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Vision och styrmodell 

Vision Helsingborg 2035 

HELSINGBORG 

2035 
År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulse-
rande, gemensamma, globala och balanserade sta-
den för människor och företag.  

Vision Helsingborg 2035 och dess fem områden 
beskriver den övergripande inriktningen för stadens 
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. 

https://helsingborg.se/kommun-och-politik/helsingborg-2035/
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Delårsrapporten omfattar staden och dess nämnder och bolag. Delårsrapporten redogör för ekonomi, 
måluppfyllelse och verksamhetsutveckling januari till augusti 2022. Redovisningen av bolag är i delårsrap-
porten avgränsad till Helsingborgshem AB, Helsingborgs Hamn AB, Öresundskraft AB, Helsingborg Arena 
och Scen AB och Nordvästra Skånes Renhållnings AB. 

MER INFORMATION 
På webbplatsen styrning.helsingborg.se kan du läsa mer om stadens styrmodell, programmet för man-
datperioden, politiska mål och inriktningar, nämndernas reglementen och bolagen ägardirektiv. 

I verktyget HBG stad beslutsstöd kan förtroendevalda och tjänstepersoner följa Helsingborgs utveckling, 
både som plats och som serviceorganisation. Med hjälp av statistik, målanalyser och nyckeltal får du 
kunskap om stadens verksamheter och samhällsutvecklingen i Helsingborg. 

KONTAKT 
Helsingborgs kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 
e-post kontaktcenter@helsingborg.se, webbplats helsingborg.se

FOTO 
Lotta Wittinger 

http://styrning.helsingborg.se/
https://intranat.helsingborg.se/fortroendevald/fortroendeuppdraget/beslutsstod/
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Förvaltningsberättelse 

Kommunfullmäktiges mål 

Kommunfullmäktige har beslutat om 39 mål för stadens nämnder och bolag och här visar vi prognoser 
på målen efter andra tertialet 2022. Målanalyser till målen presenterar vi i respektive nämnds eller bolags 
avsnitt längre fram i rapporten. 

NÄMNDER 

Mål Prognos Nämnd 

Andelen elever med hög frånvaro ska halveras Kommer inte 
att uppnås 

Barn- och utbild-
ningsnämnden 

Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasiesko-
lan ska öka 

Uppnått 

Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka Kommer att 
uppnås 

Helsingborgarna ska 2022 vara mer nöjda än genomsnittet i riket 
med sin vård och omsorg 

Inte uppnått Vård- och 
omsorgsnämn-
den Antalet demensplatser i vårdboende skall öka så att 25 procent av 

vårdboendeplatserna är demensplatser 2022 
Kommer inte 
att uppnås 

Kundernas totala upplevelse av bygglovstjänsten ska under 2022 
uppgå till minst 3,7 i NKI live 

Kommer inte 
att uppnås 

Stadsbyggnads-
nämnden 

Vi ska genom trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet 
bidra till att stadens trygghetsindex för allmän plats ökar till minst 58 
år 2022 

Kommer att 
uppnås 

Antalet invånare med ekonomiskt bistånd ska under 2022 minska till 
högst 2 700 

Kommer att 
uppnås 

Arbetsmarknads-
nämnden 

Antalet hushåll med barn med ekonomiskt bistånd ska under 2022 
minska så att antalet barn blir högst 1 750 

Kommer att 
uppnås 

Minst 345 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbetet eller 
studier under 2022 

Kommer inte 
att uppnås 

Under 2022 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 

Socialnämnden 

Under 2022 ska andelen ansökningar öka till minst 15 procent av det 
totala antalet anmälningar och ansökningar 

Kommer inte 
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 

Helsingborgarnas möjligheter att ta del av och delta i verksamhetens 
kulturutbud ska öka 

Kommer att 
uppnås 

Kulturnämnden 

Fler formella samarbeten ska etableras inom kulturområdet i syfte 
att öka verksamhetens regionala relevans 

Kommer att 
uppnås 

Förutsättningarna för konstnärligt skapande och professionell pro-
duktion inom kulturområdet ska förbättras 

Kommer att 
uppnås 
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Mål Prognos Nämnd 

Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostads-
rätter ska vid årsskiftet 2022/2023 vara högst 65 och därefter 
minska med 10 stycken varje år 

Uppnått Fastighetsnämn-
den 

Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning 
per kvm ska 2022 vara högst 127,2 kWh/kvm/år 

Kommer inte 
att uppnås 

Klimatpåverkan i nya projekt som projekteras under 2022 ska i ge-
nomsnitt vara max 270 kg CO2/ kvm 

Kommer att 
uppnås 

 

Minst 10 växthusföretag ska under 2022 ha inkommit med en åt-
gärdsplan för att minska läckage av växtskyddsmedel 

Kommer att 
uppnås 

Miljönämnden 

Minst 50 företag eller organisationer ska 2022 vara knutna till 
Helsingborgs klimatavtal 

Kommer att 
uppnås 

Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet an-
ställda inom kunskapsintensiva företag ska öka med 4,5 procent 
mellan 2021 och 2022 

Kommer inte 
att uppnås 

Kommunstyrelsen 

Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter mark-
nadens efterfrågan och följer stadens näringslivsprofilering ska 
2022-2024 i genomsnitt uppgå till minst 30 hektar för att därefter 
ligga kvar på denna nivå 

Kommer inte 
att uppnås 

 

Tryggheten i Helsingborg enligt stadens trygghetsindex för allmän 
plats ska 2022 öka till minst 58 

Kommer att 
uppnås 

 

Antalet startbesked för småhus ska under en mätperiod av fem år 
(2022-2026) uppgå till ett genomsnittsvärde om minst 250 småhus 
per år 

Kommer att 
uppnås 

 

Stadens ekonomiska resultat 2022 för skattefinansierad verksamhet 
ska upp gå till minst 180 mnkr 

Kommer att 
uppnås 

 

 

BOLAG 

Mål Prognos Bolag 

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

Kommer inte 
att uppnås 

Helsingborg 
Arena och Scen 
AB 

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

Kommer inte 
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 

Kommer inte 
att uppnås 

Helsingborgs 
Hamn AB 

Sveriges mest hållbara hamn 2022 Kommer att 
uppnås 

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

Kommer inte 
att uppnås 

Helsingborgshem 
AB 
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Mål Prognos Bolag 

Lokal produktion av solel ska motsvara minst 2 procent av Helsing-
borgs elanvändning 2022 

Kommer att 
uppnås 

Öresundsunds-
kraft 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 

Kommer inte 
att uppnås 

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. Bo-
laget ska reducera dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025 

Kommer inte 
att uppnås 

Nordvästra 
Skånes Renhåll-
nings AB Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer 

som är till nytta för bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt sam-
hälle 

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 979 
(847) mnkr, medan resultat per sista augusti uppgick till 661 (359) mnkr. 
Prognosen är i linje med den som lämnades efter tertial 1. Budgeterat resul-
tat för 2022 uppgår till 180 mnkr. Det höga prognosticerade årsresultatet 
förklaras framförallt av högre skattenetto med 293 mnkr och resultatavräk-
nade exploateringsprojekt på 89 mnkr (till och med augusti 89 mnkr), lägre kostnader för äldrevård och 
ekonomiskt bistånd samt en ovanligt stor utdelning av Dunkerstiftelsemedel. I det förväntade årsresulta-
tet ingår en budgeterad utdelning från Helsingborgshem AB på 35 mnkr.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
• Arbetet med det stora H22-projektet, som startades under 2019, har fortsatt med full kraft (se 

uppföljning under separat avsnitt). Under sommaren genomfördes H22 City Expo medan inno-
vationsarbetet fortsätter. Projektet finansieras med en utdelning från Helsingborgs Hamn AB. 
Utdelningen intäktsförs i takt med nedlagda kostnader så stadens nettoresultat inte påverkas. 
För 2022 prognosticeras kostnader på cirka 125 mnkr, varav 84 mnkr är kopplade till H22 City 
Expo och 41 mnkr är kopplade till innovationssatsningar för nya välfärdslösningar. Utdel-
ningen redovisas som en jämförelsestörande finansiell post och nedlagda kostnader som jäm-
förelsestörande kostnad. 

• Öresundskraft delade under 2021 ut 110 mnkr till Helsingborgs Stads Förvaltning AB. Kom-
munfullmäktige har beslutat att under 2022 använda 36,8 mnkr av utdelningen för särskilda 
satsningar inom välfärden och 5 mnkr för att stärka Helsingborgs citys verksamhet. Reste-
rande sparas för framtida behov. Utdelning och kostnader redovisas, liksom för H22-projektet, 
som jämförelsestörande poster. 

• Kommunfullmäktige har också beslutat att använda 25 mnkr av kommunstyrelsens anslag för 
omställning/utveckling till en satsning på civilt försvar, trygghetsskapande åtgärder mm.  

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 (63 procent) och upplåningen per helsing-
borgare är mycket låg. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör bedömningen att kommunernas eko-
nomiska förutsättningar kommer att bli ansträngda från och med 2023 och under flera år framåt på 
grund av att vi får allt fler äldre samtidigt som hög inflation och ett nytt pensionsavtal medför högre 
kostnader för Sveriges kommuner. Helsingborg delar denna uppfattning även om 2022 ser bra ut. 

ÖVERGRIPANDE ANALYS 
Nämndernas helårsprognoser visar på ett förväntat resultat för verksamheterna på totalt 218 mnkr.  

Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos visar på ett överskott om cirka 41 mnkr. Detta beror 
framförallt på att nämnden för 2022 har omfattande tillfälliga resurser som inte kommer att finnas kvar 
2023. Det handlar bland annat om statsbidrag för sjuklöner, statsbidrag skolmiljarden, kommunal väl-
färdssatsning samt innovationssatsning. Under året har också utökningar av statsbidrag meddelats från 
Skolverket, vilket innebär svårigheter att hinna använda pengarna. Detta i kombination med kraftiga 
kostnadsökningar och ekonomiskt kärvare förutsättningar kommande år innebär ett behov att redan nu 
iaktta försiktighet. Effekten blir ett överskott för 2022, vilket är nödvändigt för att nå en ekonomi i balans 
även 2023 och framåt.  

Helårsprognos 

+979 
mnkr 
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Nämnden planerar också att ta i anspråk cirka 20 mnkr av sitt ackumulerade resultat från tidigare år. 

Vård- och omsorgsnämnden räknar med ett överskott om cirka 105 mnkr för innevarande år. Vård- och 
omsorgsnämnden har historiskt sett gått med ekonomiska underskott av varierande storlek. Trots det 
har nämnden alltid bedrivit en kostnadseffektiv verksamhet jämfört med andra liknande kommuner. Det 
gäller framför allt inom äldreomsorgen. Kostnadseffektiviteten har dessutom skett utan att nämndens 
verksamheter har levererat lägre kvalitet till sina kunder jämfört med andra kommuner.  Orsakerna till 
den stora avvikelsen är i huvudsak desamma som redovisades i förra prognosen. 

• Nämnden har i budget 2021 och 2022 fått tillskott utöver ordinarie uppräkning för allmän kostnads-
utveckling och demografi. Samtidigt har volymerna i verksamheterna inte ökat i takt med den de-
mografiska utvecklingen. 

• Den enskilt största orsaken till nämndens ekonomiska resultat är den nedgång på cirka 20 procent 
av antalet kunder inom hemvård, hemsjukvård och hemservice som inleddes 2019/2020. Från vå-
ren 2021 har antalet kunder varit ganska stabilt, dock syns från halvårsskiftet i år en trend med 
ökat antal kunder.  

• En del av de satsningar som beslutades i internbudget för 2022 har ännu inte fått fullt utslag i verk-
samheternas kostnader, exempelvis omvandling till demensplatser på vårdboendena med tillhö-
rande personalutökningar och digitala lås. 

• Nämnden har sökt och fått tillgång till en stor mängd statsbidrag. En del statsbidrag är utformade 
så att de kan finansiera vissa pågående förbättringsarbeten och i något fall även verksamhet. 
Statsbidragen hjälper till att finansiera viktig utveckling av verksamheterna men är samtidigt en ut-
maning med korta tidsramar. 

• Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat vilket bland annat förklaras av att Försäkrings-
kassan har ersatt arbetsgivare för delar av sjuklönekostnaderna och att avsättningarna för pens-
ioner blivit lägre än budget. 

• Bland de kostnadsposter som avviker negativt från budget märks särskilt kostnader för externa 
placeringar i särskilt boende och LSS där den negativa budgetavvikelsen uppgår till -31 mnkr per 
augusti.  

 

Stadsbyggnadsnämnden beräknar ett underskott om 25 mnkr i sin prognos för år 2022. Det generellt 
oroliga världsläget, den höga inflationen, komponentbrist och långa leveranstider har lett till en avsevärd 
ökning av priserna på drift- och underhållskontrakt jämfört med tidigare entreprenader. Totalt uppgår 
kostnadsökningarna för de nya driftentreprenaderna till 30 mnkr jämfört med budget. Även de skenande 
elpriserna påverkar negativt med cirka 11 mnkr. I motsatt riktning går räntor och avskrivningar som för-
väntas bli 15 mnkr lägre än budget, vilket i huvudsak har sin grund i att flera större investeringsprojekt 
blir färdiga senare än planerat. Övriga positiva avvikelser i prognosen är större intäkter för felparkering 
och lägre kostnader för seniorresor än budgeterat. 

Nämnden planerar också att ta i anspråk cirka 12 mnkr av sitt ackumulerade resultat från tidigare år. 

Arbetsmarknadsnämndens helårsprognos redovisar ett överskott om cirka 117 mnkr. Resultatet förkla-
ras framförallt av lägre kostnader med 86 mnkr för utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat. Kostna-
den för ekonomiskt bistånd beräknas bli 10 procent lägre än 2021. Prognosen för övrig verksamhet pe-
kar mot ett överskott på 21 mnkr framförallt beroende på minskade personalkostnader och ökade stats-
bidrag. Dessutom har nämnden fått tillfälliga kostnadsersättningar på cirka 17 mnkr från Migrationsver-
ket för mottagandet av flyktingar från Ukraina. Då kostnaderna under året är lägre än ersättningen ger 
detta ett beräknat överskott på cirka 10 mnkr. 

Socialnämnden redovisar ett förväntat underskott om cirka 9 mnkr i sin prognos för 2022. Detta beror 
framför allt på att nämndens klientkostnader fortsatt att ligga på en hög nivå. Intäkter i form av statsbi-
drag kompenserar i viss mån de höga klientkostnaderna, men totalt sett visar nämnden ett underskott.   

Två verksamhetsområden redovisar överskott i prognosen och två verksamhetsområden visar under-
skott. Underskott återfinns inom barn, unga och familj samt inom vuxen. Det är familjehemsenheten 
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inom barn, unga och familj där kostnaderna ligger höga, utifrån svårigheterna att hitta familjehem. Vid 
sidan om denna del, visar även vuxenverksamheten höga kostnader under årets första åtta månader. 
Det är främst antalet omhändertaganden enligt lagen om vård av missbrukare som ökat under första 
halvåret. De övriga två verksamhetsområdena, administration och gemensamma resurser, visar på över-
skott i prognoserna. 

Nämnden har erhållit extra medel inför 2022. I samband med internbudgeten inför 2022 togs beslut om 
vissa satsningar med målet att kunna minska kostnaderna totalt sett. Som ett exempel kan nämnas 
satsning av medel till vardagsstöd för att möjliggöra för flera att bo kvar hemma. De här satsningarna 
kommer att utvärderas under året för att se vilken effekt de har gett. 

Kommunfullmäktige har också beslutat om extra medel om 6 mnkr till nämnden under året gällande om-
ställningsstöd. Dessa medel är av engångskaraktär och får inte vara kostnadsdrivande. 

Fastighetsnämndens beräknar ett underskott om 21 mnkr i sin prognos för år 2022. Prisökningar på 
energi samt ökade materialkostnader har medfört att förvaltningen prioriterat och omfördelat resurser 
för att möta kostnadsökningarna. Trots det räknar förvaltningen med ett betydande underskott. För peri-
oden januari till augusti visar nämnden fortfarande ett betydande överskott, men energikostnaderna be-
döms under hösten sänka resultatet med cirka 30 mnkr. Nämnden planerar också att ta i anspråk cirka 
12 mnkr av sitt ackumulerade resultat från tidigare år för täcka kostnaden för H22-paviljongen. 

Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Valnämnden, Överförmyndarnämnden och Miljönämnden 
räknar med resultat nära budgeterade mål.  

Kommunstyrelsens prognos exklusive exploateringsvinster och stadsgemensamma poster visar på ett 
överskott om cirka 11 mnkr. Nämnden planerar också att ta i anspråk cirka 32 mnkr av sitt ackumule-
rade resultat från tidigare år för beslutade engångssatsningar. 

Den stadsgemensamma prognosen visar på ett överskott om cirka 132 mnkr. Det beror framförallt på 
att budgetmedel avsatta för ökade volymer i skolan ej kommer att utnyttjas, då man istället räknar med 
färre elever än budgeterat, vilket medför en positiv effekt på 78 mnkr. Även omställnings- och utveckl-
ingskostnader (29 mnkr) och pensionskostnader (24 mnkr) förväntas bli lägre än budgeterat.  

Internbanksverksamheten, stadsinterna räntor samt övrig finansverksamhet uppvisar en helårsprognos 
som överstiger budget med sammanlagt 110 mnkr. Det positiva utfallet beror på att räntenettot förvän-
tas bli väsentligt bättre än budgeterat och att den del av utdelningen från Dunkerstiftelserna som inte 
används för att täcka årets avskrivningar från och med 2022 bokförs här. Ännu ej nyttjad utdelning från 
Dunkerstiftelserna uppgår till 66 mnkr i prognosen.  I prognosen ingår även en utdelning från Helsing-
borgshem AB om 35 mnkr, vilken motsvarar budgeterat belopp. Utdelningen från Helsingborgshem kom-
mer att användas för att täcka del av driftskostnader för bostäder till personer som staden har ett sär-
skilt ansvar att ordna bostäder för. Detta gäller till exempel bostäder inom det bostadssociala program-
met, boenden enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och andra boenden 
som Helsingborgs stad ansvarar för. Beloppen på 66 mnkr och 35 mnkr redovisas i resultaträkningen 
som jämförelsestörande poster. 

I prognoserna som nämnderna lämnat används cirka 84 mnkr av tidigare års överskott. Detta belopp re-
dovisas som en stadsövergripande kostnad år 2022. 

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 
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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. 

Balanskravsutredning jan-aug, mnkr 

 
Utfall      

jan-aug 
2022 

Utfall      
jan-aug 

2021 

Prognos 
2022 

Periodens resultat enligt resultaträkningen  661 359 979 

Samtliga realisationsvinster -3 -5 -3 

Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet - - - 

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper - - - 

Förändrad pensionsavsättning för tiden före 1998 -63                 -33 -95 

Balanskravsresultat 595 321 881 

 
 

Stadens resultat och resultat ur balanskravsynpunkt, mnkr  

 

SKATTEINTÄKTER, STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 
Helårsprognosen för skattenettot visar på en högre intäktsnivå motsvarande 293 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 2022 men även på ett statsbidrag till 
äldreomsorgen på 91 mnkr varav 34 mnkr avser 2022. 
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Skattenetto, mnkr  

 Utfall 
 2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
2022 

Skatteintäkter 6 872 7 076 7 335 259 

Generella statsbidrag och utjämning 1 966 1 921 1 948 27 

Kommunal fastighetsavgift 245 251 260 9 

LSS-utjämning -206 -211 -213 -2 

Skattenetto 8 877 9 037 9 330 293 
 

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 siste augusti var Helsingborgs soliditet, justerat för stadens internbank, 63 procent. Detta är betyd-
ligt högre än tidigare och förklaras av ett bra resultat kombinerat med en mindre balansomslutning. Den 
lägre balansomslutningen förklaras framförallt av att staden på grund av det ändrade ränteläget kraftigt 
minskat de kortfristiga placeringarna. 

Om en jämförelse av soliditet ska göras med andra kommuner behöver en justering göras för pensions-
avsättning relaterade till intjäning före år 1998. Med beaktande av detta redovisar Helsingborg en solidi-
tet om 74 procent, vilket är högre än för de flesta andra kommuner. 

Stadens soliditet justerad för koncerninterna mellanhavanden via internbanken, procent.  
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STADENS NETTOLIKVIDITET 
Stadens har under en följd av år haft en sjunkande nettolikviditet, men hittills under 2022 har likviditeten bli-
vit något bättre som en följd av de stora överskotten i verksamheterna. Den 31 augusti 2022 var nettolikvidi-
teten -753 mnkr, en förbättring med 394 mnkr sedan årsskiftet och med 61 mnkr sedan delårsrapporten i 
april.   

Stadens nettolikviditet, mnkr  

 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

Likvida medel 881 3 371 2 789 

Extern utlåning 270 267 267 
Nettoutlåning till kommunala bolag och kommunalför-
bund 5 646 5 414 6 020 

Extern låneskuld -7 550 -9 902 -10 223 

Checkkredit - - - 

Nettoskuld -753 -850 -1 147 
 

Diagrammet nedan visar nettolikviditeten per 31 december respektive år. Årets och kommande års planerade 
investeringar i kombination minskade överskott från och med 2023 kommer att medföra ett fortsatt upplå-
ningsbehov och ökad nettolåneskuld för staden. 

 

Stadens nettolikviditet, mnkr 

 
* Avser nettolåneskuld per 31 augusti 2022. 
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Förvaltningsberättelse 

Ekonomisk analys av koncernen 
RESULTAT 
Stadens koncern redovisar ett resultat på 793 mnkr (567) för perioden. Helårsprognosen för stadens kon-
cern uppgår till 1 199 mnkr (1 134). Alla enheter förutom Helsingborgshem AB räknar med bättre resultat än 
budget. Jämfört med föregående år är det framförallt Helsingborgs stad och NSR AB som gör förbättringar. 
I NSR är det högre intäkter 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 fram-
förallt av resultatavräknade exploateringsprojekt på 89 mnkr, ett väsentligt bättre skattenetto än budgeterat 
(+293 mnkr), lägre kostnader för äldrevård och ekonomiskt bistånd samt en ovanligt stor utdelning av Dun-
kerstiftelsemedel. Det förbättrade skattenettot har sin huvudsakliga förklaring i den snabbare återhämt-
ningen i ekonomin 2022 än vad som tidigare prognosticerats.   

En schablonberäknad bolagsskatt på 65 mnkr är beaktad i prognosen.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
• Helsingborgshem AB ska investera 30 mnkr i solenergi, en satsning som minskar behovet av att köpa in 

el och som bidrar med en ökad andel grön el. Under tre år ska 10 000 kvadratmeter solceller monteras 
på olika tak runt om i staden. Idag har Helsingborgshem solceller på cirka 4 000 kvadratmeter på 40 
olika anläggningar. 

• Helsingborgsregionen har under februari 2022 utsetts till Sveriges bästa logistikläge av Intelligent Lo-
gistik, vilket är mycket positivt för Helsingborgs Hamn ABs attraktionskraft. Passagerartrafiken på fär-
jeleden har återhämtat sig kraftigt under året och är nu uppe i nivå med ett normalår innan pandemin. 
Lastfordonstrafiken som inte varit lika påverkat av pandemin fortsätter att utvecklas stadigt uppåt med 
5 procent de första två tertialen. 

• Perioden för Öresundskraft har präglats av volatila el- och gaspriser, vilket genererat många frågor från 
kunder och ett högt tryck på kundservice. Energipriserna har även resulterat i stark efterfrågan på sol-
celler, men långa leveranstider och brist på bland annat montageresurser har medfört att Öresundskraft 
beslutat att tillsvidare stoppa försäljning av mindre anläggningar. Tillsammans med Volvo Lastvagnar 
slutför Öresundskraft under året Sveriges största publika laddstation för lastbilar på Ättekulla.  

• Periodens överlägset största begivenhet för HASAB var genomförandet av H22 City Expo. Enligt preli-
minära siffror når evenemanget målet för antal besök (1 miljon besök) med god marginal.   

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

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

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
Koncernens ekonomi är fortsatt mycket god, men från och med 2023 kommer de ekonomiska förutsätt-
ningar att bli ansträngda under flera år framåt på grund av hög inflation, högre räntor och ett nytt pensions-
avtal. 
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Ekonomiskt utfall per bolag 2022 efter finansiella poster, mnkr 

Bolag Utfall 
2022-08 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2021 

Budget 
2022* 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
progn-budg 

2022 

Helsingborgshem AB 107 102 95 78 75 -3 

Helsingborgs Hamn AB 59 56 69 70 70 0 

Öresundskraft AB 215 251 467 327 465 138 

Helsingborg Arena och Scen AB -106 -99 -161 -159 -159 0 

Nordvästra Skånes Renhållning AB 
(NSR) 35 10 28 1 50 49 

Övriga bolag 8 2 4              - 9 * 

Helsingborgs stad 661 359 847 180 979 799 

Koncernelimineringar ** -186 -114 -215 * -290 * 

Totalt 793 567 1 134 * 1 199 * 

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

** Inklusive schablonskatt i prognos 2022. 

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 
2022 uppgår soliditeten för stadens koncern till 47 procent, vilket är betydligt högre än tidigare. Förbätt-
ringen förklaras av ett bra resultat kombinerat med en mindre balansomslutning. Under året har balansom-
slutningen minskat med 2 190 mnkr. Minskningen beror till stor del på att koncernen på grund av det änd-
rade ränteläget minskat de kortfristiga placeringar kraftigt jämfört med årsskiftet. Av den totala balansom-
slutningen representerar anläggningstillgångar cirka 91 procent.  

Koncernens soliditet, procent  
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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 2 153 mnkr (2 236) inklusive särskild löneskatt. 

INVESTERINGAR 
Under 2022 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 Helsingborgshem och Helsingborgs Hamn som inte kommer upp till budgeterad nivå. Koncer-
nens investeringar beräknas sammantaget uppgå till 2 589 (2 453) mnkr för år 2022, vilket är en ökning 
med 136 mnkr jämfört med föregående år. Staden inklusive VA står för 50 (53) procent av de totala investe-
ringarna i koncernen. 

