lilla andelen fossilt bränsle som faktiskt används (0,3-0,5 procent).
	 Minska och om möjligt eliminera förekomsten av fossil plast i restavfallet till Filbornaverket. Det förstnämnda genom att bland annat byta ut start- och stödbränsle vid våra anläggningar, det sistnämnda genom att bland annat stödja utvecklingen av b...
	 Påbörjat ett övergripande arbete och förstudier om att genom koldioxidinfångning, så kallad CCS (Carbon Capture & Storage), skapa negativa utsläpp vid Filbornaverket.
	Antalet uppkopplade sensorer i Öresundskraft Stadshubb ska uppgå till minst 20 000 vid utgången av 2022
	Målet bedöms i nuläget svårt att uppnå.
	Ha kundavtal om minst 2 MW reglerbar effektanvändning som kan ropas av vid lokala kapacitets-utmaningar vid utgången av 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
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	Helsingborg Arena och Scen AB
	Helsingborg Arena och Scen (HASAB) har i uppdrag att erbjuda stadens invånare, besökare och näringsliv möjligheter till kultur, scenkonst, evenemang och idrott.
	Helsingborg Arena och Scen har även i uppdrag att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv samt att utveckla och marknadsföra Helsingborg.
	Helsingborg Arena och Scen ska skapa ett finmaskigt nät av upplevelser inom kultur, scenkonst, evenemang och idrott i hela staden. Bolaget ska ha fokus på hög beläggning och nyttjande av arenorna.
	BOLAGETS MÅL
	Öka antalet besök på Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs Symfoniorkester respektive Helsingborg Arena med 15 procent fram till slutet av 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Nuläget ger ingen vägledning i fråga om måluppfyllelse, eftersom det fortfarande råder tunga publikrestriktioner. Dessa kommer hävas inom kort, men perioden bedöms ändå påverkas starkt av pandemin och dess eftersvall. Det sannolika är att det kommer a...
	Mot bakgrund av de bokningar och uthyrningar som redan lagts på främst Arenan (alternativt flyttats fram till 2022 på grund av pandemin) och den programläggning som det planeras för på Stadsteatern och Konserthuset har bolaget gett sig självt förutsät...
	Öka antalet unika skolelever som besökare på Helsingborgs Stadsteater och till Helsingborgs Symfoniorkester med 15 procent fram till slutet av 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Arbete pågår i båda verksamheterna med syfte att underlätta och stimulera en ökad skolpublik. Många aktiviteter är identifierade och arbete har påbörjats med att implementera dessa som en del i den löpande verksamheten.
	Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 40 procent 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Självfinansieringsgraden per den 31 augusti 2021 uppgår till 24 procent. Mättillfället får emellertid anses väsentligt jämförelsestörande då bolagets verksamhet, och följaktligen möjligheten att generera externa intäkter, har varit starkt påverkad och...
	Som framgår av målanalysen ovan (mål 1) så bedöms bolaget ha gett sig själv förutsättningar att målet ska nås 2022, baserat på den program- och innehållsplanering som nu är i full gång. Att säkerställa förmågan till en snabb om-/återstart i kombinatio...
	Verksamhetsberättelse
	Nordvästra Skånes Renhållning AB
	Det kommunala ändamålet är att bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och ägarkommunerna utveckla en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala näringslivet och den lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och...
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	Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton 2019. Bolaget ska reducera dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025
	Målet kommer att uppnås.
	Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer som är till nytta för bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle
	Målet kommer att uppnås.
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