 

Koncernens nettoinvesteringar, mnkr  
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Ekonomisk redovisning 

Stadens resultaträkning 

Resultaträkning staden, mnkr 

Resultaträkning 
Utfall 

jan-aug 
2022 

Utfall  
jan-aug 

2021 

Prognos 
2022  

Budget 
2022 

Utfall 
2021 

      

Verksamhetens intäkter 1 662 1 511 2 352 2 148 2 348 

Verksamhetens kostnader -6 583 -6 229 -10 214 -10 372 -9 852 

Avskrivningar -418 -386 -616 -643 -581 

Jämförelsestörande poster -51 -31 -97 - -61 

Verksamhetens nettokostnad -5 390 -5 135 -8 575 -8 867 -8 146 
        

Skatteintäkter 4 551 4 137 7 335 7 076 6 872 

Generella statsbidrag och utjämning 1 306 1 278 1 995 1 961 2 005 

Skattenetto 5 857 5 415 9 330 9 037 8 877 
        

Verksamhetens resultat 467 280 755 170 731 
        

Finansiella intäkter 70 62 93 51 94 

Finansiella kostnader -48 -49 -70 -76 -74 

Jämförelsestörande poster 172 66 201 35 96 

Finansnetto 194 79 224  10 116 
      

Resultat efter finansiella poster 661 359 979 180 847 
 

Extraordinära poster - - - - - 
 

Årets resultat 661 359 979 180 847 
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Ekonomisk redovisning 

Stadens balansräkning 

Balansräkning staden, mnkr 

Balansräkning 2022-08-31 2021-12-31 

   
TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar 3 3 

Materiella anläggningstillgångar 11 559 11 247 

Finansiella anläggningstillgångar 13 086 13 129 

Summa anläggningstillgångar 24 648 24 379 
   
Förråd och exploateringsmark 28 24 

Fordringar 805 955 

Kortfristiga placeringar 500 2 550  

Kassa och bank 361 203 

Summa omsättningstillgångar 1 708 3 732 
   
Summa tillgångar 26 342 28 111 
   
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital    

Periodens resultat 661 847 

Övrigt eget kapital 12 243 11 396 

Summa eget kapital 12 904 12 243 
   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 296 2 358 

Övriga avsättningar 28 28 

Summa avsättningar 2 324 2 386 
   
Långfristiga skulder 6 806 7 005 
   
Kortfristiga skulder 4 308 6 477 
   
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 26 342 28 111 
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Ekonomisk redovisning 

Koncernens resultaträkning 

Resultaträkning koncernen, mnkr 

Resultaträkning 
Utfall 

jan-aug 
2022 

Utfall 
jan-aug 

2021 

Prognos 
2022 

Utfall 
 2021 

          
Verksamhetens intäkter 5 281 4 421 8 271 7 263 

Verksamhetens kostnader -9 410 -8 397 -14 930 -13 657 

Avskrivningar -856 -806 1 305 -1 223 

Jämförelsestörande poster -51 -30 -96 -78 

Verksamhetens nettokostnad -4 970 -4 812 8 060 -7 695 
      
Skatteintäkter 4 551 4 137 7 335 6 872 

Generella statsbidrag och utjämning 1 306 1 278 1 995 2 005 

Skattenetto 5 857 5 415 9 330 8 877 
      
Verksamhetens resultat 887 603 1 270 1 182 

      

Finansiella intäkter 36 32 50 50 

Finansiella kostnader -63 -68 -120 -98 

Jämförelsestörande poster - - - - 

Finansnetto -27 -36 -70 -48 
      
Resultat efter finansiella poster 793 567 1 199 1 134 
      
Extraordinära poster - - - - 
      
Årets resultat 793 567 1 199 1 134 
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Ekonomisk redovisning 

Koncernens balansräkning 

Balansräkning koncernen, mnkr 

Balansräkning 
 

2022-08-31 
 

2021-12-31 
   

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar 31 19 

Materiella anläggningstillgångar 24 680 24 063 

Finansiella anläggningstillgångar 480 511 

Summa anläggningstillgångar 25 191 24 593 
   
Förråd och exploateringsmark 114 125 

Fordringar 1 387 2 282 

Kortfristiga placeringar 508 2 561 

Kassa och bank 392 221 

Summa omsättningstillgångar 2 401 5 189 
   
Summa tillgångar 27 592 29 782 
   
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital    

Periodens resultat 793 1 134 

Övrigt eget kapital 12 123 10 989 

Summa eget kapital 12 916 12 123 
   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 387 2 436 

Övriga avsättningar 840 824 

Summa avsättningar 3 227 3 260 
   
Långfristiga skulder 7 138 7 310 
   
Kortfristiga skulder 4 311 7 089 
   
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 27 592 29 782 
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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 63 (33) mnkr högre än 
om redovisning skett enligt lagen. Skulden i balansräkningen uppgår till 2 153 (2 236) 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 
2022 

Utfall 
jan-aug 

2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Utfall 
2021 

Staden 
Jämförelsestörande verksamhetsintäkter 

     

- Utdelning från Dunkerstiftelserna 66 3 66 - 3 

Staden 
Jämförelsestörande verksamhetskostnader 

     

- Extra avskrivning - -3 - - -3 

- Innovationskostnader och kostnader för H22 City 
Expo -95 -31 -125 - -61 

- Extra välfärdssatsningar -22 - -38 - - 

Summa -51 -31 -97 - -61 

Staden 
Jämförelsestörande finansiella poster 

     

- Utdelning från Helsingborgshem AB 35 35 35 35 35 

- Utdelning från Helsingborgs Förvaltnings AB för att 
täcka innovationskostnader och kostnader för H22 City 
Expo 95 31 124 - 61 

- Utdelning från Helsingborgs Förvaltnings AB för extra 
välfärdssatsningar 42 - 42 - - 

Summa 172 66 201 35 96 

Koncernen 
Jämförelsestörande verksamhetsintäkter 

     

- Utdelning från Dunkerstiftelserna 66 3 66 - 3 

Koncernen 
Jämförelsestörande verksamhetskostnader 
Nedskrivningar/återförda nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar - - - - -9 

Realisationsvinster/förluster  - 1 - - -8 

Överavskrivning - -3 - - -3 

- Innovationskostnader och kostnader för H22 City 
Expo -95 -31 -124 - -61 

- Extra välfärdssatsningar -22 - -38 - - 

Summa -51 -30 -96 - -78 
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Ekonomisk redovisning 

Driftredovisning för staden 

Stadens resultatprognos 2022 per nämnd/verksamhet jämfört med tilldelade medel, mnkr 

Nämnd Prognos årets 
resultat 

Bästa 
fall 

Sämsta 
fall 

        
Barn- och utbildningsnämnden 40,9 55,9 30,9 
Vård- och omsorgsnämnden 105,0 145,0 90,0 
Stadsbyggnadsnämnden exklusive VA -25,0 -10,0 -35,0 

Arbetsmarknadsnämnden 117,0          125,0 113,0 
Socialnämnden -9,0 -7,0 -11,0 
Idrotts- och fritidsnämnden 0,0 2,0 -2,0 

Kulturnämnden -2,0 0,0 -3,5 

Fastighetsnämnden -21,0 -5,0 -35,0 
Miljönämnden 0,0 1,0 -0,5 

Överförmyndarnämnden -0,9 -0,4 -0,9 

Valnämnden 1,8 2,0 1,6 

Kommunstyrelsen exklusive exploatering och  
stadsgemensamt  10,8 14,8 9,8 

Stadsrevisionen 0,5 0,6 0,4 

Summa nämnder 218,1 323,9 157,8 
     
Finansförvaltningen 109,7 118,0 106,0 
Kommunstyrelsen exploatering 89,0 89,0 89,0 
Stadsgemensamt 132,3 142,3 127,3 

Skattenetto 9 329,9 9 329,9 9 329,9 
Kommunbidrag -8 900,2 -8 900,2 -8 900,2 
    
Summa stadsövergripande 760,7 779,0 752,0 
    

Stadens resultat 978,8 1 102,9 909,8 
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Stadens resultatöverföring per nämnd, mnkr 

Nämnd Ingående 
resultatöverföring 

Prognos 
ianspråktagande 

resultatöverföring 
Prognos årets     

resultat 

Barn- och utbildningsnämnden 143,4 -20,0 40,9 

Vård- och omsorgsnämnden 44,3 0,0 105,0 

Stadsbyggnadsnämnden 79,6 -12,4 -25,0 

Arbetsmarknadsnämnden 60,5 -4,0 117,0 

Socialnämnden 8,6 0,0 -9,0 

Idrotts- och fritidsnämnden 12,1 0,0 0,0 

Kulturnämnden 6,7 -2,0 -2,0 

Fastighetsnämnden 31,8 -12,1 -21,0 

Miljönämnden 10,1 0,0 0,0 

Överförmyndarnämnden 1,4 -0,5 -0,9 

Valnämnden 7,0 -0,5 1,8 

Kommunstyrelsen exklusive stadsgemen-
samt och exploatering 

88,2 -31,9 10,8 

Stadsrevisionen 2,3 -0,3 0,5 

Summa nämnder 496,0 -83,7 218,1 

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 2022 

Utfall jan-
aug 2021 

Utfall      
2021 

Barn- och utbildningsnämnden 32,4 9,5 17,2 

Vård- och omsorgsnämnden 80,0 47,9 77,4 

Stadsbyggnadsnämnden exklusive VA -15,7 8,0 41,7 

Arbetsmarknadsnämnden 78,0 38,3 60,5 

Socialnämnden -4,9 -9,1 -12,4 

Idrotts- och fritidsnämnden 2,9 1,4 1,3 

Kulturnämnden -3,4 0,8 0,9 

Fastighetsnämnden 27,5 32,4 5,5 

Miljönämnden 4,2 5,0 2,4 

Överförmyndarnämnden -0,9 0,6 -0,6 

Valnämnden 1,0 -0,1 -0,1 

Kommunstyrelsen exklusive stadsgemensamt och  
exploatering 7,1 31,5 26,9 

Stadsrevisionen 0,5 0,1 0,3 

Summa nämnder 208,7 166,3 221,0 
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Ekonomisk redovisning 

Stadens investeringar 

Vi beräknar att nettoinvesteringarna för stadens skattefinansierade verksamhet 2022 kommer att uppgå till 
1 154 mnkr, vilket är 187 mnkr lägre jämfört med budget på 1 341 mnkr. Avvikelsen beror på att flera inve-
steringsprojekt inom infrastruktur och stadsutveckling har blivit försenade på grund av materialbrist och 
leveransproblem. VA-verksamhetens investeringar beräknar vi uppgår till 150 mnkr, vilket är 55 mnkr lägre 
än budget. Avvikelsen beror på omprioritering av projekt med kraftigt ökat prisläge, exempelvis asfalt.  

Nettoinvesteringar, mnkr 

 

Investeringsprojekt som färdigställs under året 

Investeringsprojekt 
Budgeterad 
 totalutgift 

Prognostiserad totalutgift 
vid färdigställande 

Rydebäck, ny idrottshall 48 mnkr 48 mnkr 

Fredriksdal, ny förskola 45 mnkr 41 mnkr 

Kanal, Oceanpiren 65 mnkr 58 mnkr 

Park och lek, Fredriksdal 24 mnkr 24 mnkr 

Fågelsångsgatan, ombyggnation 16 mnkr 16 mnkr 

Dockanparken, Oceanhamnen 48 mnkr 59 mnkr 

Nya vattentornet, VA-verksamhet 282 mnkr 271 mnkr 

Gantofta, ny idrottshall och förskola 60 mnkr 61 mnkr 

Kungstorget 60 mnkr 65 mnkr 

Larmvägen, VA-verksamhet och omgestaltning 32 mnkr 32 mnkr 

Rådhustorget, fasadrenovering 20 mnkr 26 mnkr 

Råå idrottsplats, nya omklädningsrum 5 mnkr 12 mnkr 

Rydebäck, nytt LSS-boende 30 mnkr 30 mnkr 
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INVESTERINGSPROJEKT SOM FÄRDIGSTÄLLS 2022 

Rydebäck, ny idrottshall 
Vi har byggt en ny idrottshall som innehåller en fullstor hall samt omklädningsrum. Projektet färdigställdes i 
mars 2022. Totalutgiften är prognostiserad till 48 mnkr, vilket överensstämmer med budgeterad totalutgift. 
 
Fredriksdal, ny förskola 
På Fredriksdalsskolans område har vi ersatt en äldre förskolebyggnad med en ny förskola. Förskolan är en 
så kallad konceptförskola och avropas via SKRs ramavtal. Projektet var klart i april 2022. Totalutgiften är 
prognosticerad till 41 mnkr, vilket är 4 mnkr lägre än budgeterad totalutgift. Avvikelsen beror på att underla-
get för budgeten sattes i ett tidigt skede.  
 
Kanal, Oceanpiren 
Vi har byggt en kanal mellan Södra hamnen och Oceanhamnen samt två nya gång- och cykelbroar som kor-
sar kanalen. Arbetet blev klart i maj 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 57,5 mnkr, vilket är 7,5 mnkr 
lägre än budgeterad totalutgift. Den lägre totalutgiften beror ändrad spontmetod under entreprenaden. 
 
Park och lek, Fredriksdal 
På Fredriksdal har vi byggt en ny lekplats med dinosaurietema, en ny mötesplats med grillmöjligheter samt 
ett nytt utegym. Arbetet blev klart i maj 2022. Prognostiserad totalkostnad är 24 mnkr, vilket överensstäm-
mer med budgeterad totalutgift. 
 
Fågelsångsgatan, ombyggnation etapp 1 
Fågelsångsstråket etapp 1 omfattade Norra Storgatan och Fågelsångsgatan, mellan Stortorget och Hälso-
vägen. I samband med ombyggnationen är nu Fågelsångsstråket en cykelfartgata. Arbetet blev klart i maj 
2022. Totalutgiften är prognosticerad till 16 mnkr, vilket överensstämmer med budgeterad totalutgift. 
 
Dockanparken, Oceanhamnen 
Dockanparken blev färdigställd i juni 2022. Prognostiserad totalutgift är 59 mnkr, vilket är 11 mnkr högre än 
budgeterad totalutgift. Avvikelsen beror på en större renoveringsinsats av kranen än planerat samt okända 
rester av den gamla hamnanläggningen gav upphov till anpassningar av bland annat murar. 
 
Nya vattentornet, VA-arbete 
Vi har uppfört ett nytt vattentorn och en lågreservoar för att säkra vattenförsörjningen i staden. Anlägg-
ningen är slutbesiktigad och i drift. Totalutgiften för projektet är prognosticerad till 271 mnkr för avgiftsfi-
nansierad VA-verksamhet, vilket är 11 mnkr lägre än budgeterad totalutgift. Avvikelsen beror på nya lös-
ningar under projekttiden. 
 
Gantofta, ny Idrottshall och förskola 
Vi har byggt en ny idrottshall som även innehåller en mindre förskola vid Gantofta skola samt tagit bort tidi-
gare paviljongetablering. Projektet färdigställdes i juni 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 61 mnkr, 
vilket är 1 mnkr högre än budgeterad totalutgift. 
 
Kungstorget 
Entréytan utanför Helsingborg C får en ny gestaltning. Arbetet planeras vara klart hösten 2022. Totalutgiften 
är prognosticerad till 64,5 mnkr, vilket är 5 mnkr högre än budgeterad totalutgift. Avvikelsen beror på ökade 
kostnader för hantering av befintliga ledningar, åtgärder på tunneltaket samt utförande av väderskyddet 
över cykelparkeringen. 
 
Larmvägen, VA-arbete och omgestaltning  
Vi bygger en längsgående cykelbana samt grönremsa med träd och buskar som omhändertar dagvattnet. 
NSVA ersätter även äldre VA-ledningar samt lägger en ny vattenledning parallellt med huvudvattenled-
ningen för att kunna ansluta serviser. Totalutgiften för omgestaltningen är prognosticerad till 27 mnkr, vilket 
överensstämmer med budgeterad totalutgift. Totalutgiften för VA-arbetet är prognosticerad till 5 mnkr för 
avgiftsfinansierad VA-verksamhet, vilket överensstämmer med budgeterad totalutgift. 
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Rådhuset, fasadrenovering  
Vi renoverar Rådhusets fasad och klocktorn. Arbetet beräknas vara färdigställt i oktober 2022. Totalutgiften 
är prognosticerad till 26 mnkr, vilket är 6 mnkr högre än budgeterad totalutgift. Avvikelsen beror på ökad 
omfattning av renoveringsarbetet då klocktornet var i sämre skick än de bedömningar som gjordes vid tid-
punkten för budget.  
 
Råå idrottsplats, nya omklädningsrum 
Befintlig byggnad har passerat sin livslängd och vi ersätter den med en ny modern byggnad som innehåller 
omklädningsrum och yta för föreningens kioskverksamhet. Projektet beräknas vara färdigställt i november 
2022. Totalutgiften för projektet är prognosticerad till 12 mnkr, vilket är 7 mnkr högre än budgeterad totalut-
gift. Avvikelsen beror på förändring i omfattning samt att byggkostnaderna har ökat kraftigt mellan budget 
och anbud.  
 
LSS boende, Rydebäck 
Nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter pågår. Projektet beräknas vara färdigställt i november 2022. 
Totalutgiften för projektet är prognosticerad till 30 mnkr, vilket överensstämmer med budgeterad totalutgift. 
 
Handlingsplan Grönstruktur 
Under året gör vi 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. 
Totalutgiften för 2022 är prognosticerad till 12 mnkr, vilket är 3 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på 
att ett projekt är under utredning och pausat samt att ett projekt har leveransproblem. 
 
PÅBÖRJADE INVESTERINGSPROJEKT 2022 
Kostnadsökningar på grund av hög inflation, högre räntor och materialbrist driver upp prisbilden för bygg-
projekt över hela landet. Åtgärder vi vidtar för att möta det högre kostnadsläget är bland annat att byta ut 
material, hitta andra lösningar eller produkter samt en hårdare prioritering bland kommande investerings-
projekt. 
 
Närlunda, ny förskola 
Vi bygger en ny förskola på Närlunda för cirka 120 barn. Projektet har stort fokus på återbruk och cirkulär 
ekonomi. Produktion pågår och färdigställs januari 2023. Totalutgiften är prognosticerad till 53 mnkr, vilket 
är 8 mnkr högre än budgeterad totalutgift. Avvikelsen beror på förändrad omfattning i projektet. 
 
Reservkraftaggregat, vårdboenden etapp 1 
För att säkra upp elförsörjning på befintliga vårdboende ska vi montera permanenta reservkraftsaggregat. 
Upphandling pågår för 6 vårdboenden i en första etapp som är prioriterade utifrån att de har kök eller är eva-
kueringsboenden. Totalutgiften för de 6 vårdboenden är prognosticerad till 25 mnkr, vilket är 5 mnkr över 
budgeterad totalutgift. Avvikelsen beror på förändrade förutsättningar jämfört med underlaget för budget.  
 
Rydebäck, nytt vårdboende 
Vi bygger ett nytt vårdboende med 72 lägenheter i Rydebäck. Projektet planeras vara klart i september 
2023. Med tanke på prisläget finns det fortfarande många osäkerhetsfaktorer i prognosen men för tillfället 
bedömer vi att totalutgiften blir 150 mnkr vilket är 7 mnkr lägre än budgeterad totalutgift. Största anled-
ningen till differensen är att det investeringsbidrag vi får ifrån Boverket är högre än vad vi tidigare prognosti-
serat.   
 
Filbornaskolan, utbyte av ventilation 
Vi byter ut ventilationsaggregaten på Filbornaskolan och bygger om ventilationsanläggningen till en modern 
VAV-anläggning som motsvarar dagens myndighetskrav. Entreprenaden innehåller även vissa verksamhets-
anpassningar samt både inre och yttre underhållsarbete. Projektet utförs som en partneringentreprenad och 
utförs etappvis. Arbetet beräknas vara klart hösten 2023. Totalutgiften är prognosticerad till 88 mnkr, vilket 
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är 8 mnkr högre än budgeterad totalutgift. Avvikelsen beror på prisökningar av byggkostnader. 
 
Norrehedskolan, ombyggnation etapp 3 
Vi bygger om Norrehedskolan till Fridaskolan. Projektet är ett partneringprojekt som vi utför i 3 etapper på 
grund av tekniska skäl. Etapp 3 innefattar förskola för cirka 120 barn som vi påbörjar under hösten 2022 
och ska vara klar inför höstterminen 2023. Totalutgiften är prognosticerad för samtliga etapper till 105 
mnkr, vilket är 25 mnkr högre än budgeterad totalutgift. Avvikelsen beror i huvudsak på prisökningar av 
byggkostnader. 
 
Johan Baners gata, nybyggnation 
Vi bygger nya gång- och cykelbanor på Johan Banersgata för att öka trafiksäkerhet, trygghet och framkom-
lighet för oskyddade trafikanter. Arbetet beräknas starta hösten 2022 och vara klart hösten 2023. Totalut-
giften är prognosticerad till 18 mnkr, vilket överensstämmer med budgeterad totalutgift. 
 
Västkustbanan, Ödåkra station 
Trafikverket bygger ut Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria Station till dubbelspår. I samband med 
utbyggnaden bygger vi om stationen i Ödåkra och ändrar plankorsningar till planskilda förbindelser. I sam-
band med detta byggs nya entrétorg med trädplanteringar, sittytor, cykelparkeringar, vändplats, parkeringar 
och en aktivitetsyta med rullsportsmöjligheter. Arbetet startades hösten 2021 och beräknas vara klart okto-
ber 2023. Totalutgiften är prognosticerad till 36 mnkr, vilket är 13 mnkr högre än budgeterad totalutgift. Av-
vikelsen beror på ändrade förhållanden i detaljprojekteringen jämfört med tidpunkten för budget samt 
ökade entreprenörskostnader. 
 
LSS-boende, Allerum 
Nybyggnad av LSS-boende med 10 lägenheter i Allerum. Preliminär byggstart augusti 2022. Totalutgiften är 
prognosticerad till 43 mnkr, vilket är 16 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror på förändrade förutsätt-
ningar jämfört med underlaget för budget. 
 
Olympiaskolan ombyggnad av värme och ventilation 
Olympiaskolan behöver genomgå omfattande underhållsarbete avseende tekniska installationer. I samband 
med detta så sker även hyresgästanpassning och inre underhåll på ytskikt mm. Projektet utförs som en 
partneringentreprenad. Produktion och projektering pågår. Totalutgiften är prognosticerad till 95 mnkr, vil-
ket är 25 mnkr högre än budgeterad totalutgift. Avvikelsen beror på förändrade förutsättningar jämfört med 
underlaget för budget. 
 
Anpassningar till demensavdelningar 
Arbete med att ställa om avdelningar på våra vårdboende till demensavdelningar. Arbetet sker etappvis och 
färdigställs boende för boende. Totalutgiften är prognosticerad till 36 mnkr (för de första 8 vårdboenden), 
vilket är 6 mnkr högre än budgeterad totalutgift. Avvikelsen beror på förändrade förutsättningar jämfört 
med underlaget för budget. 
 
PÅBÖRJADE OCH PÅGÅENDE EXPLOATERINGSPROJEKT 2022 

Kungshult 8:8 
Exploatering för bostäder pågår 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 anslutning till 
området. Arbetet planeras vara klart hösten 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 23 mnkr (exklusive 
VA-arbeten), vilket överensstämmer med budgeterad totalutgift. 
 
Färdigställande av Oceanpiren 
Gator och infrastruktur är utbyggd sedan tidigare och nu ska vi färdigställa området. Redaregatan blir den 
primära gatan för biltrafik. Övriga sidogator och kajpromenader är främst för gående. Vi implementerar ny 
smart teknik i Oceanpiren för styrning av belysningen och placerar flera wifi-punkter på området. Arbetet 
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planeras vara klart i början av 2023. Totalutgiften är prognosticerad till 93 mnkr, vilket överensstämmer 
med budgeterad totalutgift. 
 
Färdigställande av Mangårdsgatan 
Genom stadsdelen Gustavslund löper Mangårdsgatan, en kilometerlång uppsamlande gata som förbinder 
Gustavslundsvägen i söder med Fältarpsvägen i norr. Gatan har sedan områdets exploatering varit utbyggd 
som bygata men ska i och med att kvarteren inom detaljplanen Husensjö 9:25 är färdiga, färdigställas med 
cykel- och gångstråk samt planteringar. Arbetet planeras vara klart i oktober 2022. Totalutgiften är progno-
sticerad till 22 mnkr, vilket överensstämmer med budgeterad totalutgift. 
 
Välluv 14:1 
Utbyggnad av Långeberga industriområde med ytterligare 16 hektar industrimark. I projektet bygger vi ett 
fördröjningsdike och dagvattendammar som fördröjer och renar dagvattnet innan det släpps vidare. I utbyg-
ganden ingår också nya gator, VA-arbete samt ledningsarbete för el- och gasanslutning. Arbetet planeras 
vara klart i november 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 53 mnkr, vilket överensstämmer med budge-
terad totalutgift. 
 
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 
2022 är prognosticerad till 63 mnkr, vilket överensstämmer med budgeterad totalutgift. 
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Verksamhetsberättelse  

H22 och H22 City Expo

H22 består av två delar. Den ena delen är en satsning av hela staden och dess bolag på innovation och på 
hur vi når fram till en smartare och mer hållbar stad. Den andra delen var H22 City Expo, en 35 dagar lång 
stadsmässa i Helsingborg 30 maj – 3 juli.  

H22 är en satsning som syftar till att skapa framtidens välfärdstjänster och en smart, hållbar och omtänk-
sam stad. H22 bygger på samarbete mellan stadens olika organisationer, med helsingborgarna och före-
ningarna här samt med företag, organisationer och akademi både i Sverige och i andra länder. H22 har två 
ben. Det ena har fokus på att skapa ett system för innovation för hela kommunkoncernen, det vill säga både 
Helsingborgs stad och dess helägda bolag. Det arbetet beskrivs i avsnittet Innovation för nya välfärdslös-
ningar i denna rapport. Det andra benet handlar om att knyta till oss nya partner och positionera Helsing-
borg på en internationell 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 lo-
kalt och globalt. Därför behöver vi också ta plats i internationella sammanhang, både för att kunna dela med 
oss av Helsingborgs framsteg och utmaningar och för att lära av andra. 

H22 CITY EXPO 
Den 30 maj – 3 juli 2022 genomfördes H22 City Expo. En internationell stadsmässa som skapades tillsam-
mans med de samarbetspartner vi har knutit till oss längs resans gång. En mötesplats där vi under 35 dagar 
fokuserade på kunskaps-, erfarenhets- och idéutbyte samt satte ljuset på stadens välfärds- och stadsut-
vecklingsarbete som bedrivits under de senaste åren. Ambitionen var att skapa en mötesplats för att ta oss 
an nutidens och framtidens utmaningar samtidigt som vi bjöd på upplevelser för helsingborgare, besökare 
och medskapare som lever kvar långt efter 2022. 

Planeringen och genomförande av evenemanget var en kraftsamling av hela koncernen Helsingborgs stad, 
tillsammans med ca 100 H22 samarbetspartners. Genomförandet av H22 City Expo som troligen är Skånes 
största evenemang de senaste 20 åren innebar välplanerade insatser inom logistik, säkerhet, bemanning, 
kommunikation, service. Totalt erbjöd expot över 1 000 programpunkter under de 35 dagarna, från spetsiga 
innovationer till folklig kultur och internationella konferenser.   

Under hösten 2022 genomförs en utvärdering av hela H22 satsningen. Tidiga indikationer och siffror från 
utvärderingsarbetet är överlag positiva, både från invånare och tillresta besökare. 

LOKALA TILL GLOBALA SAMARBETEN 
Arbetet med H22 City Expo var på många sätt ett unikt samarbete. Sedan starten 2019 har H22 initierat 
samarbeten och partnerskap med ett 100-tal aktörer, från såväl lokalt som globalt näringsliv, internationella 
organisationer och akademi. Gemensamt för dem alla är att de bidrar till utvecklingen av framtidens smarta 
och hållbara städer och att de genom H22 ville utveckla sitt bidrag tillsammans med Helsingborgs stad. 

Ett litet urval av partnersamarbeten inom H22 

• Ikea startade projekt på två olika platser i Helsingborg, däribland ett om mat och odling på Drottninghög, 
kallat DM som nu ska leva kvar efter H22 City Expo. 

• Urban Future, Europas största konferens om hållbara städer, genomfördes för första gången i Sverige 
under första veckan av H22 City Expo med deltagare från hela världen. 

• Elonroad testade sina laddskenor i Helsingborgs hamn, för att ladda elektriska fordon medan de körs. 
• Kocken Daniel Berlin krokade arm med den nordiska kockeliten och lokala krögare och arrangerade mid-

dagar för fulla hus under hela evenemanget. På menyn fanns även skolmat och föreläsningar om framti-
dens mat. 
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• Rymdstyrelsen tog med sig rymden till Sundstorget där de visade upp sin planetgata, tillsammans med 
en utställning om hur teknik och data från rymden kan lära oss mer om hållbarhet och stadsplanering. 

• BoKlok invigde med H.M. Drottning Silvias hjälp sitt första fullskaliga SilviaBo, ett seniorboende i Marias-
taden som är anpassat för att personer med kognitiva sjukdomar kan bo hemma hela livet. 

• Sveaviken presenterade sitt nya koncept Rehouse – smarta, modulbaserade och flyttbara flerbostads-
hus som under evenemanget fanns att besöka på Gåsebäck. 

• Det stora samarbetsprojektet Havoteket blev en klar favorit för både stora och små besökare i Ocean-
hamen. Här bjöd Tengbom, Hemsö, Serneke, Helsingborgs hamn och staden in till att komma närmare 
havet och lära sig om varför ett levande hav är så viktigt.  

RELATIONER MED OMVÄRLDEN 
Helsingborgs stad var under 2021 i final i tävlingen European Green Capital 2023. Efter att året före ha kom-
mit på finalplats även i European Innovation Capital och under våren 2022 ha blivit utsedd till att ingå i EU-
missionen Climate-Neutral and Smart Cities  har staden positionerat sig som en av Europas mest hållbara 
och innovativa städer. Vi har dessutom fått tillgång till värdefulla nätverk och skapat relationer kring smart 
och hållbar utveckling, bland annat så återstartade European Innovation Council (EIC) upp sitt europeiska 
innovationsnätverk i Helsingborg under expot med många europeiska städer på plats. Relationer som acce-
lererades ytterligare under H22 City Expo, bland annat genom initiativet Urban Brilliance då sex av de mest 
innovativa städerna i Europa gästspelade på Hamntorget och visade upp hur de arbetar. Andra internation-
ella relationer som skapats är bland annat med OECD:s innovationsinitiativ för offentlig sektor och EIT Ur-
ban Mobility som syftar till förändringar när det gäller transporter och rörlighet. H22 har även positionerat 
Helsingborgs stad som en relevant aktör i ett antal internationella nätverk och sammanhang som Nordic 
Smart City Network, det politiska nätverket OECD Champions of Inclusive Growth och UNECE Mayors 
Network. Dessa samarbeten och nätverk kommer att bidra med kunskap till stadens innovationsarbete 
långt efter H22 City Expo.  

Under våren 2021 sammanställde Helsingborgs stad en Voluntary Local Review – en redogörelse för hur 
man lokalt agerar för att uppnå målen i Agenda 2030. Detta följdes upp under H22 City Expo bland annat 
genom att UNECE, FN:s ekonomiska kommission för Europa, arrangerade en konferens i Helsingborg om 
hur vi genom innovation och lokala åtgärder bidrar till att uppfylla hållbarhetsmålen. 

Ytterligare en viktig målgrupp i H22:s internationella arbete är olika aktörer som främjar Sveriges intressen. 
H22 har sedan 2020 haft löpande kontakt med nationella aktörer, som Utrikesdepartementet, Svenska insti-
tutet, Business Sweden och Smart City Sweden men också med svenska ambassader och konsulat. Syftet 
har varit att både sprida budskapet om H22 City Expo, positionera Helsingborg som stad och att hitta syner-
gier i gemensamma frågor. 

DELAKTIGHET OCH LOKALT ENGAGEMANG 
Helsingborgarna har varit en av de viktigaste målgrupperna i arbetet med H22. De ska känna att de har möj-
lighet att vara delaktiga i utvecklingen av sin stad. Under 2021 och 2022 genomfördes ett antal initiativ med 
lokalt fokus, så som dialogmöten, invånarråd och informationskampanjer för att öka kännedom om H22 
satsningen. Under H22 City Expo var mycket av innehållet designat för att främja delaktighet, interaktion 
och lärande om bland annat hållbarhet i staden.  

Samarbetet med lokala föreningar utökades löpande under 2021 och 2022. I början av 2021 lanserades För-
eningsfonden i syfte att främja och stötta idéer som utvecklar föreningslivet och under H22 City Expo var 
många lokala föreningar delaktiga i genomförandet.  

Barnen fick ett helt eget spår under H22 City Expo, utformat för att inkludera och engagera även framtidens 
invånare i staden. Genom H22:s fyra superhjältar möttes även de minsta besökarna med lek och lärande 
om hållbarhet såväl under evenemanget som inför, då många av stadens förskolor har introducerat barnen 
för superhjältarna i sin pedagogik. Superhjältarna blev med sina dagliga besök på de olika områdena en 
stor publikfavorit under evenemanget och kommer att leva kvar i staden även efter H22 City Expo. 
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EKONOMI 
Kostnaden för arbetet med H22 City Expo var under 2020 och 2021 totalt 39,5 mnkr. Perioden januari till 
augusti 2022 visar på ett utfall på 68,4 mnkr för arbetet med H22. Detta innebär att det totala utfallet för 
perioden 2020 till augusti 2022 uppgår till ca 107,9 mnkr vilket utgör cirka 91 procent av den totala budge-
ten på 118 miljoner kronor. Prognosen för kostnaden för H22 City Expo är 118 mnkr. 
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Verksamhetsberättelse  

Innovation för nya välfärdslösningar

Stadens interna innovationsarbete är det ena benet av välfärdssatsningen H22 och syftar till att göra staden 
till en långsiktigt innovationsstark organisation som kontinuerligt utvecklar kärnverksamheten och skapar 
värde för helsingborgarna. Innovationsarbetet gäller inte bara när vi utvecklar den egna verksamheten utan 
också när vi skapar förutsättningar för invånare, organisationer och företag att verka här. Tillsammans 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 välfärdstjänster och en hög livs-
kvalitet 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. 

Nämnder - antal idéer, piloter och uppskalade initiativ 2020-2022 

Nämnd Idéer Piloter Uppskalat 

Barn- och utbildningsnämnden 118 37 2 

Vård- och omsorgsnämnden 83 55 7 

Stadsbyggnadsnämnden 67 31 11 

Arbetsmarknadsnämnden 48 15 10 

Socialnämnden 43 19 5 

Idrotts- och fritidsnämnden 34 9 1 

Kulturnämnden 75 19 3 

Fastighetsnämnden 56 15 0 

Miljönämnden 12 3 0 

Kommunstyrelsen 61 25 6 

Summa nämnder 597 228 45 

Bolagen - antal piloter och uppskalade initiativ 2020-2022 

Bolag Piloter Uppskalat 

Helsingborgshem AB med underkoncern 6 4 

Helsingborgs Hamn AB 2 0 

Öresundskrafts AB med underkoncern 66 38 

Helsingborg Arena och Scen AB 10 9 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 10 4 

Summa bolag 94 55 
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Det har nu gått snart tre år av satsningen på H22 och stadens förvaltningar och bolag har gjort väsentliga 
förflyttningar sedan starten. Vi ser en stor förflyttning till fler stadsgemensamma initiativ och vi ser en stor 
förflyttning till ökad samverkan med omvärlden. Sett till hela koncernen har över 320 idéer testats skarpt 
genom piloter sedan 2020 och 100 av dem är implementerade i ordinarie verksamhet. Utöver dessa initiativ 
pågår även flera andra initiativ i staden, bland annat via partnerbolagen till H22 och genom invånarnas ini-
tiativ 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 använda medel under 2022 jämfört med tidigare år samma period. Detta beror på 
att det alltid finns en viss startsträcka innan piloterna kommer i gång.  Det är i samband med uppskalning 
som det drar mest kapital samtidigt som det är genom uppskalning vi säkerställer effekthemtagningen. Be-
slut om hantering av återstående medel kommer att fattas under hösten. Stadens innovationssatsning är 
långsiktig och vi behöver fortsätta satsa på både pilottester och uppskalning av initiativ med tydliga positiva 
effekter.      

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 13 544 6 264 23 712 0 9 444 4 792 14 236 

Vård- och omsorgsnämnden 21 000 1 800  8 194 1 200 11 194 0 4 335 2 272 6 607 

Stadsbyggnadsnämnden 12 000 5 509 3 825 2 344 11 678 789 4 065 4 126 8 980 

Arbetsmarknadsnämnden 12 000 2 300 4 077 4 125 10 502 0 4 218 1 383 5 601 

Socialnämnden 12 000 2 420 2 500 3 700 8 620 1 780 2 440 2 084 6 304 

Idrotts- och fritidsnämnden 9 000 653 3 725 3 357 7 735 383 850 3 762 4 995 

Kulturnämnden 9 000 600 3 408 4 230   8 238 600 1 377 4 008 5 985 

Fastighetsnämnden 3 000 20 1 150 1 830 3 000 0 423 1 579 2 002 

Miljönämnden 3 000 1 198 391 1 198 2 787 243 394 1 100 1 737 

Kommunstyrelsen * 9 000 1 090 4 688 2 086 7 864 636 2 628 1 360 4 624 

Summa nämnder 120 000 19 494 45 502 30 334 95 330 4 431 30 174 26 466 61 071 

*) 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 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 verksamheter. Effekter 
kommer ofta också över tid vilket förutsätter att vi har ett långsiktigt perspektiv. Det vi kan se tydligt är nu är 
hur samtliga förvaltningar och bolag lägger stort fokus på implementering. Vi ser också hur de har förflyttat 
sig mer och mer till att innovation är en del av ordinarie verksamhet. Vårt arbete har rönt stor uppmärksam-
het under city expot och flera städer runt om i Sverige och Europa tittar på ”Helsingborgsmodellen” för att 
lära sig hur en stad kan arbeta med innovation som medel för att lösa välfärdsutmaningar inom bland annat 
vård, skola och omsorg. Uppmärksamheten bidrar också till att vi etablerar nya samverkansformer.  

Några konkreta exempel på implementeringar under perioden är Sällbo-projektet som drivs av Helsingborgs 
hem och som nu blivit permanent boendeform. Sällbo är ett före detta äldreboende som har renoverats. 31 
av de 51 lägenheterna hyrs ut till 70-plusare. I resterande lägenheter bor unga vuxna mellan 18 och 25 år, 
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varav hälften nyligen har kommit till Sverige, utan sina föräldrar. Utöver den egna lägenheten har de boende 
tillgång till gemensamma ytor både inomhus och utomhus. Sällbo är ett framgångsrikt integrationsinitiativ. 
Ett annat exempel på implementering är initiativet Urbana bad. Helsingborg med sina 22 badplatser har 
brottats med dåliga badvattenprover. Med tidigare provtagningsmetod tog det fyra dagar att få ett resultat. 
Detta skapade en onödig osäkerhet kring när det var säkert att bada. En ny provtagningslösning ger svar på 
badvattenkvalitet på 15 minuter istället. På sikt möjliggör tekniken även att vi kan förutspå problem innan 
de faktiskt uppstår, och även när det är säkert att öppna stränderna igen. Med nya smarta lösningar kan vi 
både spara kostnader och öka kvaliteten. Ett tredje exempel som tydligt visar det är initiativet med Univer-
ses där vi undersöker hur stadens gator mår. Tidigare process för att ta fram underlag för beläggningsbe-
hov var tidskrävande och kostsamt. Underlaget blev även inaktuellt relativt omgående. Med en ny metod 
kan vi på 2 veckor, istället för som det var tidigare mellan 45-48 veckor, få en bild av hela stadens gatunät. 
Ny data ger också en helt annan möjlighet till riktade insatser utifrån gatornas behov.  

Se fler exempel på initiativ i nämnders och bolags avsnitt i rapporten och på innovation.helsingborg.se. 
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Verksamhetsberättelse  

Barnens rättigheter utifrån 
barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. Det innebär ett förtydligande i 
ansvaret om att ha ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet och att barnets rättigheter 
särskilt ska beaktas vid beslut och bedömningar i ärenden som rör barn. Våra verksamheter och tjänster 
finns till för våra invånare, där barn utgör en stor och viktig grupp, därför har alla ett ansvar att beakta bar-
nets rättigheter i planering, genomförande och uppföljning av sin verksamhet. I stadens livskvalitetspro-
gram och plan för lika möjligheter finns fokusområden respektive åtgärder för att stärka barnets rättigheter.   

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2022 utifrån sin uppsiktsplikt att stadens nämnder ska följa upp hur 
barnkonventionen tillämpas i verksamheten och redovisa detta i delårsrapporten augusti 2022. Nämnderna 
har redovisat arbete och utvecklingsbehov inom tre områden om 1. Barnets bästa i beslutsunderlag och ar-
betsprocesser, 2. Barn och ungas rätt till inflytande och 3. Kunskap och organisation för att tillämpa barn-
konventionen. 

Nedan följer en kort sammanfattning av nämndernas redovisningar. Nämndernas uppföljning i sin helhet 
finns i respektive nämnds delårsrapport. 

BARNETS BÄSTA I BESLUTSUNDERLAG OCH ARBETSPROCESSER 
Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska alla åtgärder som rör barn i första hand beakta vad som bedöms vara 
barnets bästa.  

Stadens nämnder arbetar på olika sätt och det finns skillnader i hur väl nämnderna har en utarbetad syste-
matik för att säkerställa barnets bästa i beslutsunderlag och arbetsprocesser. I flera fall finns etablerade 
rutiner och arbetssätt exempelvis checklistor, årliga uppföljningar eller stödtexter i utredningsunderlag. I 
andra fall finns särskilt fokus på barnets bästa i enskilda projekt, processer eller verksamheter. Vissa nämn-
der lyfter i sin redovisning fram bättre systematik och dokumenterade rutiner för prövning av barnets bästa 
som ett utvecklingsbehov.  

Flera verksamheter använder sig av metoden barnkonsekvensanalys för att göra prövningar av barnets 
bästa. Hos vissa är det rutin medan andra utforskar metoden med tester för att öka kunskapen och medve-
tenheten om hur prövningar av barnets rättigheter kan göras. Barnkonsekvensanalyser har exempelvis 
gjorts vid detaljplanearbete för Östra Ramlösa och Oceanhamnen, inför internbudget, i alla ärenden med 
barn vid uppsägning på grund av hyresskuld, på biblioteken och av pandemins påverkan. 

Flera verksamheter använder sin intern kontroll som metod för att följa upp, utveckla och hålla god kvalitet i 
arbetet med barnets rättigheter. På så sätt finns frågorna närvarande i alla led i verksamheten och avvikel-
ser och förbättringsområden kan uppmärksammas, analyseras och åtgärdas. 

BARN OCH UNGAS RÄTT TILL INFLYTANDE 
Artikel 12 i barnkonventionen handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla 
frågor som berör dem. Hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad.  

Det finns flera exempel i nämndernas redovisningar på metoder för att fånga in barn och ungas åsikter, 
idéer och behov. Vidare skapar flera verksamheter inom nämnderna förutsättningar för delaktighet, infly-
tande och medskapande. Det kan handla om allt från att utbilda LSS-handläggare för att säkra barns möjlig-
het till delaktighet, dialog med olika forum för ungt inflytande, inhämta barns åsikter i upphandlingar som 
berör dem, eller avsätta medel för ungdomsproducerad verksamhet. Aktiva insatser har gjorts på flera stäl-
len för att nå en variation av barn och barnfamiljer för att fånga in olika perspektiv, behov och önskemål i 
enlighet med artikel 2 i barnkonventionen om icke-diskriminering.  
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I Helsingborg genomförs flera olika enkäter riktade till barn och unga, exempelvis Skoltempen, Ung Livsstil, 
Folkhälsoenkät barn och unga, där de får delge sin situation och uppfattning om olika frågor. Resultaten ger 
oss ett bra kunskapsunderlag om barn och ungas behov och åsikter som bland annat kan användas för att 
göra prövningar av barnets bästa. Resultaten går även att till viss del dela upp utifrån kön och andra fak-
torer för att kunna synliggöra skillnader i hälsa och livsvillkor mellan olika grupper av barn. Det framgår av 
nämndernas redovisningar att dessa underlag används i verksamheten men en nämnd lyfter också att ett 
utvecklingsområde är att i större utsträckning använda och sprida underlag och analyser så att fler verk-
samheter delges kunskapen. 

En förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället och ha möjlighet till inflytande är tillgången till in-
formation. Med samhällsinformation och kunskap om sina rättigheter kan barn och unga få bättre förutsätt-
ningar att vara delaktiga och använda sin rätt till inflytande. Flera nämnder ser behov av att utveckla sitt ar-
bete med att nå olika grupper av barn och unga till sina verksamheter och tjänster, både fysiskt och digitalt. 
Det kan till exempel handla om att samordna och utveckla fler kanaler eller metoder så att fler barn och 
unga får möjligheter till inflytande. 

KUNSKAP OCH ORGANISATION FÖR ATT TILLÄMPA BARNKONVENTIONEN 
Nämndernas uppföljning visar att det finns skillnader i kunskapsnivå om barnets rättigheter i stadens verk-
samheter. Vissa förvaltningar erbjuder kontinuerligt kompetensutveckling av barnets rättigheter. I vissa fall 
uppmanas medarbetare och nyanställda att genomgå den utbildning som finns på stadens digitala utbild-
ningsplattform. En nämnds politiker har fått utbildning om barnets rättigheter och barnkonsekvensanalyser 
vilket bidrar till att de aktivt kan bevaka barnens rätt till inflytande i ärendehantering. I andra fall finns fram-
tagna stödprocesser i flera steg för att säkerställa kunskap och aktivt arbete med barnkonventionen. En del 
nämnder uttrycker i sin redovisning behov av inventering av kunskapsnivå och systematik för kompetenshö-
jande insatser för barnets rättigheter.  

Hur förvaltningarna organiserar arbetet med att tillämpa barnkonventionen ser olika ut men på de flesta för-
valtningar finns barnrättsstrateger som är utbildade via Skånes kommuner eller Sveriges Kommuner och 
Regioner. Barnrättsstrategernas roll, ansvar och förutsättningar skiljer sig men flera av dem har i uppdrag 
att utbilda övriga medarbetare och vara en stödfunktion internt i arbetet för barnets rättigheter. På vissa för-
valtningar finns interna nätverk av barnrättsstrateger från olika verksamheter som har uppdrag av ledningen 
att till exempel föreslå förbättringar av arbetsmetodik utifrån barnets rättigheter. Andra exempel som för-
valtningarna lyfter fram är återkommande tema om barnrätt på sina ledarforum, återkommande punkt på 
ledningens dagordning eller årliga handlingsplaner för barnets rättigheter. 

Stadsledningsförvaltningen samordnar stadens barnrättsstrateger i ett nätverk för att lära tillsammans, 
stärka varandra i rollen som barnrättsstrateg och samarbeta om gemensamma insatser, till exempel utbild-
ningar och workshops. 

 

  



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 under 2022 allt mer återgått till ett nytt normal-
läge i takt med att pandemin klingat av. Många av de nya arbetssätt som prövats, exempelvis digitala for-
mer för utvecklingssamtal, kompetensutveckling, information och kommunikation med hemmen, har visat 
sig fungera väl och kommer att fortleva även framgent. 

Vi har under pandemin konsekvent använt regleringens möjlighet till undantag från distansundervisning för 
elever som på grund av kunskapsmässiga, sociala eller andra skäl är i behov av särskilt stöd. Undantaget 
har även använts så att elever i gymnasieskolan kunnat genomföra vissa praktiska moment i undervis-
ningen eller inför större bedömningsmoment. Elever inom både grund- och gymnasiesärskolan har hela ti-
den varit undantagna från distansundervisning. Detta har haft stor betydelse för att säkerställa barns och 
elevers utveckling och lärande. Vi kan konstatera att elevernas betygsresultat ökade under de två pandemi-
åren 2020 och 2021. 

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. 

Andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har, sett till hela mandatperioden, ökat 
från 81,6 procent till 84,4 procent vårterminen -22.  Vårens resultat var dock något lägre än föregående år, 
en minskning med 0,4 procentenheter. Andelen elever som når lägst betyg E i alla ämnen och meritvärdena 
sjunker också något. Andelen elever på nationellt program på gymnasiet som når gymnasieexamen inom 
tre år ökade vårterminen -21 till 70,8 procent, att jämföra med 66,1 procent året innan. Ökningen gäller ele-
ver både på yrkesprogrammen och på de högskoleförberedande programmen. Resultat för genomström-
ningen 2022 kommer i slutet av december och redovisas i årsredovisningen. 

NÄMNDENS MÅL 

Andelen elever med hög frånvaro ska halveras 
Bedömningen är att målet inte 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 
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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 
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. Pandemin har påtagligt förändrat denna bild. För 
grundskolans del har den totala frånvaron, sett till alla elever, ökat kraftigt. Andelen elever med hög från-
varo, dvs mer än 15 procents frånvaro, mer än fördubblades inledningsvis under pandemin till nästan 30 
procent. Aktuell siffra var höstterminen 2021 drygt 23 procent. Vårterminen 2022 innebar ingen förbättring 
och frånvaron ligger för detta läsår lika högt som året innan, runt 20 procent. Avståndet till nämndens mål 
om en halvering av andelen elever med hög frånvaro, vilket innebär 6,7 procents frånvaro, är därmed fortfa-
rande stort. För gymnasieskolans del är bilden något annorlunda. Den totala frånvaron, sett till alla elever, 
sjönk inledningsvis några procentenheter. Andelen elever med mer än 15 procents frånvaro sjönk kraftigt, 
från nästan 46 procent till 33 procent, mellan 2019 och 2020. Under det senaste läsåret har frånvaron emel-
lertid ökat igen och läsåret 21/22  är den åter runt 40 procent. Det är alltså fortfarande långt kvar till nämn-
dens mål om en halvering, vilket skulle innebära 23 procents frånvaro. 

Förvaltningens bedömning är att nämndens mål om en halvering av andelen elever med hög frånvaro inte 
kommer att nås under mandatperioden. 

Förvaltningens arbete med utvecklings- och förbättringsinsatser kommer framgent att fortsätta inom ett 
brett spektra för att främja en ökad närvaro för eleverna. 

Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka 
Bedömningen är att målet är uppnått. 

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 var trenden nedåtgående. Om vi istället ser till resultaten för mandatpe-
rioden ökade behörigheten från 81,6 procent till 84,4 procent vårterminen 2022. Resultatet har alltså förbätt-
rats under med knappt tre procentenheter under mandatperioden men med en liten dipp under 2002, från 
84,8 procent till 84,4 procent. 

Trots den till stora delar positiva resultatutvecklingen finns det delar som behöver uppmärksammas och 
adresseras. Vi ser fortsatt en stor spridning i elevernas resultat, både inom och mellan skolor. Det fortsatta 
utvecklingsarbetet, och inte minst arbetet med det kompensatoriska uppdraget, behöver ha fokus på att öka 
likvärdigheten.  Ett fortsatt proaktivt arbete med tidiga insatser behövs för att eleverna ska nå målen. Arbe-
tet med extra anpassningar och särskilt stöd, ökad närvaro och studiero, förbättrat arbete mot kränkande 

40     Helsingborgs stads delårsrapport augusti 2022 



 

41     Helsingborgs stads delårsrapport augusti 2022 
 

behandling samt undervisningens kvalitet fortsätter därför att vara fokus i förvaltningens verksamhetsplan. 
Dessa faktorer blir avgörande för framtida insatser och utvecklingsarbete på de enskilda skolorna. 

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.  Att öka ge-
nomströmningen i gymnasieskolan är därför ett prioriterat mål från nämndens sida. 

Den indikator som används för att beskriva graden av måluppfyllelse är det genomströmningsmått som an-
vänds i Skolverkets nationella statistik. Måttet mäter andelen elever i de kommunala gymnasieskolorna 
som tagit gymnasieexamen från ett nationellt program, det vill säga ett yrkes- eller högskoleförberedande 
program, inom tre år. Referensdata som används för att bedöma måluppfyllelsen är elever som påbörjade 
sin utbildning höstterminen 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. 

Samtidigt som indikatorn genomströmning är relativt enkel i sin definition är den långt ifrån heltäckande 
och förklaringarna till hur den påverkas är komplexa. För att kvalitativt bedöma måluppfyllelsen och dess 
orsaker behöver vi ta hänsyn till faktorer som studiebyten, studieavbrott, frånvaro, elever med extra anpass-
ningar och särskilt stöd samt undervisningens kvalitet. Detta mål poängterar även betydelsen av de tidiga 
skolformernas undervisning och resultat. Ju bättre eleverna lyckas i lägre åldrar desto mindre kraft behöver 
gymnasieskolan lägga på att säkerställa grundläggande kunskaper. 

Vårterminen 2018 nådde 67,5 procent av eleverna på nationellt program gymnasieexamen inom tre år. Mot-
svarande resultatet för vårterminen 2021 var 70,8 procent, en ökning över tid med drygt tre procentenheter. 
Den kraftigaste förbättringen ses på yrkesprogrammen där 74 procent klarade examen jämfört med 66 pro-
cent året innan. För eleverna på högskoleförberedande program var ökningen från 65 till 69 procent. Förvalt-
ningens bedömning är att nämndens mål kommer att nås läsåret 21/22. Resultaten för läsåret 2021/22 pre-
senteras först i december då Skolverkets nationella statistik släpps. Analys av årets resultat kommer därför 
att ske i samband med bokslut för 2022. Förvaltningens bedömning är försiktigt optimistisk att nämndens 
mål nås under mandatperioden. 

Att genomströmningen ökat det föregående läsåret, är glädjande. Det är dock ännu för tidigt att tala om ett 
trendbrott och vi avvaktar fortfarande resultaten för 2022. Det finns fortfarande en stor spridning i resultat 
mellan de olika programmen och skolorna. Eleverna som tog examen vårterminen 2022 är de elever som i 
störst utsträckning haft distansundervisning. Elever har haft olika förutsättningar att tillgodogöra sig di-
stansundervisningen. 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 examen. Detta poängterar vikten av att hålla 
i de insatser som gjorts, att fortsatt fokusera närvaro och studiero, extra anpassningar och särskilt stöd 
samt undervisningens kvalitet. Dessa faktorer blir avgörande för framtida insatser och utvecklingsarbete på 
de enskilda skolorna. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Årets resultat för barn- och utbildningsnämnden visar på ett överskott på 40,9 mnkr. Detta beror framförallt 
på att nämnden för 2022 har omfattande tillfälliga resurser som inte kommer att finnas kvar 2023. Det 
handlar bland annat om statsbidrag för sjuklöner, statsbidrag skolmiljarden, kommunal välfärdssatsning 
samt innovationssatsning. Under året har också utökningar av statsbidrag meddelats från Skolverket, vilket 
innebär svårigheter att hinna använda pengarna. Detta i kombination med kraftiga kostnadsökningar och 
ekonomiskt kärvare förutsättningar kommande år innebär att nämndens verksamheter redan nu iakttar för-
siktighet. Effekten blir ett större överskott för 2022, vilket är nödvändigt för att nå en ekonomi i balans även 
2023 och framåt. 
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INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Idéerna fortsätter att komma in, om än i något lägre takt än under föregående år. Året har präglats av att 
flertalet av de piloter som startats under föregående år fortfarande är i en aktiv testfas. Under våren har för-
valtningen testat att använda sig av ett idécoachnätverk för att möjliggöra mer stöd till de idéer som ännu 
inte formulerat en testplan. 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 44 51 23 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 7 19 11 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 1 1 0 

 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Datadriven skolanalys 
Initiativet siktar på att möjliggöra för nya insikter med hjälp av avancerad datamodellering och genom det 
mer träffsäkra åtgärder i skolan. Genom att kombinera flera datakällor, bland annat betygsdata och data 
från Skoltempen men också data som rör till exempel personalomsättning och sjukfrånvaro, och sedan låta 
en AI-modell hitta mönster bland all information kan vi få nya insikter om olika samband. Genom mer träff-
säkra åtgärder ökar våra möjligheter att möta eleverna behov av stöd. 

Initiativet tar vara på möjligheterna med ny teknik och utmanar kärnverksamheten genom att erbjuda nya 
analyser och datadrivna arbetssätt. Initiativet har testats av en mindre grupp skolor och under hösten 2022 
utvidgas den testgruppen samtidigt som vi förbereder för en potentiell uppskalning och långsiktig imple-
mentering. 

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 har vi testat om 
samma teknik kan individualisera matematikundervisningen 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 an-
vända för att resonera sig fram till vilka strategier som kan fungera bättre. Testet som genomförts med en 
avgränsad grupp elever i en sluten miljö indikerar att det finns skillnader mellan hur elever tar sig an en upp-
gift och att detta påverkar elevens möjlighet att lösa den. Insikterna kan användas för att justera lärarens 
instruktioner inför en uppgift. 

Initiativet testas skarpt och utmanar verksamheten genom att hitta nya sätt att möta varje elev där eleven 
befinner sig. Under hösten 2022 utökar vi testandet och involverar ytterligare 3 skolor med målet att ta fram 
ett stödmaterial baserat på insikterna från testerna. 

Med spillmaterial och samarbete testar vi bygglek 2.0 
Bygglekplatser var vanligt förekommande förr men togs successivt bort under 70- och 80-talet och ersattes 
av förprogrammerade lekställningar. I det här initiativet tar vi ett nytt, uppdaterat grepp om byggleken och 
utgår från samarbetet med det lokala näringslivet för att ta hand om spillmaterial. Förhoppningen är att 
byggleken ska ta steget in på våra skolgårdar, minska behovet av att köpa in färdigproducerat lekmaterial 
och ersätta det med flexibla lekupplevelser som uppmuntrar till barn och elevers kreativitet och handlings-
förmåga. 

Initiativet testades under de fem H22 City Expo-veckorna och blev fullbokat av skolor och förskolor som 
ville testa konceptet. 26 grupper, totalt 567 barn, besökte byggleken under och utvärderingarna visar att 
mottagandet från skolor och förskolor var gott och att man är intresserade av att se möjliga fortsättningar 
på arbetet. 
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Tilldelade, beviljade och rekvirerade 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 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2022. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser 
januari till augusti 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 10 000 10 000 10 000 30 000 

Beviljade medel 3 904 13 544 6 264 23 712 

Använda medel 0 9 444 4 792 14 236 
 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Elevresultat  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Andel elever i grundskolan med minst E i alla äm-
nen i årskurs 6, procent 75,4 % 72,2 % 74,7 % 73,2 % 68,5 % 

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

Genomsnittligt meritvärde i grundskolan 227,8 234,8 231,4 232,1 226,1 

Genomsnittlig skillnad i meritvärde flickor-pojkar 40,1 24,5 30,4 35,4 23,7 

Andel elever i grundskolan behöriga till 
gymnasieskolan yrkesprogram, procent 81,6 % 82,1 % 84,0 % 84,8 % 84,4 % 

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

Andel elever på gymnasieskolans yrkesprogram 
som tar gymnasieexamen, procent 87,3 % 88,3 % 80,0 % 84,7 % 87,6 % 

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

90,6 % 90 % 85,8 % 83,0 % 87,3 % 

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

67,5 % 66,2 % 65,7 % 70,8 % - 

- varav yrkesprogram 71,0 % 70,4 % 66,0 % 73,9 % - 

- varav högskoleförberedande program 65,9 % 63,7 % 65,5 % 69,1 % - 
 

Förskola, skola och fritidshem Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Förskola och pedagogisk omsorg, antal barn folk-
bokförda i Helsingborg 7 923 7 974 7 951 7 881 7 837 

Andel barn i alternativ regi, procent 36,7 % 36,6 % 37,1 % 36,9 % 37,6 % 

Antal förskolebarn per årsarbetare i kommunal 
och fristående förskola, medelvärde 5,2 5,1 5,2 5,3 - 

- varav kommunal förskoleverksamhet 5,1 5,1 5,1 5,2 - 
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Förskola, skola och fritidshem Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Grundskola, antal elever folkbokförda i 
Helsingborg 16 618 17 094 17 484 17 979 18 135 

- varav antal elever i fristående skolor 3 506 3 662 3 817 3 979 4 202 

Fritidshem, antal elever folkbokförda i Helsingborg 5 893 5 922 5 716 5 564 5 758 

- varav antal elever i fristående skolor 893 935 947 936 1 028 

Grundsärskola, antal elever folkbokförda i Helsing-
borg 149 162 174 193 214 

Gymnasieskola, totalt antal elever 6 106 6 318 6 513 6 565 6 600 

- varav antal elever folkbokförda i Helsingborg i fri-
stående skolor 2 504 2 582 2 702 2 813 2 927 

Gymnasiesärskola, totalt antal elever 130 136 147 152 164 
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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 
God och nära vård benämns den strukturomvandling som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen 
syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och för-
utsättningar. Skånes målbild för arbetet med utvecklingen av goda och nära vård är ”Möt personen där den 
är”. Bristen på legitimerad personal innebär stora utmaningar för såväl slutenvården, primärvården och 
kommunen. En god vårdsamverkan kommer att vara avgörande och det är av största vikt att man tillsam-
mans arbetar för att skapa förtroende, tillit och förståelse för varandra. 

Inom tio år kommer andelen över 80 år ha ökat med 50 procent, medan den arbetsföra delen av befolk-
ningen ökar med 4 procent. Redan idag ser nämnden en stor utmaning att klara kompetensförsörjningen 
och de demografiska utmaningarna kommer att innebära ännu större utmaningar i framtiden. Medarbetar-
nas kompetens och fortbildning är ett av de viktigaste områdena för att nå måluppfyllelse både avseende 
delaktighet, självständighet och god livskvalitet för hyresgäster och kunder. Förvaltningen arbetar med att 
ta fram kompetensplaner som kopplas till de grundkrav som ställs enligt verksamhetens och enheternas 
specifika kompetensbehov. 

Under H22 City Expo var målsättningen att sätta vård och omsorg på kartan, att skapa värden för kunder 
och medarbetare och lockat besökare från hela landet. H22 City Expo har lett till nya samarbeten för att 
hitta morgondagens lösningar som skapar framtidens vård och omsorg. 

Digitalisering och välfärdsteknik är prioriterade område får nämnden och äntligen har installationen av digi-
tala nycklar i hemvården kunnat påbörjas. Helsingborgs stad har haft högt ställda krav vid upphandling av 
nyckelfri hemvård som innebär full integration mot verksamhetssystem och personalsystem och kan nu 
äntligen stoltsera med en alldeles unik lösning där vi är först i landet. 

NÄMNDENS MÅL 

Helsingborgarna ska 2022 vara mer nöjda än genomsnittet i riket med sin vård och omsorg 
Målet är inte uppnått. 

Nämndens målsättning är att helsingborgarna ska vara mer nöjda med sin vård och omsorg än 
genomsnittet i riket. Som jämförelse finns Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar som 
genomförs en gång per år. Samtliga verksamheter deltar i de nationella brukarundersökningarna som 
Socialstyrelsen genomför. Därmed finns det möjligheter att få kundnöjdhet inom såväl vårdboende, 
hemvård, hemservice som LSS-verksamheterna. 

På grund av pandemin genomfördes ingen undersökning inom äldreomsorgen 2021. Årets 
brukarundersökning visar i förhållande till 2020 ett försämrat resultat gällande den sammantagna 
nöjdheten inom samtliga verksamhetsområden, så också för riket. Vårdboende och hemservice har en 
högre sammantagen nöjdhet än genomsnittet i riket, medan kunder i hemvården anger en lägre 
sammantagen nöjdhet än genomsnittet i riket. En analys av resultatet kommer att redovisas till nämnden 
under hösten. 

Nämndens 
inriktning 
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Undersökningen inom funktionshinderområdet som genomfördes hösten 2021 visade på en ökad nöjdhet i 
förhållande till tidigare år för boendestöd SoL, daglig verksamhet och servicebostad. Ett sämre resultat i 
jämförelse med 2020 fanns inom gruppbostad och personlig assistans. I förhållande till riket fanns en 
högre nöjdhet inom daglig verksamhet och inom personlig assistans. Under våren har enheterna arbetat 
med resultatet och åtgärder har tydligt kopplats till enheternas verksamhetsplaner. Årets 
brukarundersökning pågår under september- oktober och det är oklart när resultatet kommer att 
presenteras. 

För att följa upp effekten av åtgärder kopplat till kundnöjdhet arbetar förvaltningen med att kunna 
genomföra olika pulsmätningar löpande under året. Matomsorgen och myndigheten genomför egna 
kundundersökningar som överlag visar på en hög nöjdhet. 

Eftersom målet kräver att samtliga verksamheter ska ha en genomsnittlig nöjdhet som är högre än riket 
uppnås inte målet. 

Antalet demensplatser i vårdboende skall öka så att 25 procent av vårdboendeplatserna är demensplatser 
2022 
Bedömningen är att målet inte uppnås. 

Helsingborg stad har en låg andel demensplatser i jämförelse med andra kommuner. Då mandatperioden 
började låg andelen demensplatser på vårdboenden på 11 procent. En viktig prioritering för nämnden har 
därför varit omvandlingen till fler demensplatser i vårdboendena. Nämnden har som målsättning att 25 
procent av platserna på vårdboendena skall vara omvandlade till demensplatser vid årets slut. Det innebär 
bland annat en rad fysiska anpassningar av inom- och utomhusmiljön som sker i nära samarbete med 
fastighetsförvaltningen. Tyvärr påverkas tidsplanen av den globala bristen på material som innebär att tre 
vårdboende inte förväntas bli klara under året (Romare Stiftelse, Ragnvalla gården och Lussebäcken). 
Övriga åtgärder sker enligt fastställd plan och förväntas vara genomförda vid årsskiftet, såsom 
stjärnmärkning. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Den ekonomiska utvecklingen för vård- och omsorgsnämnden under andra tertialet följer i stort samma 
mönster som för årets inledning och föregående år. Den ackumulerade budgetavvikelsen uppgår per au-
gusti till +80 miljoner kronor. 

Orsakerna till den stora avvikelsen är också i huvudsak desamma som redovisats i de senaste uppföljnings-
rapporterna. 

• Nämnden har i budget 2021 och 2022 fått tillskott utöver ordinarie uppräkning för allmän kostnadsut-
veckling och demografi. Samtidigt har volymerna i verksamheterna inte ökat i takt med den demo-
grafiska utvecklingen. 

• Den enskilt största orsaken till nämndens ekonomiska resultat är den nedgång på ca 20 procent av an-
talet kunder inom hemvård, hemsjukvård och hemservice som inleddes 2019/2020. Från våren 2021 
har antalet kunder varit ganska stabilt, dock syns från halvårsskiftet i år en trend med ökat antal kunder. 

• En del av de satsningar som beslutades i internbudget för 2022 har ännu inte fått fullt utslag i verksam-
heternas kostnader, exempelvis omvandling till demensplatser på vårdboendena med tillhörande perso-
nalutökningar och digitala lås. 

• Nämnden har sökt och fått tillgång till en stor mängd statsbidrag. En del statsbidrag är utformade så 
att de kan finansiera vissa pågående förbättringsarbeten och i något fall även verksamhet. Statsbidra-
gen hjälper till att finansiera viktig utveckling av verksamheterna men är samtidigt en utmaning med 
korta tidsramar (ofta ettåriga bidrag). 

• Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat vilket bland annat förklaras av att Försäkringskas-
san har ersatt arbetsgivare för delar av sjuklönekostnaderna och att avsättningarna för pensioner blivit 
lägre än budget. 
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• Bland de kostnadsposter som avviker negativt från budget märks särskilt kostnader för externa place-
ringar i särskilt boende och LSS där den negativa budgetavvikelsen uppgår till -31 miljoner kronor per 
augusti.  

Prognosen för nämndens helårsutfall uppgår till 105 miljoner kronor, vilket är en ökning med 7 miljoner kro-
nor i förhållande till den prognos som lämnades i vårens delårsrapport. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Under 2022 har arbetet inför och under stadsmässan H22 City Expo haft en stark påverkan på förvaltning-
ens innovationsarbete. Antalet aktiviteter för att fånga upp nya potentiella innovationer har minskats. Resur-
ser har istället prioriterats till planering och genomförande av förvaltningens fyra primära programpunkter 
under Expot; Innovationsutställningen Vi Finns på Space to Innovate på Sundstorget, VIDA – vårdinnovativa 
dagarna, visningslägenheten Home4Life på Drottninghög samt det förvaltningsgemensamma Demensvän-
ligt Helsingborg. Arbetet för en mer demensvänlig stad uppmärksammades i stor utsträckning under stads-
mässan då utemiljöerna som arbetats fram i projektet invigdes av H.M Drottning Silvia. 

I Home4Life och Vi Finns fick besökarna möjlighet att förstå och testa ett antal innovationer, däribland Vem 
kommer hem, som genom en läsplatta på väggen bland annat ger den boende information om vem från 
hemvården som kommer på besök härnäst. Andra exempel är Klick, ett stöd för användning av surfplatta 
samt språkstödet Britt-Marie som underlättar språkliga utmaningar i samtal mellan kund och personal. I 
utställningen Vi Finns kunde besökare även ta del av förvaltningens övriga innovationsinitiativ. Ett konkret 
exempel som skapat intresse hos Sveriges Kommuner och Regioner under stadsmässan är initiativet med 
RPA-stöd för journalgranskning i kvalitetshöjande syfte. Under VIDA gavs såväl externa som interna förelä-
sare utrymme och förvaltningens innovationsarbete visades upp. 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 41 34 8 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 25 19 11 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 1 2 4 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Vårdinnovatörer 
Vårdinnovatörskonceptet innebär att externa förmågor med bakgrund som inte primärt är inom vård- och 
omsorg delar sin tid under 6 månader mellan operativt arbete i vård- och omsorg och innovationsarbete. 
Konceptet skapar förutsättningar för att vara nära behoven och samtidigt ges utrymme i sin tjänst för att 
innovera och testa nya lösningar. I en utvärdering av konceptet lyfts även att medarbetarna på den arbets-
plats där vårdinnovatören är verksam får bättre självförtroende kring att själva ta fram egna lösningar och 
vara nyfikna på framtida förändringar. Under hösten kommer nya vårdinnovatörer t.ex. inom daglig verk-
samhet. 

Vårdinnovatörer i ny kontext i Vinnovaprojekt 
Demensvänligt Helsingborg, ett stadsövergripande initiativ som utgår från den gemensamma demografiska 
utmaningen med en ökande andel äldre och förekomsten av kognitiv sjukdom, demenssjukdom. Initiativet 
är ett av flera hypoteslabb i FoU-projektet Den (ut)forskande staden och har lyft frågan om demensvänliga 
offentliga miljöer på både lokal och nationell nivå. Arbetet har bidragit till stärkt förmåga inom förvaltnings-
överskridande samarbete och nya sätt att samarbeta med akademin. Initiativet omnämns som ett gott ex-
empel i Socialstyrelsens slutrapport över den nationella strategin för demenssjukdom. 

Initiativet fått en fortsättning genom Vinnova-projektet Tillsammans bygger vi den omtänksamma staden; 
Innovation i samverkan för ett demensvänligt Helsingborg. Projektet genomförs i samarbete mellan flera 
förvaltningar i staden tillsammans med Lunds Universitet. Projektet består av tre delar där en innebär test 
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av konceptet Vårdinnovatör i kontexten demensvänliga offentliga miljöer. Två vårdinnovatörer ska ha sär-
skilt fokus på framtagandet av en offentlig toalett som bättre tillgodoser behov hos den med kognitiv sjuk-
dom, samtidigt som de arbetar med vård och omsorg av personer med kognitiv sjukdom. Andra delar av 
projektet är ett lärandeforum som bjuder in akademi, praktik och näringsliv till dialog och kunskapsutbyte 
om kognitiv sjukdom och arbete för demensvänliga samhällen samt forskningsfrågor om hur projektet bi-
drar till att skapa sociala värden i den fysiska miljön. 

Var med 
Var med har sitt ursprung i innovationsinitiativet Be my Body som kom till efter en innovationssprint med 
Kulturförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen, där hyresgäster på vårdboende får ta del av sta-
dens kulturupplevelser i staden genom digital kommunikation. Var med skapar möjlighet till socialt delta-
gande särskilt för den som har svårt att förflytta sig. Hyresgäster på vårdboende ges möjlighet att aktivt 
delta vid upplevelser genom att koppla upp sig till ett interaktivt videosamtal där hyresgästen kan styra upp-
levelsen genom muntlig och skriftlig kommunikation via telefon, padda, dator eller TV-skärm. Under hösten 
kommer en guidning i Helsingborg centrum att genomföras och återkommande aktiviteter planeras för hy-
resgäster på vårdboendena. Förhoppningen är att kunna utveckla konceptet efter hyresgästernas önsk-
ningar och behov, till exempel med möjlighet att ta del av dop, bröllop och andra familjehögtider i när och 
fjärran, genom digital kommunikation. 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade 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 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2022. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser 
januari till augusti 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 7 000 7 000 7 000 21 000 

Beviljade medel 1 800 8 194 1 200 11 194 

Använda medel 0 4 335 2 272 6 607 
 
NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Vårdboende Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Andel demensplatser av totalt antal vårdboende-
platser 11,2 % 11,2 % 11,2 % 12,6 % 13,1 % 

Andel boende som är ganska eller mycket nöjda 
med sitt vårdboende, procent 79 % 79 % 82 % - 77 % 

Andel boende på vårdboende som uppger att de inte 
besväras av ensamhet, procent 36 % 38 % 30 % - 34 % 

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

42 % 48 % 51 % - 45 % 

Andel boende som upplever att det känns mycket 
tryggt eller ganska tryggt att bo på vårdboendet 87 % 85 % 88 % - 86 % 

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

Antal personer med beslut om vårdboende som vän-
tar på plats - - 91 28 131 

Antal externt köpta vårdboendeplatser 11 26 21 15 45 
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Hemvård och hemsjukvård Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Andel hemtjänsttagare som är ganska eller mycket 
nöjda med hemtjänsten som helhet, procent 88 % 88 % 88 % - 80 % 

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

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

66 % 64 % 65 % - 54 % 

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

83 % 84 % 84 % - 80 % 

Andel kunder som upplever att de alltid eller oftast får 
ett bra bemötande av personalen i hemtjänsten. 96 % 96 % 96 % - 93 % 

Antal monterade digitala lås för hemvårdskunder - - 0 0 518 

Personalkontinuitet hemvård, augusti 
(antal personal som en hemvårdskund möter) 

- 12,9 11,4 11,0 10,4 

 

LSS-verksamhet Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Antal kunder daglig verksamhet i arbetspraktik, 
kommunal utförare 52 53 48 55 47 

Antal kunder daglig verksamhet som gått vidare i 
egen anställning, kommunal utförare (ackumulerat) 3 4 1 1 0 

Andel brukare som har varit med och bestämt alla 
sina assistenter, procent 42 % 60 % 60 % 36 % - 

Andel brukare som känner sig trygga med alla sina 
assistenter, procent 75 % 100 % 80 % 85,71 % - 

Andel assistenter som bryr sig om brukaren enligt 
brukarens bedömning, procent 92 % 90 % 90 % 79 % - 

Andel brukare som kan göra det hen vill med hjälp av 
sina assistenter, procent 92 % 90 % 80 % 79 % - 

Andel brukare som vet vem hen ska prata med om 
något fungerar dåligt med assistenterna, procent 67 % 70 % 100 % 77 % - 

Gruppbostad LSS-Andel av personalen som bryr sig 
om brukaren enligt brukarens bedömning, procent 80 % 78 % 81 % 84 % - 

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

60 % 73 % 73 % 67 % - 

Gruppbostad LSS-Andel av personalen som förstår 
brukaren enligt brukarens bedömning, procent 60 % 58 % 71 % 74 % - 

Servicebostad LSS - Andel brukare som aldrig är 
rädda för något hemma, procent - - 56 % 59 % - 

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

- 78 % 80 % 81 % - 

Daglig verksamhet LSS  - Andel av brukare som är 
aldrig är rädda för något på sin dagliga verksamhet, 
procent 

- 81 % 67 % 71 % - 
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LSS-verksamhet Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Boendestöd SoL - Andel av brukare som vet vem 
hen ska kontakta om något är dåligt med boendestö-
det, procent 

- - 65 % 86 % - 

Antal personer med beslut om boende LSS som vän-
tar på plats - - - 28 19 

Antal externt köpta LSS-boendeplatser - - - 36 44 
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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 
I stadsutvecklingsprojektet ÄÖP Stadsplan södra staden har en målbild tagits fram och tidigt samråd för 
planen pågår. De tidiga dialogerna kring Västra Berga och Norra infarten fortsätter, där vi tillsammans med 
stadens exploateringskontor och fastighetsägarna studerar förutsättningarna i området. Arbetet med Östra 
Ramlösa fortsätter efter det samråd som genomfördes över sommaren. 

I pågående planärendena arbetar vi med att få fram bostäder i flera stationsorter. I Ödåkra/Väla har vi fem 
pågående detaljplaner främst med syftet att utveckla med förtätning kring stationen samt att utöka med 
småhusbebyggelse. 

Revet vid Oceanpiren, Vattenlekan, på Drottninghög, Dinosaurielekplatsen på Fredriksdal och Dockanparken 
i Oceanhamnen är färdigställda. Minnenas och kunskapens trädgård på Husensjö, har invigts av Hennes 
Majestät Drottningen. Strandpromenaden har fått ny belysning och Vallåkra upprustning av park och lek-
plats, i Gantofta har nya gång- och cykelvägar färdigställts. Gustavslund har fått flera nya grönområden, Få-
gelsångsstråket, i centrum, etapp 1, är färdigställt och familjetoaletter i Rosenträdgården, Dockanparken 
och på Fredriksdal är invigda. 

Varvsbron har tilldelats det internationella bropriset Eugene C. Figg Jr. Medal. 

Våra åtgärder mot errosion inom projektet LIFE Coastadapt testades av stormen Malik och utvärdering har 
konstaterat att insatsen skyddat väg och bebyggelse. 

I början av augusti upptäcktes olja på stranden Domsten - Viken. Inga tunga fordon får köras på stränderna 
och saneringen sker nu för hand. 

Ytor med större behov av renhållning har fått ökad skötselnivå till daglig tillsyn. Sedan i våras arbetar även 
två värdar med uppdraget att arbeta för en renare stad. 

Under H22 City Expo har vi invigt flera projekt och mött många besökare. Totalt deltog 120 personer på våra 
talks och vi har träffat och guidat drygt 2280 inbokade besökare, i Helsingborgsrummet hade vi i snitt 800 
besökare/dag och ca 3000 har lämnat ett budskap vid People´s walk. 

NÄMNDENS MÅL 

Kundernas totala upplevelse av bygglovstjänsten ska under 2022 uppgå till minst 3,7 i NKI live 
Bedömningen är att målet inte kommer uppnås. 

När vi frågar våra kunder hur de upplever vår service landar vi på 3,3 i NKI under januari till augusti 2022. Vi 
når i dagsläget inte riktigt upp till målet för 2022. Enligt NKI live upplever våra kunder att de blir trevligt 
bemötta och känner att deras ärenden tas omhand på ett bra sätt samt att handläggarna är professionella 
och förtroendeingivande. Kunderna uttrycker dock önskemål om att lättare kunna komma i kontakt med 
handläggarna och få bättre vägledning med vilka handlingar som behöver lämnas in. De är inte heller helt 
nöjda med handläggningstiden. 

Nämndens 
inriktning 
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Handläggningstiden efter komplett ärende till beslut ligger i snitt på 17 dagar hittills under 2022. Vi förhåller 
oss väl till lagkravet som är 10 veckor, det vill säga 70 dagar. 

Resultatet visar att vi har fortsatt låga handläggningstider och att vi lyckats leverera bra service och kvalitet, 
men att vi behöver se över hur vi kan bli mer tillgängliga och tydligare kunna vägleda våra kunder med vilka 
handlingar som de behöver lämna in. Med lättade restriktioner ser vi framemot att återigen möta våra 
invånare på olika platser i staden. Närmast i tid kommer vi att finnas på plats på Bo- och villamässan den 
23-25 september för att erbjuda rådgivning. 

Trots planerade insatser ger resultaten för årets första del en indikation om att målet inte kommer att 
uppnås under året. 

Vi ska genom trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet bidra till att stadens trygghetsindex för 
allmän plats ökar till minst 58 år 2022 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Utfallet i stadens trygghetsindex har förbättrats från index 54 till index 56 mellan 2020 och 2021. 

Under årets första del har flera trygghetsskapande åtgärder av olika karaktär genomförts i det offentliga 
rummet och insatserna kommer förhoppningsvis bidra till att målet uppnås. 

I uppdraget att öka tryggheten i stadsmiljön fortsätter vi att arbeta brett med hela staden och öppnar upp 
för nya metoder. Det som ligger till grund för våra analyser är allt från områdesbevakningar, inventeringar 
och rapporteringar från olika forum och samverkansgrupper internt och externt i staden. Dialog med 
invånare är värdefullt och inkomna synpunkter ett av de viktigaste underlagen för vilka platser människor 
upplever som otrygga och var/vad vi ska rikta fokus på. Under våren sammanställde en av förvaltningens 
enheter samtliga inkomna synpunkter från kontaktcenter, vårt ärendehanteringssystem Infracontrol och 
trygghetskartan för att sedan inventera tryggheten ute på plats. Nu pågår ett arbete att prioritera och se var 
och vilka åtgärder som är möjliga att genomföra. 

Exempel på trygghetsarbete och åtgärder förvaltningen arbetat med: 

Vi har bland annat satt ut betonghjärtan på Gustav Adolfs torg som fungerar som påkörningsskydd. Gjort en 
upphöjd korsning för gående och cyklister för att öka tryggheten i trafiken i korsningen 
Larödsvägen/Gummarpsvägen vid Holstadgårdsskolan och i Gantofta är en ny gång- och cykelbana 
färdigställd. Fågelsångsstråket har blivit en cykelgata där cyklisten har företräde framför bilisten och 
Tinkarpsbacken har fått ett farthinder. 

Vi har utfört beskärningar, gallringar och tagit ner buskage utmed flera gång-och cykelstråk, för att göra 
områdena mer öppna, till exempel på Västergård, Ramlösa och Ragnvalla. Vi har även utfört ett flertal 
mindre utökningar av belysning runt om i staden, till exempel satt upp belysning vid en trappa i anslutning 
till en busshållplats på Rausvägen. 

Vi har byggt bort trånga utrymmen på bussterminalen och installerat ett minikonstgalleri. På Söder har vi 
genomfört projektet Minikonst, där små konstverk blivit utplacerade i stadsdelen. 

Villkor för torghandel har uppdaterats och ger oss möjlighet att neka torgplats till personer med kriminella 
kopplingar. 

Vi genomför nu tillsammans med toalettleverantören Danfo en testbädd i SeaU-toaletten med sensorer i tak 
och väggar samt i takutsprånget på utsidan. Sensorerna ska kunna känna av onormala rörelsemönster, som 
genom koppling till en AI förhoppningsvis kan motverka droghandel/missbruk på toaletterna eller i dess 
direkta närhet. Vi genomför även ett test med termisk övervakningskamera vid toaletten i Jordbodalen för 
att motverka att platsen blir ett tillhåll kvälls-/nattetid och motverka vandalism av byggnaden. Testet med 
termisk övervakningskamera sker även vid konstverk på utsatta platser för att motverka stöld eller 
skadegörelse av konstverk i brons. 
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Vi har tillsammans med Trygghet och säkerhet på stadsledningsförvaltningen stärkt upp 
ordningsvaktstyrkan på och runt Gustav Adolfs torg. 

Vi har inom Purple Flag och för projekt Älskade Söder och Helsingborg C genomfört kvällsvandring 
tillsammans med medarbetare, fastighetsägare, boende, polis med flera, för att göra en nulägesanalys inför 
omcertifieringen. Under sommaren har arbetet för att omcertifiera handlingsplanen för Helsingborgs C och 
Söder pågått och de nulägesanalyser som genomfördes under våren ligger till grund för vad vi ska fokusera 
på framöver. 

Placemaking projektet Söderscen på Furutorpsplatsen på Söder pågår för tredje året i rad. I en utvärdering 
av de två första åren konstaterades att flera lyckade aktiviteter genomförts. Aktiviteterna har bestått av en 
stor variation och möjliggjort för människor att testa på och mötas. I april började en kreativ projektledare 
för projektet som genom bättre närvaro driver och utvecklar Söderscen. 

De ny miniparker "parklets" på Södergatan kom på plats i mitten av juni. Totalt handlar det om nästan 40 
meter park och alla parkerna har varsin fadderorganisation som ska sköta om dem och bidra med 
aktiviteter och evenemang på platsen. Målet med parkerna är att stärka gemenskapen och öka tryggheten i 
området genom att locka fler människor att vilja vara där. Dessutom blir det mer grönska längs gatan, något 
som också efterfrågats av boende i området. 

För People´s Walk, den plats i Oceanhamnen som vi utvecklar efter jämlikhetsprinciper har vi tidigare haft 
dialoger med målgruppen äldre. Under H22 City Expo bjöd vi in Helsingborgare och besökare att lämna 
budskap om jämlikhet, inkludering och positiva värden som sedan ska bli till avtryck i det kommande 
People´s walk. Inför mässan placerades People´s Voice ett 12 meter högt torn byggt av 3 000 röda 
läskbackar staplade på varandra, på platsen. Vi bemannade platsen under mässans 35 dagar och fick in ca 
3 000 meddelanden om jämlikhet (samt mer generella budskap om positiva värden) varav 300 budskap 
blästrades in i stenar. People´s walk mottog också en certifiering som första genomförda projekt efter våra 
framtagna jämlikhetsprinciper. 

På Fredriksdal är vi för tredje året i rad igång med platssamverkanprojektet där de stora fastighetsägarna 
medverkar, Kubikskolan, polisen samt representanter från staden. Arbetet leds av Tryggare Sverige. Från 
den aktivitetsplan som tagits fram har syftet varit att genomföra aktiviteter som skapar en mer tryggare, 
trevligare och inkluderande stadsdel. Som en del av arbetet på Fredriksdal har vi deltagit i 
arbetsmarknadsförvaltningens minecraft-dialog (Block by block) med ungdomar. Av inkomna synpunkter 
där många av barnen efterfrågade mer aktivering har till exempel en stor rosa box (PIFFL) placerats ut i 
grönparken i anslutning till lekstråket, med möjlighet att låna lekredskap via en app. 

På Adolfsberg har vi från tidigare dialoger och inkomna synpunkter sett ett behov av trygghetsåtgärder. I år 
fick vi möjlighet att starta upp ett större investeringsprojekt med fokus på det stora grönstråket som löper 
genom området. I och med det har vi genomfört dialoger på Vittra-skolan med elever i årskurs 6 och 7. 
Eleverna fick möjlighet att tycka till om otrygga platser och vad som kan bli bättre i området. 

I vårt projekt på Sjöcronaplatsen, där vi under 2020 hade invånardialog med boende i området, tillför vi 
utefter önskemål mer grönska, sittplatser och lek för de minsta. 

Vi har haft dialog med skolbarn i årskurs 5-6 på Raus planterings skola, där berättade vi om vad som är 
viktigt att tänka på för att en stad ska upplevas trygg och attraktiv. Barnen jobbar med sitt framtida 
Planteringen där de får lära sig om hur man bygger en stad och vad som gör den trevlig och trygg. 
Ambitionen är, om möjligt, att genomföra vissa åtgärder som barnen identifierat. 

Tunneln på Närlunda under Fältarpsvägen har målats klart. Även tunneln vid Gustav Adolfs gata (under 
Malmöleden) har fått en upprustning. Det var Helsingborgs konstproduktion som målat och det var 
samfinansierat av kulturförvaltningen och SBF. 

ArtstreetHBG genomfördes, tillsammans med konstnärer, i slutet av juni denna gången på Fredriksdal. 
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EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Årets resultat för stadsbyggnadsnämnden visar på ett underskott på 25,0 mnkr. Detta beror på att: 

De kontrakt som rör drift och underhåll av staden visar ett totalt underskott på ca 30,0 mnkr. De befintliga 
kontrakten (Centrum&Strand, Skog&Natur, Vinterljus, Blomsterprogrammet samt Beredskap) har räknats 
upp med index, vilka är betydligt högre än normalt. Kostnaderna för de nya  entreprenaderna (Norr C, Öster 
C, Söder C, Norr byar, Söder byar, Grusytor samt Brunnar) har ökat jämfört med vad som har budgeterats . 

De höga kostnaderna för el medför ett underskott på ca 11,0 mnkr jämfört med budget. Vi har gjort anta-
gandet att elpriserna kommer att ligga kvar på den nivå vi har sett den senaste tiden vilket är den enda an-
ledningen till den stora differensen mellan budget och prognos. Vi har genomfört några mindre åtgärder 
som att tända gatubelysningen senare och släcka den tidigare och även slopat den större inspektion som 
skulle genomförts september – november. Inspektionen innebär att gatubelysningen etappvis tänds dagtid i 
syfte att hitta trasiga ljuskällor. Slopad inspektion får till följd att trasiga ljuskällor åtgärdas efterhand som 
de upptäcks eller rapporteras in. Vi planerar en del andra besparingsåtgärder, bland annat tittar vi på möjlig-
heterna att ladda våra elbilar under de billigaste timmarna på dygnet och gällande vinterljus kommer vi hålla 
tänt samtidigt som gatubelysningen till skillnad från andra år då det varit tänt längre. Vi kommer även att för 
nämnden presentera ett större åtgärdsförslag för att minska energiförbrukningen. 

Den prognosticerade kostnaden för vinterväghållning visar ökade kostnader med 7,1 mnkr mot budget. Pro-
gnosen baseras på hittills ackumulerade kostnader i år (vi hade en start på 2022 med flera månader av tuff 
halka, från januari till mars körde entreprenören 30 st halkbekämpningsrundor) samt baserat på hur utfallet 
blev 2021. 

Kostnaderna för skolskjutsar visar ett underskott på ca 2,0 mnkr (skolbuss 0,8 mnkr och särskild skolskjuts 
1,2 mnkr). Skolskjutsverksamheten, med sina fordon, påverkas av den turbulenta världsmarknaden på 
bränsle. Indexuppräkning för andra halvåret uppgår till ca 20 %. 

Kostnaderna för seniorkort beräknas bli ca 2,0 mnkr lägre än planerat. Seniorresandet påverkades av pan-
demin i början av året och resandenivåerna var något lägre än budgeterat. Resandeantalet är fortsatt lite 
mer varierande än tidigare, men vår bedömning är att det kommer återhämta sig till tidigare nivåer under 
hösten. 

Intäkterna från felparkering ser ut att bli ca 6,0 mnkr mer än planerat. Stadens tidigare höjning av felparke-
ringsavgifterna infördes för att få en avskräckande effekt på dem som parkerar fel. Effekten har delvis 
nåtts, men vi ser fortsatt ett stort antal som får parkeringsanmärkning. Vi ser att vi fortfarande inte nått den 
nivå som vi bedömt vara rimlig utan intäkterna ligger över budget. 

Räntor och avskrivningar som generas av investeringarna visar ett prognosticerat överskott på 15,0 mnkr 
mot budget. Detta på grund av att projekt förskjutits i tid. 

Förvaltningen har redan vidtagit åtgärder för att minska elförbrukningen och fler åtgärder kommer att vid-
tas. En översyn pågår över vilka andra åtgärder som kan genomföras snabbt för att minska kostnaderna 
under hösten. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Under årets första del har åtta nya idéer presenterats: Uppföljning Lussebäcken, Samlastning i city, Smarta 
väderskydd, Analys och automatisering och Gemensam AR-plattform, Smart data hjälper dig hitta parkering, 
Världens första elbilspool med laddning utan sladd!, Tagg-igenkänning kopplat till klotter. 

De nya idéer som testas skarpt är: Analys och automatisering, Smarta väderskydd, Urbana bad – badvatten-
kvalitet, lekstråket och Uppföljning Lussebäcken. 

De nya uppskalade piloterna är: Familjetoaletter som ihop med Demensvänligt Helsingborg lett till Framta-
gandet av Demensvänliga toaletter, Flyttbar park som flyttats och utökats, Beach 2.0 som utökats med 
tjänsten badvattenkvalitet, Univrses där litet test med ett par mobiler i NSR-bilar blir ny metod som ersätter 
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det traditionella sättet att kartlägga hur gatorna mår, Resurs digital tvilling som skalas upp genom anlitande 
av ny resurs för större satsning, Meltspot där vi går från litet test med rörelsedata till att utöka under stads-
mässan, Street moves som skalats upp till Rektorsgatan och till parklets samt Söderscen som utvidgas till 
Gustav Adolfs torg 

Den stora ökningen av uppskalade piloter beror troligtvis på att processen för att komma till uppskalning 
har tagit tid och vi har haft flera piloter i testfasen som nu tar nästa steg. 

I anslutning till att H22 City expo öppnade så realiserades 12 initiativ: Digitalt verktyg för AR/VR, Havet är 
din granne-Rev, Havet är din granne-Vägg, Pladdra - en digital dialogplattform, Lekstråket, People´s walk, 
Pixla Experience park, fem stycken OPS:ar - Vatten, Energi, Historien berättar, Så låter Helsingborg och Mö-
tesplats. 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 45 14  

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 24 2  

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 2 1  
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

MIT - Future of Public Safety in Cities 
I Helsingborg är tilliten mellan invånarna lägre än i de flesta jämförbara städer, vilket delvis kan förklara var-
för invånarnas trygghet i det offentliga rummet också i genomsnitt är lägre. Nu har staden tillsammans med 
MIT, ett av världens främsta universitet inom teknik och innovation, använt deras datamodell som bygger 
på Google Street View bilder för att presentera ett mätvärde på upplevd trygghet. En robot har tränats i att 
bedöma vilken plats som upplevs mer eller mindre otrygg. Denna data har vi sedan kombinerat med trygg-
hetsmätningar, rörelsedata, EST-data och brottsdata från Polisen. Sammantaget ger det oss en unik bild 
med olika lager som beskriver hur en plats upplevs utifrån ett trygghetsperspektiv. 

Varje gång du använder en mobiltelefon, GPS eller transportapp så lämnar du digitala fotspår efter dig i sta-
den. Genom att statistiskt analysera dessa fotspår av större datamängder går det att studera hur människor 
interagerar med sin närmiljö och varandra. 

Genom att titta på data hämtad från sociala medier och offentlig statistik kopplat till säkerhet, kan vi hjälpa 
till att belysa hur förutsättningarna för en hög upplevd trygghet kan förbättras. 

Effekt: Få ett mätvärde på upplevd trygghet 
Status: Testas skarpt 
Typ av innovation: Möjlighetsdrivet 
Gemensam utmaning: Hur kan vi nyttja data för bättre tjänster och högre livskvalitet? 
Partners: MIT, Stadsledningsförvaltningen (Trygghet och säkerhet) 

Revet 
I Södra hamnen finns nu ett stenrev på plats som gör det möjligt att se och uppleva vad som finns under 
havsytan. Revet kommer ge rätt förutsättningar för fler växter och djur att leva i hamnen. Med tiden kommer 
hamnbassängen att få kvaliteter som ett grönområde, fast i vattnet, som kommer att ge invånare naturupp-
levelser och lugn. Till revet kan även olika aktiviteter kopplas, exempelvis marin pedagogik eller utlåning av 
håvar för upptäcktsfärd och lärande. 

Att på det här sättet medvetet och omsorgsfullt planera och bygga med fokus på djur- och växtliv i urban 
havsmiljö skiljer sig från hur kommuner vanligtvis gör idag. En viktig förutsättning för att lyckas med att 
skapa dessa ”grönytefaktorer” är just att få med värdena tidigt i detaljplaneprocessen. 
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Utvecklingen av revet kommer att följas upp och dokumenteras av miljöförvaltningen och det blir spän-
nande att se hur revet bidrar till att öka mängden djur och växter genom att göra en före och efterstudie. 

Effekt: Skapa bättre förutsättningar för växter och djur i havet. Skapa bättre förutsättningar för växt och 
djurliv under vattnet samt skapa nya upplevelser för besökare och invånare. 
Status: Realiserad 
Typ av innovation: Utmaningsdriven eftersom vi behöver öka den biologiska mångfalden i havet. Idédriven 
på så vis att vi anlagt revet stadsnära så att invånarna kan ta del av det. 
Kategori: Klimat och miljö 
Partners: Miljöförvaltningen 

Gemensam AR-plattform 
Enheten för Design och innovation, som har en central roll i staden, har efter flera förfrågningar konstaterat 
att många förvaltningar och innovationspiloter har liknande behov av AR-teknik. Därför kommer en stadsge-
mensam lösning byggd på tidigare piloter vara mer kostnadseffektiv framåt. Piloten Gemensam AR-platt-
form avser underlätta för nya test genom att samla och dra nytta av tidigare arbete där behov av AR-objekt 
på specifika platser och på ytor med särskild storlek enkelt kan göra det. 

Genom att bygga vidare på piloter som redan gjorts, bland andra från piloterna Pladdra, Barnens H22 och 
Helsingborgsrummet kommer vi ta fram en lösning där behov av liknande slag på olika förvaltningar kan 
skötas av verksamheten själv. Enkelt och skalbart vilket underlättar, effektiviserar och gynna fortsatt samar-
bete. Det som börjar på Stadsbyggnadsförvaltningen som en dialog kring en byggd miljö kan till exempel 
komma att skapa rörelsepedagogiska värden. 

Effekt: Underlätta, effektivisera och gynna fortsatt samarbete kopplat till AR teknik samt flera troliga möjlig-
hetdrivna bieffekter där förvaltningarnas olika perspektiv kan leda till oväntade, nya nyttor och synergieffek-
ter. Till exempel något som börjar på SBF som en dialog kring en byggd miljö kan skapa rörelsepedagogiska 
värden. 
Status: Utforskas 
Typ av innovation: Möjlighetsdrivet 
Gemensam utmaning: Hur kan vi nyttja data för bättre tjänster och högre livskvalitet? 
Partners: SBF - "användarcase" - lekplatsdialog Wiselgrensplatsen/Planteringen & möjligtvis Östra Ramlösa-
sjukhusområdet, möjligtvis fortsättning Helsingborgsrummet. SLF - Möjlig implementering med AR i Guide 
helsingborg-appen. KF - upplevelser kopplat till lokalhistoriska utställningen och liknande. SFF - Rörelsepe-
dagogik - uppleva miljöer/virtuella objekt som inslag i lektioner, träna matte i rörelse. 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade 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 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2022. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser 
januari till augusti 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 4 000 4 000 4 000 12 000 

Beviljade medel 5 509 3 825 2 344 11 678 

Använda medel 789 4 065 4 126 8 979 
 
Sammanlagt har innovationsrådet nu beviljat nästan hela summan på 12 miljoner kronor som stadsbygg-
nadsförvaltningen tilldelats under 2020, 2021 och 2022. Förvaltningen har en inkommande pilot samt plane-
rar att använda resterande medel till en innovationsutbildning med fokus på hållbar samhällsplanering för 
hela förvaltningen. 
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Sju nya piloter har beviljats medel till och med augusti, en tidigare beviljad har fått extra tillskott samt medel 
har beviljats för presentation av innovationer bland annat till innovationsutställningen på Sundstorget under 
H22 City Expot. 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Detaljplanering 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Detaljplanelagda bostäder i buffert, antal 2 794 2 379 2 210 1 672 - 

Planberedskap verksamhet privat mark, hektar 98 96 93 53,1 - 

Planberedskap verksamhet kommunal mark, 
hektar 18 23 17 26,9 - 

 

Trafik Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Cyklister som passerar våra 9 cykelmätare, 
antal 2 125 887 2 020 137 2 045 158 1 908 412 

- 

Resor med stadsbuss, antal miljoner 14,0 14,2 9,0 8,4 - 
 

Miljö och klimat Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Areal skyddad natur, antal hektar 4 695 4 695 4 720 4 720 - 

Kommunala naturreservat, antal 9 9 10 10 - 
 

Kvalitet Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

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

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

77 79 80 82 
- 

Genomsnittlig handläggningstid för bygglov, antal 
dagar 30 16 14 13 - 

Andel bygglovsansökningar som beslutas inom 
en vecka, procent 35 % 49 % 49 % 53 % - 

Bygglovskundernas upplevelse av vårt bemö-
tande, betyg 1-4 3,4 3,7 3,8 3,6 - 

 

Samhällsutveckling Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Färdigställda bostäder, antal 1 404 1 232 948 1 154 - 

Bostäder som börjat byggas, antal 1 361 822 469 1 143 - 
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Ekonomi Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Minskad årlig underhållsskuld, procent 8 % 6 % 7 % -29 % - 
 

Nämndens inriktning  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Nedskräpningsärenden för hela staden, antal 2 538 3 747 3 740 4 193 - 

Polisens trygghetsmätning, problemindex 
(0 obefintlig - 6 alarmerande) 2,4 2,4 2,4 2,3 - 
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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 2022 har arbetslösheten minskat och är nu i nivå med innan pandemin. Utmaningarna innan 2020 
som matchningsproblematik, andel utrikesfödda och långtidsarbetslösa är igen de största. En stark arbets-
marknad innebär färre ansökningar om ekonomiskt bistånd och höga avslut till arbete. Antalet bidragshus-
håll var i augusti 2154 vilket är det lägsta under de sex senaste åren. Arbetsmarknadsnämndens mål avse-
ende antal bidragstagare och antal barn i i bidragshushåll kommer att nås. Minskningen av ekonomiskt bi-
stånd följer den nationella trenden men, till skillnad från jämförelsekommuner, har avsluten till arbete i 
Helsingborg skett i samtliga hushållstyper och ärendetider samt antalet återvändare minskar. Det visar på 
att samarbetet med arbetsgivarna och organiseringen av arbetet, där alla invånare har en arbetsmarknads-
planering, ger hållbara effekter. 

Förvaltningens arbete med att möjliggöra för vuxna att bli självförsörjande präglas av ett tydligt arbetsfo-
kus, balans mellan rättigheter och skyldigheter samt ett effektivt flöde med samarbete inom och utom för-
valtningen. Kompetensförsörjning och fokus på bristyrken är förutsättningar för att etableringen på arbets-
marknaden ska vara hållbar och bidrar till att lösa kompetensförsörjningsutmaningarna. Utifrån arbetsgivar-
nas behov och i samspel med branscherna finns nu ett yrkesutbildningsutbud som aldrig varit bredare eller 
större. Vägledningsarbetet ställs om så att alla som söker yrkesutbildning får vägledningssamtal vilket lett 
till ökad fyllnadsgrad och minskade avbrott. Den nya organiseringen av SFI med yrkesfokus ger fortsatt 
goda effekter. 

Ökat fokus på arbete och på tydliga förväntningar samt effektiva snabba processer utgör basen för förvalt-
ningens innovations- och utvecklingsarbete. Nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd med samma syfte håller 
på att implementeras. 

Arbetsförmedlingens uppdrag och ansvarsfördelning mellan stat och kommun har klarnat och en ny sam-
verkansöverenskommelse håller på att färdigställas. 

NÄMNDENS MÅL 

Antalet invånare med ekonomiskt bistånd ska under 2022 minska till högst 2 700 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Trenden med färre biståndsindivider fortsätter. I augusti 2022 är antalet biståndsindivider 2 634, vilket är 13 
procent färre jämfört med augusti 2021 (3 024 biståndsindivider) och 21 procent färre jämfört med augusti 
2020 (3 326 biståndsindivider). Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 

Trenden av minskat antal invånare i behov av ekonomiskt bistånd är generellt genomgående i riket. 
Däremot skiljer sig graden av minskning åt. Helsingborg följer samma utveckling som riket. I riket såväl 
som i Helsingborg minskar det genomsnittliga antalet biståndsindivider per månad under perioden januari-
juli med 12 procent i jämförelse med samma period 2021. 

De goda resultaten avspeglas i samtliga grupper. Något som skiljer förvaltningens resultat från 
benchmarkingkommuner är att de positiva avsluten sker i fler grupper i Helsingborg i relation till 

Nämndens 
inriktning 
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inskrivningstid, ålder och behovsbild. Detta är ett resultat av förvaltningens arbete med en aktiv planering 
för samtliga invånare som erhåller ekonomiskt bistånd och har guide. Andelen positiva avslut (annan 
ersättning, arbete eller studier) är marginellt högre 2022, 42 procent jämfört med 41 procent 2021. 

Arbetslösheten har fortsatt att minska. I augusti 2022 ) var arbetslösheten 9,9 procent i förhållande till 11,1 
procent motsvarande månad 2021 och 12,6 procent 2020. Arbetsförmedlingen bedömer att 
arbetsmarknaden kommer att vara fortsatt god men att minskningen av arbetslösheten kommer att avta. 
Samtidigt påvisar analyserna en osäkerhet kring hur, när och i vilken omfattning inflation och en 
lågkonjunktur kan komma att påverka arbetsmarknaden. Den sjunkande arbetslösheten har påverkat 
inflödet i förvaltningen positivt och bidragit till måluppfyllelsen. 

Av arbetsförmedlingens statistik framgår det att 75 procent av de som står utanför arbetsmarknaden i 
Helsingborg bedöms ha svag konkurrensförmåga, till exempel utifrån språk- och yrkeskunskaper. Av de 
invånare som erhöll bistånd i augusti var 71 procent utrikesfödda. Det betyder att detta fortfarande är en 
viktig målgrupp i förvaltningens arbete. 

Under aktuell period har efterfrågan på arbetskraft varit god. Förvaltningen har utvecklat  arbetssätt för att 
möta befintlig efterfrågan genom: 

• En god analys och kunskapsinhämtning om arbetsgivarnas kompetensbehov som har legat till grund 
för planering av utbildningsutbud, utveckling av kombinationsinsatser samt genomförande av 
matchningsaktiviteter. 

• Stabila strukturer för samarbete med arbetsgivare och näringsliv 
• Ett flexibelt och utforskande arbetssätt i samarbetet med arbetsgivare som inneburit att nya sätt att 

matcha arbetsgivarnas kompetensbehov och de invånare som är i kontakt med förvaltningen.  

Samtidigt ser förvaltningen att det finns ett behov av att utveckla samarbetet med arbetsgivare ytterligare. 
Det gäller bland annat användning av jobbspår och kombinationsutbildningar. Detta skulle påverka utflödet 
positivt och därmed bidra till en högre måluppfyllelse. 

Förvaltningen fortsätter att arbeta med att öka och effektivisera invånarens flöde i förvaltningen. En viktig 
del i arbetet har varit implementeringen av de nya riktlinjerna. Dessa har inneburit en utveckling av 
arbetssätten i förvaltningen utifrån balansen mellan rättigheter och skyldigheter. En viktig del av flödet som 
har utvecklats är den gemensamma ingången som inneburit en effektiv process från första kontakt till att 
en planering mot egenförsörjning inleds. Då implementeringen av riktlinjerna inleddes i februari kommer 
arbetet med att utveckla arbetssätt fortsätta. Det förväntas påverka såväl inflöde som utflöde i 
förvaltningen. 

Uppföljning av den förändring som genomfördes av sfi-modellen i januari 2021 fortsätter visa positiva 
resultat. En utvärdering av sfi-navet visar att eleverna är mer förberedda och motiverade för sina studier, ser 
en tydligare koppling till arbetslivet och oftare har en bättre progression. Förutsättningarna att hamna på 
rätt studienivå är större än tidigare och uppföljning har pekat på en snabbare genomströmning. 

Ett viktigt utvecklingsområde för att minska antalet biståndsindivider ytterligare är att arbeta med 
samspelet mellan verksamheterna kopplat till invånarens flöde. Förvaltningens resurser används inte 
tillräckligt effektivt idag. En mer effektiv resursanvändning, utifrån ett bättre samspel mellan 
verksamheterna kring invånaren, skulle minska antalet biståndsindivider ytterligare. 

Vad gäller samverkan med Arbetsförmedlingen har arbetet med en gemensam överenskommelse mellan 
Arbetsförmedlingen i Helsingborg och Arbetsmarknadsförvaltningen påbörjats. Överenskommelsen 
kommer att vara klar innan årsskiftet och innehålla beskrivning av: 

• Målgrupper för samverkan 
• Målsättningar för samverkan 
• Avsedda effekter av samverkan 
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Antalet hushåll med barn med ekonomiskt bistånd ska under 2022 minska så att antalet barn blir 
högst 1 750 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

I augusti 2022 är antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd 1 603. Det är en minskning i jämförelse 
med augusti både 2021 (1 922 barn) och 2020 (2 095 barn). Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 

Andelen barnhushåll av samtliga öppna ärenden under perioden januari till augusti 2022 var 34,3 procent 
medan motsvarande siffra för 2021 var 34,6 procent. Det innebär att andelen aktuella barnhushåll inte har 
förändrats i relation till motsvarande period föregående år. 

Vad gäller avslut av hushåll med barn så framgår det av statistiken att av samtliga pågående hushåll med 
barn avslutas i genomsnitt 6 procent under perioden februari till augusti 2022. Motsvarande siffra för 
samtliga pågående hushåll är 7 procent. Samtidigt är andelen avslut till positiva avslutsorsaker (arbete, 
studier och annan ersättning) högre för hushåll med barn, 49 procent (det var samma nivå feb-aug 2021). 
Motsvarande siffra för samtliga hushåll är 42 procent. 

De framgångsfaktorer som lyfts i målet Antalet invånare med ekonomiskt bistånd ska under 2022 minska till 
högst 2 700 har även påverkat detta mål positivt. Utöver detta ser förvaltningen att det har det påverkat 
resultatet positivt att det har funnits ett uttalat mål riktat till hushåll med barn. Detta har medfört medvetet 
fokus på hushåll med barn och lett till utveckling av aktiviteter i samtliga delar i förvaltningen. 

Verksamhet arbetsmarknad har infört en riktlinje som innebär att när det finns två vuxna i ett hushåll med 
barn ska guiderna vid behov samordna stödet till föräldrarna. Det skapar bättre förutsättningar för planering 
till egenförsörjning. 

En av de välfärdssatsningar som arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med är en utvidgad 
samhällsorientering i samarbete med socialförvaltningen. Välfärdssatsningen har inneburit att 
förvaltningen har kunnat nå en utökad målgrupp invånare utan begränsning på hur länge invånaren bott i 
Sverige, bland annat föräldralediga och nyanlända som varit här mer än tre år. Den utökade 
samhällsorienteringen har stärkt arbetsmarknadskopplingen men även haft fokus på frågor som handlar 
om livet i Sverige och föräldraskap i Sverige. 

Förvaltningen genomför en välfärdssatsning tillsammans med socialförvaltningen som heter Familjen i 
fokus. Syftet med välfärdssatsningen är att testa och utveckla ett gemensamt arbetssätt, utifrån respektive 
uppdrag, med familjen i fokus. Målgruppen är familjer där föräldrarna uppbär ekonomiskt bistånd och där 
det finns barn upp till 12 år. Välfärdssatsningen är ett sätt att testa och utvärdera arbetsmetoder som vi 
sedan ska kunna skala upp i kärnverksamheten inom befintlig ram. Volymen i denna välfärdssatsning är 
hittills för låg för att dra slutsatser om resultat och påverkan på måluppfyllelsen. 

Minst 345 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbetet eller studier under 2022 
Bedömningen är att målet inte uppnås. 

Förvaltningen har under under perioden januari till augusti 2022 avslutat 136 ungdomar till arbete eller 
studier (98 arbete och 38 studier). Detta kan jämföras med tidigare års resultat: 

2021: 184 (111 arbete och 73 studier) 

2020: 159 (82 arbete och 77 studier) 

2019: 156 (108 arbete och 48 studier) 

Utvecklingen av resultaten behöver förstås i relation till inflöde och antal aktuella ungdomar i förvaltningen. 
I augusti 2022 hade 358 ungdomar ett öppet pågående biståndsärende. Motsvarande siffra för 2021 och 
2020 var 491 ungdomar respektive 497 ungdomar. Ungdomsarbetslösheten fortsätter minska och är idag 
på nivåer i Helsingborg. Ungdomsarbetslösheten i Helsingborg var i augusti 2022 11,0 procent. Detta kan 
jämföras med motsvarande siffra för 2021 (11,5 procent) och 2020 (15,2 procent). Den låga 
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ungdomsarbetslösheten påverkar inflödet till förvaltningen positivt varför det låga antalen ungdomsärenden 
kan förklaras utifrån såväl inflödet som utflödet. 

Bland ungdomar som är i kontakt med förvaltningen är det en betydande andel som är i behov av 
samordnade insatser mellan arbetsmarknadsförvaltningen och andra verksamheter som möter gruppen. 
Tjänstegenomgång, genomförd i maj månad, visar att andelen med psykisk ohälsa ökar jämfört med 2021. 
Samtidigt är andelen ungdomar som bedöms som jobbklara konstanta jämfört med 2021. En faktor som 
skiljer ungdomsgruppen från den totala gruppen biståndsindivider är att cirka 50 procent är utrikesfödda, 
motsvarande siffra för den totala gruppen är 71 procent. 

Under perioden februari till augusti 2022 utgör avslut till arbete eller studier 37 procent av samtliga avslut. 
Det är samma nivå som motsvarande period 2021. Av samtliga avslut utgör studier 10 procent 2022. Det 
kan jämföras med 14 procent 2021. Det betyder att studier utgör en minskande del av resultaten för 
ungdomsgruppen. Då studier är en hållbar lösning för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden är det 
av stor vikt att förvaltningen utvecklar arbetssätt för att ytterligare främja avslut till studier. 

Vad gäller avsluten till arbete drivs dessa till stor del av samma förklaringsfaktorer som huvudmålet, främst 
det utvecklade samarbetet med arbetsgivare. En aktivitet som varit särskild riktad till ungdomar är 
ungdomsanställningar. Under 2021 och halvår ett 2022 har 78 ungdomar tagit del av 
ungdomsanställningar. En uppföljning genomförd i augusti 2022 visar att 75 procent av de ungdomar som 
tagit del av ungdomsanställningar idag är självförsörjande. Detta är ett positivt resultat och innebär en viktig 
väg till egenförsörjning för ungdomsgruppen. 

Ung Helsingborg är en av förvaltningens plattformar 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. Volymen av ungdomar med ekonomiskt bistånd i Ung Helsingborg 
har varit för låg och förvaltningen ser ett behov av att förstärka arbetet med ungdomsgruppen ytterligare. 
Därför kommer en pilot genomföras under ett halvår, med start i mitten av september. Målet är att skapa ett 
samlat ungdomsarbete som hanterar samtliga ungdomar upp till 24 år. Teamet som jobbar i piloten 
kommer bland annat att jobba med att: 

• Kartlägga samtliga ungdomar och skapa en gemensam planering som innehåller tydlig aktivitet för 
ungdomen 

• Samordnad planering för alla unga 
• Öka förebyggande arbetet tillsammans med SFF för att undvika nya ungdomar till försörjningsstöd 
• Öka övergång till studier genom ökat samarbete och gemensam planering 

Piloten grundar sig i de analyser som tidigare gjorts i relation till ungdomsmålet som bland annat visat ett 
behov av tydliga och gemensamma målsättningar i samarbetet kring ungdomsgruppen samt behov av att 
förstärka övergången till studier. I det fall piloten ger önskat resultat, ökade avslut till arbete och studier, 
kommer arbetssättet att implementeras. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Årets resultat för arbetsmarknadsnämnden visar på ett överskott på 117 mnkr. Detta överskott kan delas 
upp i tre delar; ekonomiskt bistånd (+86 mnk), verksamheten (21 mnkr) och tillfälliga kostnadsersättningar 
från Migrationsverket för kommunens kostnader för mottagandet av flyktingar från Ukraina (10 mnkr). 

Ekonomiskt bistånd +86 mnkr 
Prognosen för utbetalt ekonomiskt bistånd visar på ett överskott på 88 mnkr. Utav dessa beräknas 2 mkr gå 
till Framstegsjobb (att växla ekonomiskt bistånd mot anställning och utbildning), där ca 15 personer med 
ekonomiskt bistånd kommer att ingå. 

Antalet hushåll som får bistånd har i stort sett minskat stadigt med i snitt 30 hushåll per månad under 2022. 
Vi ser alltså i dagsläget inga effekter av inflation och lågkonjunktur utan snarare effekter av en stark arbets-
marknad med stor efterfrågan på arbetskraft. Historiskt har också konjunkturella förändringar haft effekter 
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för kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd med fördröjning. Därav prognostiserar vi en fortsatt 
minskning - dock i något lägre takt än de senaste månaderna utifrån att utflödet av personer med ekono-
miskt bistånd kan komma att minska när osäkerheten hos arbetsgivarna ökar. 

Förutom antalet hushåll så påverkas våra kostnader också av genomsnittskostnaden per hushåll. I vår pro-
gnos för året har vi räknat med att genomsnittskostnaden följer samma årskurva som de senaste 3 åren, 
dock utifrån den nivå genomsnittskostnaden låg på i augusti. Med andra ord räknar vi med en genomsnitts-
kostnad som ligger på liknande nivå som de senaste månaderna. Att vi inte tar höjd för exempelvis ökade 
energipriser beror på att vi ser andra faktorer som påverkar åt motsatt riktning, till exempel konsekvenser av 
nya riktlinjerna. Med ovanstående antagande kommer kostnaderna att bli 243 mnkr, vilket är 28 mnkr (10,2 
procent) lägre än 2021. 

Verksamheten +21 mnkr 
Verksamheten totalt beräknas redovisa ett överskott på 21 mnkr vid årets slut. 6 mnkr av överskottet beror 
på att vi inte längre redovisningsmässigt får flytta med oss schablonersättning mellan åren. I samband med 
flyktingkrisen 2015-2016 och åren därefter fick förvaltningen ökad schablonersättning från Migrationsver-
ket då vi tog emot många nyanlända. Ersättningen har minskat efterhand då antalet nyanlända minskat. Ge-
nom att kunna "spara" och flytta schablonersättningen mellan åren har vi kunnat använda dessa under en 
längre tid. Det finns invånare som kom under flyktingkrisen som fortfarande finns kvar i våra verksamheter. 
Enligt vår planering skulle vi flyttat med oss 6 mnkr från 2022 till 2023. Detta är inte längre möjligt enligt nu-
varande regler, vilket innebär att vi har 6 mnkr mer i intäkter i år än vad vi budgeterat. 

2,5 mnkr beror på lägre pensionsavsättningar än budgeterat samt 1 mnkr statlig ersättning för sjuklönekost-
nader. 

6 mnkr beror på minskade personalkostnader som ett led i att förbereda verksamheten för minskad scha-
blonersättning 2023. Inom verksamhetsområde Arbetsmarknad har detta varit möjligt till följd av att antalet 
biståndstagare har minskat betydligt under 2021 och 2022. Verksamhetsområdet har istället anpassat ar-
betsfördelning/arbetssätt istället för att ersättningsrekrytera. För Vuxenutbildningen beror personalminsk-
ningen främst på effektivare arbetssätt inom bland annat studie- och yrkesvägledning. 

1,5 mnkr kommer från outnyttjade medel kopplade till H22. Den största orsaken är att av de drygt 3000 pre-
sentkort till Kulturkort som delades ut har endast 160 använts och därmed har kostnaden blivit betydligt 
lägre (1,2 mnkr). 

6 mnkr beror på att vi har fått ytterligare statsbidrag och andra bidrag inom arbetsmarknad och vuxenutbild-
ning som inte budgeterats. En del av dessa gäller satsningar som vi kan genomföra med befintlig personal, 
dvs inga ytterligare kostnader, vilket också bidrar till överskottet. 

-1 mnkr beror på ytterligare verksamhetsutvecklande satsningar än de som redan budgeterats. 

Per verksamhetsområde: 

Arbetsmarknad +12,4 mnkr 
Ekonomiskt bistånd +/- 0 
Vuxenutbildningen +5,3 mnkr 
Övrigt +3,3 mnkr 

Tillfälliga kostnadsersättningar från Migrationsverket +10 mnkr 
Eftersom arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för samordningen av kommunens migrationsfrågor står vi 
också för de kostnader som uppstått för evakueringsboendet under våren samt för kostnaderna för det till-
fälliga boendet som ska kunna ta emot 338 personer från augusti 2022 till juni 2023 (?). Totalt beräknas 
dessa kostnader att uppgå till 7 mnkr. Migrationsverket betalar ut  kostnadsersättningar till kommunerna 
enligt schablonbelopp, utan att kommunerna behöver ansöka. För Helsingborg beräknar vi att kostnadser-
sättningen för 2022 kommer att uppgå till 17 mnkr, vilket innebär ett överskott på 10 mnkr. En stor del av 
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kostnadsersättningen betalas ut i samband med anvisningsbeslut. Det innebär att det finns en risk för att 
statsbidraget under 2023 inte kommer att täcka kommunens kostnader. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Arbetsmarknadsförvaltningens innovationsarbete har som målbild att vara en nytänkande förvaltning med 
innovation som en naturlig del av kulturen och utvecklingsarbetet. Tillsammans med andra aktörer och invå-
nare och genom nyttjandet av ny teknik vill förvaltningen göra det möjligt för invånarna att snabbare bli 
självförsörjande och bli en integrerad del av samhället. 

Förvaltningens innovationsportfölj analyseras löpande för att identifiera om innovationerna är i linje med 
visionen. Analysen visar att portföljen i huvudsak utgått från de utmaningar och prioriterade områden för-
valtningen arbetar utifrån och att kärnverksamhet och arbetssätt utmanas. 

Merparten av innovationerna adresserar språkhinder, kompetensförsörjningsutmaningar och att tillgänglig-
göra verksamheten på nya sätt för att göra det möjligt för fler att bli självförsörjande snabbare. En stor an-
del av initiativen möter dessutom stadsgemensamma utmaningar. 

Innovationsinitiativen drivs i hög utsträckning tillsammans med andra, med andra förvaltningar, näringslivet 
och civilsamhället. Helsingborgs stads invånare deltar på olika sätt i innovationsarbetet – hela vägen från 
att förstå behoven till att testa nya lösningar. 

Förvaltningen har varit framgångsrik i att både påbörja piloter och skala upp. Det innebär att förvaltningen 
nu också måste lägga stort fokus på implementering. 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 21 23 4 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 6 7 2 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 5 4 1 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Digital tolk 
Tillsammans med socialförvaltningen och stadsledningsförvaltningen utvecklar förvaltningen en digital re-
altids tolk. Efter City Expot kommer även vård- och omsorgsförvaltningen ansluta till arbetet. I steg ett trä-
nas modellen för arabisktalande (riksarabiska) och tjänsten utvecklas för enkla samtal. 

Förvaltningen installerar nu den digitala tolken i stadens egna servrar vilket innebär att verktyget kommer 
kunna användas för sekretessklassade samtal. 

Detta betyder att förvaltningen nu är redo att börja testa och använda verktyget utanför den initiala testgrup-
pen. Kommande steg är därför att testa tolken i det ordinarie uppdraget i respektive verksamhetsområde 
för att därigenom hitta bästa sättet att använda vårt nya verktyg. 

Emely 
Emely är förvaltningens virtuella dialogrobot som finns tillgänglig dygnet runt för personer som vill öva på 
anställningsintervjuer men kanske framförallt för att träna sina språkfärdigheter i svenska. Emelys språkin-
telligens är baserad på maskininlärningsalgoritmer (ML-algoritmer), som tillhör artificiell intelligens (AI). 
Detta särskiljer Emely från de flesta klassiska chatt-botar och samtalsförande robotar som finns på mark-
naden idag, som är regelbaserade och som inte klarar av större utsvävningar från deras förprogrammerade 
ämne. 

Emely finns nu att använda för de invånare som är i kontakt med förvaltningen i en fullt användbar version. 
Dock har verktyget en del utveckling kvar för att kunna beskrivas som en fullt utvecklad produkt. Emelys 
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hjärna behöver mer data att träna på, behöver bli bättre på att förstå bruten talad svenska och har en bit 
kvar för att bli helt användarvänlig. 

Under H22 City Expo arrangerades en workshop tillsammans med andra kommuner för att titta på modeller 
för att driva innovation tillsammans. Emely var ett case i dialogen då det är en resurskrävande utveckling i 
såväl tid som pengar. I slutet av september sker steg två i denna workshop. Målet är att efter denna andra 
workshop slutföra utvecklingen av Emely tillsammans med en handfull andra kommuner. 

AI och den nya teknikens möjligheter 
Under hösten kommer förvaltningen låta AI utvecklare och annan relevant kompetens göra en genomlys-
ning av våra verksamheter att upptäcka processer eller behov där ny teknik är lösningen. Målet är att ge-
nomlysningen ska resultera i minst två projekt där förvaltningen testar att utveckla smartare lösningar för 
ett effektivare flöde för invånaren. 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade 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 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2022. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser 
januari till augusti 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 4 000 4 000 4 000 12 000 

Beviljade medel 2 300 4 077 4 125 10 502 

Använda medel 0 4 218 1 383 5 601 
 
NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Vuxenutbildning Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Svenska för invandrare, antal elever 3 814 3 699 3 020 2 767 1 844 

Grundläggande nivå, antal årsplatser 636 717 753 527 256 

Gymnasial nivå, antal årsplatser 1 764 1 816 1 957 1 638 1 592 

Andel godkända kursbetyg, procent 92,8 % 93,5 % 90,3 % 89,7 % 88,2 % 
 

Ekonomiskt bistånd Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall  
T2 2022 

Utbetalt ekonomiskt bistånd, mnkr 243 269 281 271 165 

Hushåll med ekonomiskt bistånd, snitt per månad, 
antal 2 266 2 377 2 549 2 400 2 154 

Genomsnittlig bidragskostnad per hushåll och må-
nad, kr 8 921 9 435 9 198 9 402 9 606 

Individer med ekonomiskt bistånd, snitt per månad, 
antal 2 866 2 959 3 241 3 097 2 783 

Barn under 18 år i hushåll med ekonomiskt bistånd, 
snitt per månad, antal 1 821 1 846 2 032 1 943 1 697 

Andel som ansöker digitalt 31 % 33 % 78 % 70 % 71 % 
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Arbetsmarknad Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Ungdomar i sommarpraktik, antal 775 712 925 879 1 267 

Mottagna nyanlända, antal 597 358 159 129 80 

- varav barn, antal 276 141 66 59 36 

Arbetslöshet i augusti, 16-64 år, procent 10,3 % 10,9 % 12,3 % 10,8 % 9,9 % 

Arbetslöshet i augusti, 18-24 år, procent 11,2 % 12,3 % 14,3 % 11,2 % 11,0 % 

Arbetslöshet i augusti, utrikes födda 16-64 år, 
procent 24,9 % 24,9 % 25,6 % 22,6 % 20,5 % 

Arbetslöshet i augusti, utrikes födda 18-24 år, 
procent 30,1 % 29,8 % 28,9 % 22,8 % 20,2 % 

Utfall 2018-2021 avser helår. Utfall 2022 avser januari-augusti undantaget antal mottagna nyanlända som 
avser januari-juli. 
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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 
I socialnämnden pågår arbetet med förflyttningen mot sociala tjänster och att tjänsteinnovation ska vara en 
naturlig del i kärnverksamheten. Förändringen är genomgripande av förvaltningens syn- och arbetssätt. Det 
innebär mer helhet, se individen, mer biståndslöst och ännu mer lättillgänglighet. Värdeskapade möten mel-
lan invånare, medarbetare och verksamheter i Domen under H22 city expo har gett insikter som kommer att 
berika nämndens arbete i förflyttningen mot sociala tjänster. 

Nämndens intensiva arbete med en budget i balans fortgår och visar effekt. Nämnden strävar efter en re-
sursintegrerad verksamhet som genom samlad kraft och kompetens kan erbjuda invånarna ett så tidigt, till-
gängligt och effektivt stöd som möjligt. 

Att fortsätta med tillgängligt, främjande och förebyggande arbete är viktigt. Nämndens biståndslösa tjäns-
ter synliggörs allt mer, till exempel genom insatser för att främja skolnärvaro, anknytningsteam för familje-
hemsplacerade barn och att arbeta tillsammans med familjer med tidigt stöd i vardagen. 

Kommunfullmäktige beslutade i april om ett omställningsstöd om 6 miljoner kronor till socialnämnden för 
insatser 2022 som syftar att möjliggöra omställningen mot sociala tjänster, varav 2 miljoner kronor alloke-
rats till en satsning på framtidens familjehemsvård. Förvaltningen har tecknat ett IOP-avtal med stiftelsen 
Svensk industridesign (”SVID”) och tillsammans med dem, invånare och samarbetspartners genomför fa-
miljehemsenheten ett arbete för att ta fram en modell för hur framtidens familjehemsvård kan se ut. SVID 
och Helsingborgs gemensamma mål är att samhällets olika invånare och aktörer samarbetar på nya sätt 
för att tillsammans ta hand om utmaningarna i familjehemsvården. Under hösten kommer de tillsammans 
prova ett systemiskt arbetssätt med stöd av SVIDs metodik och verktyg för att ta fram prototyper på framti-
dens familjehemsvård som kan testas inom Helsingborg stad under kommande år. 

NÄMNDENS MÅL 

Under 2022 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 kommer uppnås. 

I vårens delårsrapport beskrevs att nämnden mobiliserar inom samtliga verksamhetsområden för att utöka 
antalet svarande. Kompletterande undersökningar sker eftersom den kvalitativa undersökningen är 
omfattande och tidskrävande. Undersökningarna och resultaten är ännu inte klara utan kommer att 
presenteras vid årsbokslutet. Bedömningen är, om än utifrån ett hitintills begränsat underlag, att målet 
kommer att uppnås. 

Under 2022 ska andelen ansökningar öka till minst 15 procent av det totala antalet anmälningar och 
ansökningar 
Bedömningen är att målet inte kommer uppnås. 

Nämndens 
inriktning 
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Andelen ansökningar under perioden maj till augusti har ökat till 14 procent jämfört med årets första 
teritalresultat om 13,4 procent. Ett samlat resultat för årets första åtta månader är att andelen ansökningar 
är 13,7 procent av den totala andelen anmälningar och ansökningar. Resultatet visar alltså en fortsatt 
ökning över året och även jämfört med andelen ansökningar de senaste tre åren, då resultatet på årsbasis 
var cirka 12,6 procent. Det är likväl tveksamt om årets totala resultat kommer att innebära att målet uppnås. 

Omställningen från socialtjänst till sociala tjänster synliggörs bland annat via ökad service till invånarna, ett 
tidigt förebyggande arbete och lättillgängliga tjänster. I samband med att andelen ansökningar mäts 
behöver även antalet biståndslösa insatser synliggöras, vilket syns i rapporteringen av nyckeltalen. 

Nämnden genomför olika aktiviteter för att öka andelen ansökningar eller biståndslösa insatser. Exempel 
på detta är nya råd- och stödkoordinatorer. Dessa kan guida eller motivera sökande till biståndslösa 
insatser i ett tidigt skede vid kontakt med förvaltningen. Vidare erbjuds familjer familjebehandling tidigare 
för att väntetiden ska kortas. Inom vuxenverksamheten pågår ett arbete med att öka förebyggande och 
tidiga insatser för att kunna nå invånarna i ett tidigare skede. Den ökade samverkan mellan 
verksamhetsområdena vuxen och barn, unga och familj genom en gemensam verksamhetsplanering ger ett 
tydligt fokus på att stärka det förebyggande arbetet och synliggöra de tjänster som förvaltningen erbjuder 
för stadens invånare. 

Även andra aktörer i staden är nyckelspelare i omställningen mot sociala tjänster och för att öka andelen 
ansökningar. Arbetet bygger på och är beroende av delaktighet, inte bara med invånarna utan även med 
andra verksamheter. Genom ett utökat och fördjupat samarbete med bland annat skol- och 
fritidsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen vill nämnden tidigt nå ut till familjer eller enskilda som 
inte själva söker sig till de förebyggande eller tidiga insatserna som erbjuds inom staden. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Årets resultat för socialnämnden visar på ett underskott på 9,0 mnkr. Detta beror framför allt på att nämn-
dens klientkostnader fortsatt ligger på en hög nivå. Intäkter i form av statsbidrag kompenserar i viss mån de 
höga klientkostnaderna, men totalt sett visar nämnden ett underskott. 

Prognosen har däremot förbättrats jämfört med den som lämnades i samband med delårsrapport april. Det 
förklaras främst av att nämnden har fått del av det statsbidrag som staden har erhållit i syfte att säkerställa 
en god vård och omsorg av äldre personer. På årsbasis uppgår nämndens del av detta statsbidrag till 5,0 
mnkr. 

Två verksamhetsområden redovisar överskott i prognosen och två visar underskott. Underskott återfinns 
inom barn, unga och familj samt inom vuxen. Det är familjehemsenheten inom barn, unga och familj som 
fortsatt visar höga kostnader, utifrån svårigheterna att hitta familjehem. Kostnaderna inom vuxenverksam-
heten har också fortsatt ligga på en hög nivå. Antalet LVM-omhändertaganden ökade under årets första del, 
men den senaste månaden har antalet däremot minskat något. Utifrån tidigare års erfarenheter brukar däre-
mot antalet öka under årets kallare månader. De övriga två verksamhetsområdena, administration och ge-
mensamma resurser, visar på överskott i prognoserna. Det förklaras främst av ett antal vakanta tjänster un-
der del av året samt av intäkter från Migrationsverket avseende tidigare år. 

Socialnämnden har tagit beslut om långsiktiga åtgärder för en ekonomi i balans vid årets slut 2022 och för-
valtningen har fått motsvarande i uppdrag. Trots det prognostiserade underskottet är målet fortsatt en eko-
nomi i balans. Därför är det viktigt att de satsningar och förändringar som genomförs ger den effekt som är 
planerad, men att samtidigt ha i åtanke att det ibland tar längre tid innan man ser den effekt som är plane-
rad eller tänkt. 

Nämnden har erhållit extra medel utifrån kommunfullmäktiges beslut inför 2022. I samband med internbud-
geten 2022 togs därför beslut om vissa satsningar med målet att kunna minska framför allt placeringskost-
naderna. Som ett exempel kan nämnas medel till vardagsstöd för att möjliggöra för flera att bo kvar 
hemma. Dessa satsningar behöver utvärderas efterhand för att se vilken effekt de har gett och kommer att 
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ge. Förvaltningen kommer därför utvärdera dessa månatligen i samband med den ordinarie månadsuppfölj-
ningen. Utvärderingen är viktig att ha med sig, dels under pågående budgetår men även inför nästkom-
mande år. I samband med utvärderingarna används det effekthemtagningsverktyg som staden tagit fram. 

Kommunfullmäktige har också beslutat om extra medel till socialnämnden under 2022, bland annat 6,0 
mnkr gällande omställningsstöd. Dessa medel är av engångskaraktär och får inte vara kostnadsdrivande, 
vilket innebär att de inte får generera ökade kostnader under nästkommande år. Omställningsstödet har 
bland annat använts till framtidens familjehemsvård och mobila familjecentraler. 

I bokslut 2021 visade socialnämnden ett underskott på 12,4 mnkr. Detta medförde att nämndens ackumule-
rade egna kapital blev negativt inför 2022. Efter beslut i kommunfullmäktige har nämnden i samband med 
resultatregleringen efter bokslut 2021 fått behålla det egna kapitalet från föregående år på totalt 8,6 mnkr, 
trots det negativa resultatet i årsbokslut 2021. Om resultatet i årsbokslut 2022 blir vad prognosen just nu 
visar, medför det att nämndens ackumulerade egna kapital återigen blir negativt inför 2023. 

I samband med bokslut 2019 redovisades en skuld gällande för mycket utbetalt statsbidrag från Migrat-
ionsverket för ensamkommande barn och unga. Under 2020 halverades denna skuld och resterande del låg 
kvar under 2021 för att möta de eventuella återbetalningar som återstod att göra. På motsvarande sätt hal-
verades denna skuld i i bokslut 2021. Nu återstår det 5,0 mnkr. I samband med delårsrapport april togs inte 
någon hänsyn till att det eventuellt kommer finnas medel kvar som inte behöver återbetalas. Hänsyn har 
inte heller tagits till dessa medel i denna prognos. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Tretton innovationsidéer har presenterats för förvaltningens innovationsråd under 2022. Sex av dessa har 
gått vidare till piloter och testas nu skarpt i verksamheterna. 

1. Sociala tjänstehundar – möjlighetsdriven 
2. Ett stöd för att prata om barnkonventionen i förskolan – stadsövergripande 
3. Jobb först, utvecklad version – stadsövergripande, utmanar kärnverksamheten 
4. Självstyrande team – utmanar kärnverksamheten 
5. Digital tolk - stadsövergripande, utmanar kärnverksamheten 
6. Boendeinnovatörer - utmanar kärnverksamheten. 

En innovation har skalats upp, SES, som har fått utökad målgrupp barn och unga. 

Innovationsarbetet upplevs generellt ha accelererat under 2022 och fler medverkar till att utforska nya vär-
deskapande lösningar för våra invånare. 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 17 13 13 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 5 8 6 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 1 3 1 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 
Vuxenverksamheten har sedan i maj haft två boendeinnovatörer kopplade till delar av verkställigheten. Till-
sammans med brukare och medarbetare har de tagit fram olika innovativa lösningar för att underlätta i var-
dagen. Projektet har hittills varit lyckat, och hittat flera saker att utveckla ute i de tre boenden där testet på-
går. Bland annat har man 3D-printat hållare till larm för att öka säkerheten hos personalen och gör ett tjäns-
tedesignarbete kring tunga lyft i tvättstugorna. 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade 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 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
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2022. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser 
januari till augusti 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 4 000 4 000 4 000 12 000 

Beviljade medel 2 420 2 500 3 700 8 620 

Använda medel 1 780 2 440 2 084 6 304 
 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Barn och vuxna Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

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

73 % 82 % 67 % 68 % 65 % 

Uppdrag inom förvaltningens serviceverksam-
heter, antal 2 565 2 267 3 080 2 695 2 539 

Uppdrag serviceinsatser avser biståndslösa insatser som inte föregåtts av myndighetsutövning. 
Registreringen av nyckeltalen för serviceärenden behöver ses över i nämnden, då vissa ärenden saknas i 
rapporteringen. Utfallet i denna rapport är därför sannolikt lågt räknad och kommer att korrigeras till 
årsbokslutet. 

Väntetider Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Genomsnittlig väntetid från ansökan till beslut om 
insats, antal dagar 54 42 47 46 44 

Genomsnittlig väntetid från anmälan till beslut om 
insats, antal dagar 58 44 53 53 52 

 

Statistik Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Antal inledda utredningar 2 825 3 120 3 071 3 123 2 041 

Antal inledda öppenvårds- och heldygnsinsatser 1 654 1 530 1 550 1 509 1 040 

Antal unika individer som kommer till socialförvalt-
ningen 5 318 5 724 5 983 5 920 4 659 

Antal klienter med aktualisering - - 4 720 4 700 3 787 

Antal vårddygn externa placeringar och boenden - - 57 930 54 888 41 425 

Andel ansökningar av det totala antalet anmälningar 
och ansökningar 14,1 % 12,9 % 12,6 % 12,6 % 13,7 % 

Antal anmälningar och ansökningar totalt 7 377 8 828 9 531 9 253 5 854 
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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 
I början av året var idrotts- och fritidsnämndens verksamheter och stadens föreningsliv fortsatt påverkade 
av coronapandemin. Avvecklingen av restriktionerna 9 februari innebar att aktiviteter och evenemang åter 
kunde komma igång. Kallbadhusen återgick till normal verksamhet och under årets första åtta månader har 
antalet besök till och med ökat jämfört med före pandemin. I den öppna fritidsverksamheten ser vi både 
ökat besöksantal och fler genomförda aktiviteter. Sommarlovsprogrammet blev i år möjligt att genomföra 
som vanligt och vi hade verksamhet på flera platser i staden som nådde en stor mängd barn och unga. Sta-
dens idrottsföreningar har åter kunnat genomföra de stora ungdomstävlingar som fick ställas in under pan-
demin. Eskilcupen gjorde till exempel comeback efter ett uppehåll på två år. Dessutom har två stora musik-
evenemang genomförts på Olympiaområdet. Efter sommaren har vi kunnat öppna sporthallarna i Gantofta 
och Rydebäck efter förseningar. 

Ungdomsinflytande är ett prioriterat område. Tillsammans med Youth 2030-movement hade vi under våren 
idéverkstäder och dialoger med ungdomar för att identifiera samhällsutmaningar för stadens unga. Under 
Utopia Lab på H22 City Expo arrangerades ett stort hackaton där beslutsfattare och ungdomar gemensamt 
tog fram lösningar på utmaningarna. Projektet Ungt inflytande har vuxit och omfattar nu grupper av ungdo-
mar, som under coachning av fritidsledare, planerar och skapar aktiviteter. Ungdomsloungen på Aktivitets-
huset Tryckeriet under expon hade öppet under hela sommaren efter önskemål från ungdomar. Dessutom 
arrangerade vi, förutom Utopia Lab, ett antal konferenser och möten för kollegor från andra kommuner. Fri-
tid Helsingborg var också med i flera sammanhang och visade upp resultaten av innovationsarbetet som 
bedrivits de senaste åren. Efter beslut i idrotts- och fritidsnämnden i december 2021 har förvaltningen till-
sammans med företaget Fuzed arbetat med att starta upp en hall för e-sport kombinerat med fysisk aktivi-
tet. 

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 kommer uppnås. 

De första åtta månaderna 2022 visar att föreningarnas verksamhet nu åter är i full gång. Det råder fortsatt 
osäkerhet kring hur mycket pandemin påverkat medlemsantalet i stadens föreningar. Vi ser att antalet 
aktiva medlemmar minskat i vissa föreningar, men detta har inte haft någon egentlig effekt på antalet 
efterfrågade tider i sporthallar. Beläggningsgraden påverkas även av en förflyttning av tider från mindre 
idrottslokaler på skolor till fullstora sporthallar när det finns plats. Vi ser också ett utökat intresse för 
föreningsdrivna evenemang i sporthallar. 

Fördelningen av tider i sporthallar för säsongerna höst 2021/vår 2022 och höst 2022/vår 2023 gjordes 
utifrån ett normalläge. Tider på fredagar samt vardagar efter klockan 21.00 är fortsatt minst efterfrågade. 

Nämndens 
inriktning 
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Genom dialog med föreningslivet och med stöd av fördelningsprinciperna som nämnden fastställt, har 
föreningsservice kunnat öka bokningar även på tider som vanligen har lägre efterfrågan. 
Beläggningsgraden i sporthallar under det första halvåret 2022 har härmed nått upp till målet på 80 procent. 

Sammantaget innebär effekterna av Coronapandemin att föreningarnas medlemsantal har påverkats 
negativt och därmed haft en begränsande effekt på den totala beläggningsgraden i alla idrottslokaler. 
Föreningsservice bedömer att vi till hösten 2022 kan se en återhämtning till en nivå som närmar sig läget 
före pandemin och sporthallarna kommer åter ha en hög beläggning, även när de nya inomhus-
anläggningarna i Rydebäck och Gantofta tagits i bruk. Det nya bokningssystemet, i kombination med 
utbildningar och ökad dialog med föreningslivet, har medfört att föreningar som tidigare inte sökt tider i 
inomhusanläggningar nu aktivt vill ta del av de inomhustider som erbjuds. Föreningsservice bedömer därför 
att det är troligt att målet uppnås även vid utgången av 2022. 

Fritid Helsingborg ska till 2022 utveckla nya verksamhetsformer för att skapa ett bredare utbud 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Under 2021 fortsatte vi att utveckla och anpassa våra aktiviteter utifrån rådande restriktioner. Vi fick be-
gränsa vår fysiska närvaro bland ungdomar, vilket fick oss att utveckla digitala och semi-digitala aktiviteter. 
De semidigitala aktiviteterna är skapade av fritidsledare för att genomföras när invånaren själv har lust och 
tid. Deltagare gör en aktivitet fysiskt och skickar in svar eller resultat digitalt till aktivitetsledaren. På de digi-
tala aktiviteterna hämtar eller får deltagande ungdomar material hemskickat för att till exempel baka eller 
skapa under ledning av en uppkopplad fritidsledare. Under 2021 och början på 2022 har vi upplevt en digital 
trötthet hos både medarbetare och ungdomar. De digitala aktiviteterna har en plats i verksamheten, men 
inte som ensamt alternativ. 

Ungdomsinflytande i verksamheten är ett verktyg som vi ser bidrar till att vi kan möta invånarnas behov i 
skapandet av framtidens fritidsverksamhet. Vi ser fler ungdomsproducerade aktiviteter genom Ungt infly-
tande med flera grupper i staden och konceptet Para finns på Viktoriahuset och Kalifornia. Fritidsledaren 
fungerar som coach och möjliggörare där ungdomar själva skapar sin verksamhet och är med från plane-
ring till genomförande och utvärdering. Arbetssättet har lett till att fritidsledarna har testat mycket nytt till-
sammans med ungdomarna med både lyckat resultat, men även lett till att vi behöver testa igen på andra 
sätt. 

I e-sportshallen som förvaltningen startar upp tillsammans med Fuzed kommer det att etableras en ny typ 
av anläggning för ett stort och växande fritidsintresse. En stor del av ungdomsgruppen identifierar sig idag 
som gamers och i den nya anläggningen kommer de att få en mötesplats med fokus på deras intresse och 
med möjlighet till fysisk aktivitet. 

Vi bedömer att vi ännu inte 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  
Prognosen för årets resultat för Idrotts- och fritidsnämnden visar på ett nollresultat. Osäkerhet finns fortfa-
rande i bedömningarna, framförallt beroende på den fortsatta nivån på kostnadsökningarna. Hittills har 
verksamheten kunnat hantera dessa genom återhållsamhet och effektiviseringar, men en osäkerhet finns 
hur fortsättningen av året kommer att se ut. Inte minst gäller detta elkostnaderna, vars utveckling är mycket 
osäker. 

I nuläget arbetar verksamheten utifrån en försiktighet för att förbereda för ytterligare kärvare ekonomiska 
förutsättningar 2023. Den stora mängden fasta kostnader innebär att möjligheterna att göra löpande an-
passningar är begränsade. 

Förväntningarna från föreningslivet på ökade tilldelningar i takt med att kostnaderna ökar kommer inte att 
kunna uppfyllas. Det är viktigt att skapa en förståelse för denna situation och en handlingsberedskap i före-
ningarna hur detta ska hanteras. 
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INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Under andra tertialet 2022 har tre idéer inkommit och coachats, men ingen av idéerna har tagits upp till be-
slut om finansiering. Dock har ett beslut om finansiering om uppskalning tagits under andra tertialet och 
arbetet har påbörjats. 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 4 20 10 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 3 4 2 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 0 1 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Fotbollsplan byggd med återbruksmaterial 
Under tertial två har enheten anläggningar och hallar på Fritid Helsingborg anlagt en fotbollsplan på Fil-
borna idrottsplats med återbrukat material levererat av NSR. Sista delen av etableringen sker under septem-
ber. Uppskalningen innebär att anlägga en hel plan efter att metoden först testats på ett antal småytor där 
olika mängd fraktioner återbruksmaterial använts för att bygga upp gräsytor. På en del av den numera ny-
lagda fotbollsplanen har det även lagts till en referensyta på traditionellt sätt för att redan under våren ha 
möjlighet att se resultat och jämföra metoder. Exempelvis: Hur har vintern påverkat tillväxten? Hur kommer 
slitage under sommaren att påverka ytan? Och finns det andra behov gällande bevattning på ytan? 

Effekter är förväntat att finnas både ekonomiskt och miljömässigt då lokalt framställda restfraktioner från 
soptippen används lokalt (inom staden) för att etablera hållbara gräsytor. Det förväntas även innebära 
minskade transporter och kostnader i samband med att framställa materialen. Tillsammans med NSR kom-
mer vi följa upp hållbarhetsaspekterna av metoden. 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade 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 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2022. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser 
januari till augusti 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 3 000 3 000 3 000 9 000 

Beviljade medel 653 3 725 3 357 7 735 

Använda medel 383 850 3 762 4 995 
 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Anläggningar  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

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

76 % 77 % 66 % 76 % 80 % 

Antal besök på Kallis 27 162 25 955 24 764 16 661 20 520 

Antal besök på Pålsjöbadet - 28 730 40 645 28 815 30 623 
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Öppen fritidsverksamhet Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Antal besök på fritidsgårdar och mötesplatser 55 295 62 300 42 823 24 826 26 555 

Andel flickor bland besök på fritidsgårdar/mötes-
platser, procent 33 % 34 % 42 % 41 % 38 % 

Antal besök på Tryckeriet - 16 839 12 608 7 344 7 131 
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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 
Sommaren har givetvis, även för kulturförvaltningens del, dominerats av H22-relaterade aktiviteter. Kultur-
förvaltningens verksamheter har kunnat erbjuda ett mycket brett utbud till helsingborgare och besökare. 
Flera aktiviteter har rönt sådan uppskattning och uppmärksamhet att de drivits vidare över hela sommarsä-
songen. 

Till det positiva ska också läggas att kulturförvaltningen och dess verksamheter, förutom ett intensivt utbud 
under H22, även har arbetat mycket i många olika konstellationer av samarbeten. Det har gett värdefulla 
insikter om behov som den egna verksamheten inte sett tidigare. Inte minst som en följd av de särskilda 
innovationssatsningarna har verksamheterna utvecklat och fördjupat samverkan med flera andra förvalt-
ningar och bolag inom staden, samt med civilsamhället och med näringslivet. Förvaltningen kan dock se en 
baksida av City Expo stora utbud så till vida att större projekt och arrangemang som krävt entréavgift, har 
bortprioriterats av besökarna till förmån för arrangemang med fri tillgång. Detta ger en effekt på nämndens 
ekonomiska prognos för helåret. 

Kulturnämnden och dess förvaltning har under perioden stärkt sin regionala samverkan. Inom Familjen 
Helsingborg bedrivs projekt för utveckling av industriarvsmiljöer och för filmproduktion. Kulturnämnden är 
också part i Statens lantbruksuniversitets projekt “Planera för social infrastruktur på stadsdelsnivå”. I maj 
ingick kulturnämnden i PART, preventivt arbete tillsammans. PART är en verksamhetsöverskridande sam-
verkan mellan Landskrona Stad, Helsingborgs Stad och Region Skåne. Arbetet involverar även andra sam-
hällsaktörer, invånare och civilsamhälle och syftar till förebyggande arbete med barn. 

I linje med stadens kulturprograms intentioner och även i målsättningarna med stadens innovationssats-
ning, har flera förflyttningar gjorts. Det har samtidigt tydliggjort utmaningar i vägen framåt, något som kul-
turnämnden påvisar i redovisningen av sina mål och förvaltningens olika uppdrag. 

NÄMNDENS MÅL 

Helsingborgarnas möjligheter att ta del av och delta i verksamhetens kulturutbud ska öka 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Måluppfyllelsen bedöms utifrån följande tre uppdrag av kulturnämnden som kulturförvaltningen har att ut-
föra: 

• Helsingborgs bibliotek ska stärka den digitala inkluderingen genom att göra Digidel tillgängligt för fler 
av Helsingborgs invånare, på fler platser. 

• Helsingborgs kulturskola ska tillgängliggöra verksamhetens utbud med metoder som innebär att barn 
och unga kan nå och ta del av verksamheten i större del i sin egen närmiljö. 

• Kulturförvaltningen i ska öka tillgängligheten till olika kulturupplevelser för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

Samlad bedömning av målet – det råder en hög måluppfyllelse, med ett par bevakningar. 

Nämndens 
inriktning 
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Kulturnämndens mål syftar till att skapa förflyttning utifrån kulturprogrammets intentioner. Dessa övergri-
pande mål bryts ner till uppdrag till verksamheten, som också får etappmål per år, såsom redovisas ovan. 

Helsingborgs biblioteks digiarbete är mångfasetterat, agilt och anpassat för en rad olika men tydliga mål-
grupper. Samma positiva utveckling får ges till Helsingborgs kulturskola i arbetet med att ha byggt upp ett 
digitalt utbud. Kulturskolan kan nu erbjuda såväl introduktioner som fördjupning digitalt och det finns möj-
ligheter att göra och lära enskilt eller tillsammans med kamrater och i grupper. 

Den avsaknad av permanent struktur mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen som 
så länge identifierats som den svaga punkten i ett ökat samarbete för äldres kultur och hälsa, kommer att 
kunna börja avhjälpas innan årets slut. Ett fortsatt lärande och stärkande av strukturen behövs även 
framgent för att börja hämta hem effekterna. 

Det finns viktiga områden som kräver förbättring. Förvaltningen och dess verksamheter måste stärka och 
utveckla metodiken för att involvera och implementera feedback från barn och unga. Ambitionen är att den 
kulturplan för barn och unga som är under framtagande ska få ett lika tydligt genomslag i förvaltningens ar-
bete som Kulturprogrammet, för att säkerställa att barn och unga får tillgång till samma verktygslåda som 
de vuxna i förvaltningens verksamhetsutveckling. 

Fler formella samarbeten ska etableras inom kulturområdet i syfte att öka verksamhetens regionala 
relevans 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Måluppfyllelsen bedöms utifrån följande uppdrag av kulturnämnden som kulturförvaltningen har att utföra: 

• Helsingborgs museer ska fortsätta sin etablering som kunskapscentrum för kulturmiljö och bygg-
nadsvård på en nivå som stärker museets regionala position. 

Samlad bedömning – målet kommer att uppfyllas  

Kulturförvaltningen och dess verksamheter har ett par år intensivt lärande med sig, kommit ur krislägen och 
bristlägen, men också ur en innovationsresa med ett enormt showroom kallat H22. Pandemins relativa 
tillbakadragande har inneburit ett energigivande upptagande av nätverk och kunskapsutbyten. Ett 
målmedvetet budskap av värdet av robusta samarbeten ligger till grund för det positiva uppfyllandet av 
målsättningen. I den positiva bedömningen hittas flera nya samarbeten med regional relevans, även utanför 
uppdraget för et kunskapscentrum för kulturmiljö och byggnadsvård. 

Förutsättningarna för konstnärligt skapande och professionell produktion inom kulturområdet ska 
förbättras 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Måluppfyllelsen bedöms utifrån följande två uppdrag av kulturnämnden som kulturförvaltningen har att 
utföra: 

• Dunkers kulturhus ska etablera en återkommande residensverksamhet. 
• Kulturförvaltningen ska arbeta med att utveckla infrastrukturen för konstnärlig produktion och 

distribution, som är av betydelse för realiserandet av Kulturprogrammet 2021–2024. 

Samlad bedömning – målet kommer att uppnås på några års sikt 

Även inom ramen för detta mål lyfter kulturförvaltningen värdet av det lärande som dialog ger - och dess 
betydelse för robusta samarbeten. Representanter från såväl fria kulturlivet som förvaltningen och 
nämnden har månat om återkommande möjlighet till dialog och diskussion. Kunskap och förståelse har 
ökat mellan deltagarna, vilket kulturnämnden har kunnat omsätta i prioriteringar i Kulturprogrammet såväl 
som i att agera på behov genom uppdateringar i villkoren för kulturnämndens kulturstöd. 
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Kulturförvaltningen har också drivit på för en aktivare samverkan inom stadens organisation, inte minst 
gällande områdena Gåsebäck och östra Ramlösa. Ett viktigt arbete under resterande 2022 blir att omsätta 
den statliga utredningen Kreativa Sverige till en strategi för Helsingborg som placerar oss långt fram som 
en attraktiv plats att verka på inom kulturella och kreativa branscher. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Kulturnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott på 2 mnkr. 

Verksamhetens intäkter 
Även 2022 inleddes i pandemins tecken med restriktioner och kraftig smittspridning som följd. Detta har 
fått konsekvenser på nämndens intäkter och såväl utfallet för andra tertialet som den bedömda prognosen 
för helåret, innebär en negativ avvikelse för externa intäkter avseende Dunkers Kulturhus. 

Avvikelsen är primärt kopplat till utställningsverksamheten. Den aktuella bedömningen är att den upparbe-
tade negativa avvikelsen kommer att kvarstå vid årets slut. Detta innebär även att verksamheten Dunkers 
Kulturhus prognos för närvarande innebär ett negativt utfall för året som helhet. 

För Helsingborgs museums externa intäkter bedöms budgeterade intäktsnivåer vara i överkant för augusti 
och ett litet underskott kan väntas för dess besöksmål Fredriksdal. Dock kvarstår två större arrangemang 
som, beroende på vädret, kan kompensera för detta. Kärnan ligger bra till och väntas uppnå sin intäktsbud-
get. 

Ovan nämnda negativa intäktsavvikelser begränsas emellertid av att nämnden under 2022 fortsatt erhållit 
stöd från staten för sjuklöner. 

Verksamhetens kostnader 
Prognosen för totala kostnader förväntas överstiga budget för räkenskapsåret. Detta främst kopplat till för-
dyringar inom området lokalomkostnader. Dels förväntas elkostnaderna öka till följd av de höga rörliga el-
priserna, förvaltningens elkostnader vid tertial två ligger cirka 1,3 mnkr över kostnaden för samma period 
föregående år och nästan lika mycket över budget. Det andra som påverkar mycket är att uppräkning av 
prisnivåer för bevakningstjänster blivit högre än vad som kalkylerades inför året. Den sammanvägda be-
dömningen är att en större del av ökade kostnader kommer att kunna hanteras inom ram men en del av ök-
ningen som hänför sig till el, kommer sannolikt att belasta resultatet negativt. 

Sammanvägd bedömning 
Den sammantagna bedömningen är att prognostiserat utfall landar på -2 mnkr. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Under årets andra tertial är siffrorna oförändrade i förhållande till tertial ett. Primärt beror detta på att 
många av innovationerna färdigställdes till H22. Be my body visades i Space to innovate och följande inno-
vationer visades under H22: 

• ArtStreetHbgs AI verk där en AI skapade ett konstverk 
• 70 tals lägenheten på Drottninghög 
• Digitalt gemak på Kärnan – Imersiva projektioner som får historian till liv 
• Vattnets musik vid nya vattentornet 
• Om väggar kunde tala – Tredimensionellt ljud på Fredriksdal 
• Ny insats för att bevara vilda växter – Växterna visades upp vid H22 paviljongen 
• Be my body 
• Ljud-OPS:ar i Oceanhamnen 
• Utekontor på Fredriksdal 
• Ångloket Fölet tillbaka i Oceanhamnen 
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Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 41 32 2 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 15 3 1 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 2 1 0 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

72 på H22 eller också känd som 70-tals lägenheten på Drottninghög 
När H22 summeras så är det flera av Kulturförvaltningen innovationer som gick igenom bruset. 70-tals lä-
genheten som dels blev en bra produkt/besöksmål för Helsingborgarna, lyckades även med de innovativa 
delarna. Arbetet skedde gränsöverskridande inom staden, motverkade historielöshet, vågade utmana sta-
dens modeller genom att ge över beslutsmakten till en demokratisk projektgrupp. Det var i samskapande 
med projektgruppen bestående av invånare som de lyckades skapa en så pass uppskattad händelse. Så 
pass uppskattad att händelsen förlängdes sommaren ut. Nu fortsätter arbetet med projektgruppen i syfte 
att se om man kan få till den första hembygdsföreningen i ett miljonprojekt. 

AI inom konsten 
Under H22 har gränssnittet mellan var AI:n kan ta över inom kulturen blivit utforskad. Inför detta gav Boost-
Hbg stöd till Helsingborgsbaserade filmaren Hussain Currimbhoy att utforska om en AI kan skriva manus. 
ArtStreetHbg samarbetade med konstnärer och företaget NorthLink från Helsingborg för att ta fram det 
första AI-verket inom gatukonst. Detta uppfördes i bostadsområdet Fredriksdal av konstnären Jonathan 
Josefsson, även känd som Ollio. En dansk teaterproduktion har tagit fram en föreställning där en levande 
skådespelare spelar mot en AI. Denna föreställning spelades för fullsatt salong under H22 på Dunkers kul-
turhus. Alla dessa tre spår ledde till en halvdagskonferens där just gränssnitt mellan ”Art & Tech” diskutera-
des. 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade 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 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2022. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser 
januari till augusti 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 3 000 3 000 3 000 9 000 

Beviljade medel 600 3 408 4 230 8 238 

Använda medel 600 1 377 4 008 5 985 
 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Besökstal  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Antal besökare Helsingborgs bibliotek 994 000 980 000 728 000 456 000 415 000 

Antal besök på Helsingborgs biblioteksbuss - - - - - 

Antal anläggningsbesök Dunkers kulturhus 372 000 344 000 204 000 142 000 174 000 

Antal verksamhetsbesök på Dunkers kulturhus - 45 400 38 900 40 400 56700 

Antal anläggningsbesök Fredriksdal 197 000 190 000 191 000 217 000 194 000 

Antal verksamhetsbesök Fredriksdal 133 000 116 000 98 000 117 000 94 000 
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Besökstal  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Antal besökare Kärnan 25 500 32 700 20 100 5 600 32 400 

Antal besökare på kulturförvaltningens webbplat-
ser - 588 000 490 000 599 000 425 000 

Antalet besök av stadens museisamlingar via sta-
dens hemsida (Kulturmagasinet) 33 400 33 200 36 400 28 200 13 200 

Antal besök på Helsingborgs biblioteksbuss redovisas först till årsbokslutet efter att ny buss med 
besöksräknare är levererad. 

Helsingborgarnas möjligheter att ta del av och 
delta i verksamhetens kulturutbud ska öka 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Antal sålda Kulturkort 14 033 14 085 15 865 22 032 10 344 

Antal aktiviteter/insatser för digital delaktighet via 
Helsingborgs bibliotek - 381 245 169 160 

Antal aktiviteter riktade till barn och unga via 
Helsingborgs bibliotek - - - - 338 

Antal grupper som deltagit i ”Kultur i skolan” (Kul-
turmiljonen) 443 521 174 338 382 

Antal genomförda aktiviteter på vårdboenden - - - - 0 

Antal arrangemang i Dunkers kulturhus 274 429 192 150 147 

Antal arrangemang utanför Dunkers kulturhus 30 186 53 101 84 

Antal fysiska platser utanför Dunkers kulturhus 
där Helsingborgs kulturskola bedriver pedagogisk 
verksamhet 

- - - - 27 

Antal skolor som har tagit del av Fredriksdals pe-
dagogiska verksamhet - - - - 44 

 

Fler formella samarbeten ska etableras inom kul-
turområdet i syfte att öka verksamhetens region-
ala relevans  

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Antal formella samarbeten inom kulturområdet  - - - - 62 
 

Förutsättningarna för konstnärligt skapande och 
professionell produktion inom kulturområdet ska 
förbättras 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Antal ansökningar för kulturstöd 93 217 180 197 132 

Antal beviljade ansökningar av kulturstöd - - - 102 46 
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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 
I syfte att ta reda på vad våra kunder tycker om vårt arbete kommer vi under hösten genomföra en Nöjd 
kund-mätning. 

Under året har vi färdigställt tre stycken nybyggnadsprojekt, bland annat en idrottshall i Rydebäck. Idrotts-
hallen ligger bredvid den befintliga idrottshallen och projektet färdigställdes i mars. På Fredriksdalsskolans 
område har vi ersatt en äldre förskolebyggnad med en ny förskola som färdigställdes i april. I Gantofta har 
vi byggt ny idrottshall samt förskola. Förskolan ersätter en befintlig paviljongetablering som nu tagits bort. 
Projektet färdigställdes i juni 2022. 

Målet att minska antalet besittningsskydd i stadens bostadsrätter till 65 har redan uppnåtts med god margi-
nal. Under tertial 2 blev utfallet 62 hushåll. I  juni redovisade Migrationsverket fastställda fördelningstal på 
kommunnivå till regeringen och kommunerna. Helsingborgs fastställda kommuntal är 338 personer. Lös-
ningen för mottagandet blev en inhyrning av Villa Öresund via AMBEA. I nuläget har 53 individer flyttat in i 
boendet. 

Förvaltningens fokusarbete i syfte att uppnå 2022 års energiförbrukningsmål fortgår. Målet är utmanande 
och risken är att målet ej nås för 2022. Åtgärderna har högsta prioritet inom Fastighetsavdelningen och fort-
sätter enligt lagd plan. 

Målet om att klimatpåverkan i nya projekt som projekteras under 2022 ska i genomsnitt vara max 270 kg 
CO2/kvm bedömer vi fortsatt att vi har goda chanser att uppnå för 2022. Samtliga nybyggnadsprojekt vi 
startat upp under året visar att vi kommer att klara målvärdet. 

Vi har i spåren av pandemin samt Rysslands invasion av Ukraina sett rejält stigande entreprenadkostnader, 
ökande timpriser och taxehöjningar. Kostnadsökningarna innebär att förvaltningen flaggar för ett negativt 
resultat om 21 mnkr. 

Förvaltningens innovationsarbete riktas framförallt mot hållbarhet och smart teknik. I syfte att garantera 
fortsatt fokus på innovation och utveckling har förvaltningen rekryterat en utvecklingsstrateg som tillträder 
under hösten. 

NÄMNDENS MÅL 

Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter ska vid årsskiftet 2022/2023 
vara högst 65 och därefter minska med 10 stycken varje år 
Målet är uppnått. 

Nämndens mål att under året minska antalet besittningsskydd i stadens bostadsrätter till 65 har redan 
uppnåtts med god marginal. Redan under tertial 1 landade siffran på 62 hushåll, vilket har hållit i sig. Trots 
att det tillkom ytterligare 35 hushåll under 2022 har vårt strukturerade arbetssätt medfört en god 
måluppfyllelsen för 2022. Bostadsavdelningens strukturerade arbetssätt är numera implementerat på 
övriga förvaltningar och vårt gemensamma arbete bidrar till den goda måluppfyllelsen. 

Nämndens 
inriktning 
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Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning per kvm ska 2022 vara högst 127,2 
kWh/kvm/år 
Bedömningen är att målet inte kommer uppnås. 

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 40 procent (basår 2005) till 2030. Som delmål på vägen 
har nämnden tagit beslut om att minska energiförbrukningen med 1,2 procent årligen under perioden 2021-
2025. Detta motsvarar en årlig minskning med i snitt med 1,5 kWh per kvm under perioden eller 1 000 000 
kWh. Detta är en tuff målsättning som kräver resurser, nya kunskaper, nytänk, investeringsmedel samt aktiv 
medverkan från våra hyresgäster. Förvaltningen har under flera år arbetat med utbyte och effektivisering av 
tekniska installationer och behöver nu påbörja arbetet med att även se över de olika objektens klimatskal 
samt samarbeta med våra hyresgäster om minskad energiförbrukning för att nå beslutade mål. 

Efter två mindre normala år på grund av Coronaeffekter, hoppas vi nu att vi är tillbaka i en mer normal 
tillvaro. 2020 blev ur energiförbrukningshänseende ett bra år då tex distansundervisning var vanligt 
förekommande och vi kunde dra ned på ventilationen i skolorna. 2021 blev å andra sidan ett sämre år 
eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderade extra mycket ventilation. Utifrån att de två senaste åren 
inte har varit normala är det extra svårt att förutse var vår energiförbrukning för 2022 landar på. 

Förvaltningen arbetar aktivt på flera fronter för att kunna uppnå 2022 års energiförbrukningsmål, med 
fortsatta underhållsåtgärder, slutföra geoenergiprojekt, utredningar om vad som kan göras med de objekt 
med högst energiförbrukning mm. Även färdigställda nybyggnationer kommer att bidra till minskad 
energiförbrukning. Vi har flera mål/tar olika beslut som påverkar energiförbrukningen negativt på olika sätt, 
tex undvika tomställda ytor, använda lokalerna mer, installera laddstolpar, framtida behov av kyllösning i 
vårdboenden, ändrade verksamhetsbehov och även vädret spelar viss roll för energiförbrukningen. 

Med anledning av stadens höga elpriser så har förvaltningen tillsammans med våra hyresgäster påbörjat ett 
arbete med olika beteendeförändringar för att minska på elkostnaderna och därmed även förbrukningen 

Förutom att förkovra oss själva, nyttja vårt nya energiförbrukningssystem effektivare så har förvaltningen 
anställt en energicontroller, vilket vi också tror är ett måste för att nå målet. 

Prognosen för 2022 indikerar på att vi inte riktigt kommer att nå målet, men ett varmt klimat, fokus på att 
färdigställa energiprojekt samt olika beteendeförändringar under hösten gör att vi ändå har förhoppningar 
om att nå målet till slut. 

Klimatpåverkan i nya projekt som projekteras under 2022 ska i genomsnitt vara max 270 kg CO2/ kvm 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Vår bedömning är att vi har goda chanser att uppnå målet. Samtliga nybyggnadsprojekt vi startat upp under 
året visar i de tidiga beräkningarna att vi kommer att klara målvärdet. Projekt som ingår hittills är: Ny 
Idrottshall och Förskola Gantofta, Ny förskola Dalhem västra, LSS Boende Östra Farmarevägen, LSS-Boende 
Allerum, LSS-Boende Påarp/ Frillestad och Gymnastikens hus Västergård. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Årets prognos för fastighetsnämnden visar på ett negativt resultat på - 21 mnkr. Prisökningar på energi 
samt ökade materialkostnader har medfört att förvaltningen under året fått prioriterat och omfördelat resur-
ser för att möta kostnadsökningarna. Trots det har förvaltningen fått skruva ner sin prognos som lämnades 
i april med 21 mnkr. 

Då staden har ett rörligt elavtal så har sommarens och höstens förväntade prisbild gjort att prognosen för 
elkostnader är drygt 77 mnkr mot budgeterade 38 mnkr - vilket föranleder det negativa resultatet. 
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I resultaträkningen för perioden januari - augusti redovisas ett positivt resultat på + 27 mnkr vilket är en stor 
differens mot det prognostiserade resultatet. Största anledningen till detta är att förvaltningen har progno-
stiserat med kraftigt ökande el och gaspriser under september - december vilket bedöms minska resultatet 
med drygt 30 mnkr. Därutöver kommer kostnader för en del nödvändigt planerat underhåll att kostnadsfö-
ras under hösten vilket också påverkar resultatet. 

De prognostiserade intäkterna är betydligt lägre än budget och beror på en förändring av hanteringen av ut-
delningen ifrån Dunkers donationsfond 1 och 2. Från och med 2022 kommer inga överavskrivningar att gö-
ras vilket får till följd att övriga intäkter samt kapitalkostnader blir 49 mnkr lägre än budget. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
Förvaltningens arbete med innovation börjar mer och mer bli en naturlig del i det utvecklingsarbete som 
kontinuerligt pågår. Under årets första åtta månader har 6 nya innovationer presenterats för innovationsrå-
det varav två har sitt ursprung i det hackaton som förvaltningen genomförde under hösten 2021. 

Under H22 City Expo visade staden upp sitt innovationsarbete på innovationstältet Space to innovate på 
Sundstorget. Förvaltningens arbete var representerat med bland annat den uppkopplade hängrännan som 
känner av när den blir översvämmad samt återbruksförskolan Villa Canzonetta. 

Mycket fokus har under året lagts på att gå ifrån idéstadie till pilotprojekt - där ett antal spännande projekt 
startats upp och håller på att utvärderas. Ett av projekten är att papptaket på Ödåkra bibliotek målats vitt för 
att minska värmen i lokalen sommartid samt spara energi. På Anneroskolan har under sommaren biocent-
riskt ljus installerats i en del av skolan där ljussättningen följer kroppens dygnsrytm. 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 32 18 6 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 8 4 3 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 0 0 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

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 den nya förskolan på Närlunda arbetar vi med att återbruka byggmaterial ifrån riv-
ningar i närområdet. Bland annat blir skolorna byggda med tegel ifrån ett rivet hus på Drottninghög och brä-
dorna 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 rekvirerade 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 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2022. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser 
januari till augusti 2022. 
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Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 1 000 1 000 1 000 3 000 

Beviljade medel 20 1 150 1 830 3 000 

Använda medel 0 423 1 579 2 002 
 
Prognosen för innovationsmedlen är att nämnden kommer att nyttja de 3 mnkr som är avsatta. 

 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Fastigheter  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Yta lokaler, m2 677 000 683 000 692 000 692 000 706 000 

Antal lokaler 268 269 270 266 266 

Uthyrningsgrad lokaler, procent 96 % 95 % 96 % 97 % 96 % 

Egenproducerad solenergi, MWh 600 1 340 1 995 1 982 1 767 
 

Bostäder  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Yta bostäder, m2 23 300 24 575 27 605 27 422 27 422 

Antal bostadsrätter 310 303 296 293 293 
 

Investeringar  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Bokfört värde ägda fastigheter, mnkr 4 151 4 344 4 345 4 573 4 682 
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Verksamhetsberättelse  

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

Vi arbetar för ett hållbart Helsingborg med fokus på klimat, vatten och energi. 
Vi bidrar till trygghet genom tillsyn och samverkan. Vi arbetar smart med 
innovation och digitalisering för våra invånare och företagare. 

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Miljöförvaltningen arbetar för ett hållbart Helsingborg med fokus på klimat, vatten och energi. Vi bidrar till 
trygghet genom tillsyn och samverkan. Vi arbetar smart med innovation och digitalisering för våra invånare 
och företagare. Under våren hade vi ett stort fokus H22 City Expo. I Oceanhamnen visade vi upp ett rev, le-
vande havsväggar och en undervattenskikare. Vi stod också värdar för Havoteket som blev en succé. 

Staden ska vara klimatneutralt 2030. Vi arbetar med projektet Klimatneutrala Helsingborg 2030 och staden 
är även en av EUs 100 Klimatneutrala städer 2030. Miljöförvaltningen koordinerar Helsingborgs klimatavtal. 
Vi bidrar även under året till att skapa en metodik i staden för hållbart byggande. Vi fokuserar på hållbart 
resande och har startat upp projektet 300 testcyklister samt cykelutlåning. 

För att bidra till tryggheten arbetar vi med myndighetssamverkan. I år har vi genomfört 35 insatser inom 
miljö- och hälsoskydd och 19 inom livsmedel. 

Livsmedelsverket har tagit fram en ny process för planering och uppföljning av kontrollen samt en ny mo-
dell för riskklassning. Vi arbetar nu med att implementera dessa i verksamheten. Det kommer även en ny 
lagstiftning för kontroll av material som ska komma i kontakt med livsmedel. Naturvårdsverket har tagit 
fram en nationell strategi för miljöbalkstillsyn som vi arbetar med att implementera i verksamheten. 

I maj flyttade förvaltningen till ett nytt kontor i Oceanhamnen där vi arbetar aktivitetsbaserat. Syftet är att 
effektivisera vårt sätt att arbeta och skapa ett hållbart medarbetarskap med verksamheten i fokus. I och 
med det nya säkerhetsläget i omvärlden, har stadens säkerhetsarbete intensifierats vilket vi deltar i. 

NÄMNDENS MÅL 

Minst 10 växthusföretag ska under 2022 ha inkommit med en åtgärdsplan för att minska läckage av 
växtskyddsmedel 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. Planeringen är genomförd, tillsyn kommer att påbörjas vecka 
35. 

Minst 50 företag eller organisationer ska 2022 vara knutna till Helsingborgs klimatavtal 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. Fram till sista augusti har 27 företag skrivit på klimatavtalet. 
Vår bedömning är att vi kommer nå målet om 50 underskrifter till årsskiftet. Vi använder nu digital signering 
vilket gör signeringsprocessen snabbare. Sju företag har sedan augusti skrivit på digitalt vilka vi nu 
processar. Vi har också en rad aktiviteter planerade under hösten för att inspirera fler företag. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Årets resultat för miljönämnden visar på ett nollresultat. I vår budget och tidigare prognos hade vi planerat 
med att använda överskott för vissa specifika insatser vilket vi nu ser att vi inte behöver. Orsaken är både 
att våra kostnader på grund av vakanser är lägre än vi beräknat, men också att våra intäkter är något högre 
dels från myndighetsarbete, men också genom det stadsbidrag som vi tilldelades i början av året. 

 

Nämndens 
inriktning 
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INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 7 4 1 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 2 1 0 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 0 0 
 
Exempel på effekter av piloter och uppskalade initiativ 
Vårt initiativ "Havet är din granne" har väckte ett stort intresse på H22 City Expo bland både invånare och 
besökare. Projektet har också påverkan hur vi exploaterar havsnära områdena och hur vi ser på havets kva-
liteter. 

Tilldelade, beviljade och rekvirerade 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 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2022. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser 
januari till augusti 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 1 000 1 000 1 000 3 000 

Beviljade medel 1 110 391 1 198 2 787 

Använda medel 240 394 1 100 1 737 
 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Miljö- och hälsoskyddstillsyn  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Antal hälsoskyddsinsatser inom myndighetssam-
verkan 6 39 32 51 14 

Antal miljöskyddsinsatser inom myndighetssam-
verkan 24 53 36 60 24 

 

Livsmedelskontroll  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Antal livsmedelsinsatser inom myndighetssamver-
kan 15 61 48 62 19 

 

Miljörankning  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Rankning Sveriges miljöbästa kommun enligt Ak-
tuell hållbarhet, plats 1-290 1 1 1 2 3 

 

Digitalisering  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Antal digitalt inkomna ansökningar och anmäl-
ningar via e-tjänster 336 551 630 1 009 780 
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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 
Vi kommer under hösten att få en leverans av uppdaterad version av verksamhetssystemet Wärna Go och 
e-Wärna, som framledes kommer att heta E-Wärna Go. Därefter får personalen uppdatera sig i det nya sy-
stemet, och därefter fortsätta inriktningen med att digitalisera gode mäns och förvaltares ekonomiska redo-
visning ytterligare och erbjuda och hålla i utbildningar. 

Föreningen Sveriges Överförmyndare anordnar årligen studiedagar för föreningens medlemmar och andra 
med intresse av överförmyndarfrågor. Den 24-26 augusti 2022 var det dags för de årliga FSÖ-studiedagarna 
där Helsingborg i år stod som värdstad. 

Vi har ett stort behov av att rekrytera nya samhällsmedborgare som vill åtaga sig uppdrag som ställföreträ-
dare. I nuläget råder långa väntetider för dem som önskar god man eller förvaltare. Vi har inlett ett samar-
bete med stadens Kommunikationsenhet för att ta fram förslag på kampanjer, trycksaker och sätt att synas 
och höras för allmänheten för att väcka engagemang, nyfikenhet och intresse att ställa upp som ställföre-
trädare. 

Ett annat utvecklingsarbete är stöd åt ställföreträdarna i deras uppdrag, för att minska upplevelsen av en-
samhet och utsatthet. Vi arbetar på att ta fram ett koncept att certifiera erfarna ställföreträdare, för att se-
dan kunna erbjuda varje ny ställföreträdare en mentor. 

Vi har en stor andel nya kollegor på enheten som är under upplärning. Det handlar om två handläggartjäns-
ter som är en utökning, samt två handläggartjänster som bemannats med vikarier, en sjukvikarie för 
granskare och därtill tillfälliga granskare av årsräkningar för att hinna med uppdraget under lagstadgad tid. 

Kostnaderna för staden när det gäller arvoderingen av ställföreträdare är svår att göra prognos för. Det är 
först vid granskning och arvodering som vi vet omfattningen i varje uppdrag och hur ställföreträdarna ska 
arvoderas utifrån det, och först då vet vi huvudmannens egen betalningsförmåga. Utvecklingen är att allt 
mer tillfaller staden att betala. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS  
Årets resultat för överförmyndarnämnden visar på ett underskott på 0,864 mnkr. 

Vi har ett överskott gällande personalkostnader på grund av en heltidssjukskrivning under hela tertial 1 och 
tertial 2. För att lösa granskningen av årsräkningar under innevarande år har vi behövt anställa tillfällig per-
sonal och det uppkomna överskottet brukas för det ändamålet. 

Vi ser att lokalkostnaderna beräknas bli högre än budgeterat belopp. Det beror på fördyrade el och upp-
värmningskostnader. 

Beträffande inventarier har vi en kostnadsökning, beroende på inköp på grund av ökad personalstyrka. 

Vad gäller arvoden till gode män och förvaltare så baseras detta på uppdragets omfattning och arbetsinsat-
sen, vilket vi inte vet i förväg. Därtill går det inte att förutse hur stor del av arvodeskostnaden som staden 

Nämndens 
inriktning 
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ska stå för kontra huvudmännen, då det först vid granskning framkommer hur stor deras betalningsför-
måga är baserat på inkomster och tillgångar. 

Emellertid finns det inget som tyder på att det kommer att ske någon större förändring i betalningsförhållan-
det. Den negativa utvecklingen av huvudmännens minskade betalningsförmåga har skett över flera års tid 
och beror på en delvis förändrad målgrupp som inte har samma ekonomiska stabilitet som äldre personer. 
Blir betalningsansvaret fördelat på likvärdigt sätt för 2021 års årsräkningar kommer inte budgeterat belopp 
för arvoden att räcka, utan det kommer att bli ett underskott på uppskattningsvis -0,8 mnkr. 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Ärendehandläggning Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Godmanskapsärende, antal 1 117 1 097 1 094 1 091 - 

Förvaltarskapsärende, antal 157 156 161 158 - 

Godmanskaps- och förvaltarärenden i kombinat-
ion, antal 80 68 71 83 - 

Nya ärenden där det anordnas en god man eller 
förvaltare, antal 402 277 213 236 - 

Ärenden där god man- eller förvaltarskap inte har 
anordnats, antal 93 127 135 137 - 

Handläggningsdagar förvaltarskap, antal 41 50 76 93 - 

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

Invånare som har ställföreträdarskap, antal per 
1000 invånare 12,7 12,9 14,4 13,3 - 

 

Digitalisering Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Digitalt inlämnade och redovisade ekonomiska re-
dovisningar för gode män och förvaltare, procent 0 % 6 % 26 % 31 % - 

 

Arvode Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

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 
Förberedelse och genomförande av H22 City Expo har varit ett prioriterat område under året. Stadslednings-
förvaltningen har främst bidragit inom tre områden. Det första handlar om grunduppdraget som bland annat 
bestod av att rekrytera volontärer, utbilda i värdskap, bemanna informationshubbar, ansvara för presscenter 
och säkerställa att stadsmässan upplevdes som ett tryggt och säkert evenemang. Den andra delen var att 
genomföra ett 30-tal programpunkter under expot och den tredje att genomföra 56 st H22 Talks. Samman-
taget gick genomförandet av H22 City Expo mycket bra för stadsledningsförvaltningen. 

Vi arbetar vidare utifrån ambitionen att stärka stadens förmåga att attrahera kunskapsintensivt näringsliv, 
talanger och olika innovationssatsningar. Techhubben HETCH har nyligen fått utmärkelsen Vinnova Excel-
lens som kvitto på sitt goda arbete. Vi har utnyttjat H22 för att synliggöra vår destination och arbetet forts-
ätter nu med framtagande av en hållbar destinationsstrategi. Trygghet och säkerhet är den viktigaste frågan 
för näringslivet och i höst tar vi fram en avsiktsförklaring och en aktivitetsplan i samarbete med Tryggare 
Sverige, Polisen och näringslivet. Stadens samarbete med Tryggare Sverige har uppmärksammats nation-
ellt.  

Stadens trygghetsarbete har stärkts genom politiskt beslutade trygghetspaket. Staden nu har en ökad för-
måga att arbeta mot välfärdsbrott, mer trygghetsskapande personal samt att det har investerats i trygghets-
skapande belysning och värmekameror runt stadens fastigheter. 

Befolkningen ser ut att öka i en lägre takt än prognostiserat. En förväntad lågkonjunktur, höga energipriser 
och ekonomisk osäkerhet får konsekvenser för bostadsbyggandet där vi ser en tydlig trend i att projekt 
skjuts framåt. 

Energi- och klimatrådgivningen har ett kraftigt ökat inflöde med frågor om att energieffektivisera sin bostad. 
Även budget- och skuldrådgivningen har ett ökat tryck in. En del av ökningen kan knytas till ekonomiska för-
ändringar genererad av pandemin.  

Under våren växlade vi upp arbetet med att involvera invånare i stadens utveckling. Efter att invånardialogen 
om Karantänen stängde där över 1000 helsingborgare tog chansen att bidra genom idéer, bilder och tankar, 
lämnades detta till tre arkitektbyråer som tog fram sina förslag. Dessa förslag ställdes ut i själva Karantä-
nen under H22 City Expo och alla besökare och invånare kunde ta del av förslagen, lämna kompletterande 
förslag och tankar. Allt som framkom sammanställs sedan i en rapport.  

I samband med stadsmässan H22 invigdes Helsingborgsrummet i Oceanhamnen. Där kan man se vad det 
finns för planer i staden och ge återkoppling på vad man tycker om dem. Under H22 hölls även ett invånar-
råd kring H22-paviljongen. Vid invånarrådet pratade man om tänkbara framtida placeringar och använd-
ningsområden. 

 

 

Nämndens 
inriktning 
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NÄMNDENS MÅL 

Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet anställda inom kunskapsintensiva 
företag ska öka med 4,5 procent mellan 2021 och 2022 
Bedömningen är att målet inte uppnås. 

Pandemin och Ukrainakonfliktens följdverkningar påverkar företags beslutsfattande och agerande. Till detta 
har de ekonomiska förutsättningarna snabbt försämrats med bland annat skenande priser på råvaror och 
energi samt stigande inflation och räntor. En lågkonjunktur både globalt och nationellt är att vänta och den 
ekonomiska osäkerheten framåt är stor. Sammantaget bromsar detta upp många företags expansions- och 
investeringsvilja vilket kan påverka möjligheterna att uppnå målet i närtid. 

Det är för tidigt att veta hur utfallet kommer att bli på helårsbasis. Sett till preliminära siffror till och med 
andra tertialet syns tecken på att antalet anställda har ökat försiktigt medan antalet arbetsställen står stilla. 
Bedömningen är att det blir svårt att komma upp i målet. 

Vi har arbetat aktivt med H22-organisationen avseende etableringar, H22-partners och andra möjligheter 
som uppstått genom H22. För hösten 2022 har en gemensam säljplan lagts med ett antal aktiviteter som 
ska öka intresset för Helsingborg som investerings- och etableringsort.  

YH-acceleratorn arbetar fortsatt aktivt för att bidra till målet genom branschdialoger och att locka relevanta 
utbildningar till regionen. Det nyetablerade IT/tech-branschrådet är ett bra forum för att tillsammans med 
företagen arbeta med frågor som är viktiga för att de ska kunna anställa efterfrågad kompetens. 

Vi arbetar vidare utifrån ambitionen att stärka stadens förmåga att attrahera kunskapsintensivt näringsliv, 
talanger och olika innovationssatsningar. Techhubben HETCH fortsätter att framgångsrikt stötta 
techentreprenörer och blev nyligen utnämnd till Vinnova Excellens-inkubator. Förväntan finns att detta 
kommer att attrahera fler kunskapsintensiva företag. 

Under perioden 2016-2021 växte det totala antalet arbetsställen med 10,5 procent och antalet anställda däri 
med 17,1 procent. Antalet anställda inom dataprogrammering och datakonsultverksamhet ökade med 47,3 
procent.  

2021 fanns det i Helsingborg 4 313 arbetsställen med 11 645 anställda inom kunskapsintensiva tjänster. 
Dessa företag representerar kunskap och innovationskapacitet som kommer andra företag till del och 
bidrar således med ringar på vattnet till det lokala näringslivet.  De tre huvudbranscherna är 
kunskapsintensiva marknadstjänster med 68 procent av de anställda, högteknologiska kunskapsintensiva 
tjänster med 20 procent samt kunskapsintensiva finansiella tjänster med 12 procent.  

Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrågan och följer stadens 
näringslivsprofilering ska 2022-2024 i genomsnitt uppgå till minst 30 hektar för att därefter ligga kvar på 
denna nivå 
Bedömningen är att målet inte uppnås. 

Vid ingången av året hade staden 26,9 hektar säljbar mark. Fram till och med augusti 2022 har staden ingått 
marköverlåtelseavtal för 1,1 hektar mark och har därefter cirka 25,8 hektar säljbar mark. Av de 25,8 är 17,9 
hektar reserverade med option så den tillgängliga ytan är cirka 7,9 hektar. Under motsvarande tidsperiod 
har staden sålt 5,5 hektar (köpebrev). Efterfrågan på mark för näringslivsetableringar är fortsatt stor, 
företrädesvis avseende större sammanhängande etableringar.   

Utbyggnad av Välluv verksamhetsområde pågår och förväntas vara klart hösten 2022. Området är 
markanvisat till aktör och förväntas säljas under våren 2023. För närvarande är ytterligare tre större 
områden under planläggning: Väla södra industriområde, Vasatorp industriområde samt Björka 17:1 
(Uteslutningen). Nuvarande detaljplaneförslag möjliggör för 23 hektar, 20 hektar respektive 43 hektar 
verksamhetsmark. För Väla södra industriområde och Vasatorp industriområde kvarstår några 
övergripande frågor att hantera inom respektive planprocess. Planprocessen för Björka 17:1 (Uteslutning) 
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påbörjades i slutet av år 2021. I ett mer långsiktigt och strategisk perspektiv är processen för Norra Ekberga 
påbörjad.  

Tidplanerna för pågående planarbeten stämmer inte överens med målets mätperiod. Med anledning därav 
bedöms målet inte uppfyllas. Enda teoretiska möjligheten att uppnå målet är att detaljplanen för Vasatorp 
antas och vinner laga kraft under vintern 2022/23, vilket bland annat förutsätter att Trafikverket accepterar 
utvecklingen utifrån nuvarande förslag. Därutöver är efterfrågan på mark stor och den säljs snabbt, vilket 
gör att det är svårt att hålla en markreserv till försäljning över tid. 

Tryggheten i Helsingborg enligt stadens trygghetsindex för allmän plats ska 2022 öka till minst 58 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Politiskt beslutade trygghetspaket ger fortsatt möjlighet att driva och utveckla det förebyggande och 
åtgärdande arbetet. Det har resulterat i åtgärder för att öka den sociala kontrollen genom 
trygghetsskapande personal och invånarinitiativ, det har gett trygghetsskapande åtgärder i den fysiska 
miljön med ökad belysning och hastighetsdämpande åtgärder. Statliga myndigheters uppdrag att jobba mot 
den organiserade brottsligheten knyts än närmare det lokala brottsförebyggande arbetet och omfattar nu 
även välfärdsbrott, där extern aktör otillbörligen utnyttjar kommunala eller statliga medel för egen vinning. 
Det minskar risken för brott mot stadens ersättningssystem och osund konkurrens där en svart marknad för 
varor och tjänster skapar förutsättningar för organiserad brottslighet i Helsingborg. 

EST – lägesbild och nätverk, är ett etablerat nav för händelser med bäring på brott och trygghet i den 
offentliga miljön och är forum för dialog och åtgärd. Intensifierat arbete sker vid behov, kring geografiskt 
plats eller sakområde, exempelvis skadeförebyggande arbete eller arrangemang med risk för 
ordningsstörning. 

Stadsdelsarbete sker med fokus på invånarinvolvering och ägandeskap. Platsens betydelse är central och 
genom att kroka arm med de som bor och verkar i området, jobba med platser som betyder något för de 
som nyttjar dem, finns förutsättningar till ökad tillit och trygghet. 

Med utgångspunkt i resultatet av FTU – Företagens trygghetsundersökning 2021, etableras samverkan med 
branschorganisationerna för att involvera näringslivet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet.  

Vi har ökat fokus på kommunikation, för att synliggöra lokalt operativt arbete och trygghetssatsningar i så 
väl text som rörlig media.  

Med hjälp av dessa åtgärder och aktiviteter så ser vi att vi kommer att nå målet för 2022. 

Antalet startbesked för småhus ska under en mätperiod av fem år (2022-2026) uppgå till ett 
genomsnittsvärde om minst 250 småhus per år 
Bedömningen är att målet kommer uppnås. 

Den nuvarande prognosen visar att det kommer att byggstartas i genomsnitt cirka 250 småhus per år under 
de kommande fem åren. Under de närmsta två åren är antalet prognostiserade byggstartade bostäder dock 
lägre, cirka 150 småhus/år medan antalet byggstartade småhus under åren 2024-2026 prognostiseras till 
mellan 200-350 småhus/år. Vi har under 2022 upplevt att flera exploatörer har önskat flytta fram sin 
byggstart cirka ett år från tidigare prognostiserad byggstart. Exploatörer har i vissa fall informerat om att 
konjunkturen varit orsak till förseningen. I andra fall har det funnits andra omständigheter inom projektet. 
Om denna trend fortsätter kommer det att bli en utmaning att uppnå aktuellt mål. Från stadens sida krävs 
fortsatt prioritering av projekt innehållande småhus men även att planprojekt som pekats ut i 
översiktsplanen från 2021 påbörjas tidigt under femårsperioden.  

Bedömningen enligt dagens prognos är att målet kommer att nås. Dock kommer det att vara en utmaning 
att nå målet ifall konjunkturen fortsätter att vika neråt. 
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Stadens ekonomiska resultat 2022 för skattefinansierad verksamhet ska upp gå till minst 180 mnkr 
Bedömningen är att målet uppnås  

Resultatet för skattefinansierad verksamhet förväntas uppgå till 979 mnkr. Det innebär ett resultat som 
överstiger två procent av prognostiserade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning och resultatmålet på 
180 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 232,0 mnkr, där stadsled-
ningsförvaltningen står för +99,8 mnkr och stadsgemensamt för +132,3 mnkr. 

För stadsledningsförvaltningen beror prognosen främst på att mark- och exploateringsenheten, MEX, har ett 
prognostiserat resultat på +89,0 mnkr, övriga delar av avdelningen för strategisk samhällsutveckling en pro-
gnos på +4,0 mnkr samt HR-avdelningen en prognos på +2,2 mnkr. Detta innebär att övriga avdelningar 
sammantaget prognostiserar ett överskott på +4,5 mnkr. 

Stadsgemensamt prognostiserade överskott på 132,3 mnkr mot budget beror främst på att de budgetmedel 
som är avsatta för ökade volymer i skolan inte nyttjas och istället återförs 52,9 mnkr på grund av minskade 
volymer (+77,9 mnkr), omställnings- och utvecklingskostnader (+29,2 mnkr) och pensionskostnaderna 
(+24,1 mnkr). 

Under perioden januari-augusti har 2,1 mnkr (Stärkande av Helsingborg Citys verksamhet (1.300 tkr) och 
Medlemskap i String (824 tkr)) omfördelats till stadsledningsförvaltningen, och 0,5 mnkr (Visning av fot-
bolls-EM (500 tkr)) omfördelats inom stadsgemensamt, från KS oförutsedda. 

I helårsprognosen bedömer vi att årets resultat för stadsledningsförvaltningen i bästa fall uppgår till 103,8 
mnkr och i sämsta fall till 98,8 mnkr. Utfallet kan bli bättre än prognosen om planerade aktiviteter inte hin-
ner genomföras i förväntad takt, och sämre om det motsatta inträffar. För stadsgemensamt är bästa fall 
142,3 mnkr och sämsta fall 127,3 mnkr. 

I prognosen för bästa och sämsta resultat är det inte medtaget utrymme för stora variationer på pensions-
kostnader, kalkyldifferenser, större försäkringsskador, exploateringsintäkter och liknande. 

INNOVATION FÖR NYA VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
51 initiativ i stadens innovationsdatabas (innovation.helsingborg.se) drivs eller samdrivs av stadslednings-
förvaltningen. 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd 32 16 13 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 11 10 4 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 1 2 3 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Syntetisering av data för snabbare digitalisering  
Många idéer till förbättringar inom välfärden kräver tillgång till sekretessbelagd individdata, men möjlighet-
erna till att dela eller jobba med denna typ av data är begränsad på grund av svensk lagstiftning. 

I många fall kräver inte en idé eller tillämpning att man behöver veta exakt vem personen är för att realisera 
den. Det finns olika sätt att ”avpersonifiera” data men en av de bättre metoderna för vidare bearbetning och 
delning av informationen är syntetisering. Syntetiserad data är en blandning av data från olika personer. 
Man kan alltså skapa en syntetisk individ med slumpade egenskaper i en kombination som gör att det ser 
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ut som en riktig person utan att vara det. Data bibehåller sitt statistiska värde men det är längre inte möjligt 
att urskilja personerna som den data kom från. 

Effektmål: 

• Höja den interna kunskapsnivån kring syntetisering av data. 
• Bygga ny infrastruktur för syntetisering av data som passar in i nuvarande arkitektur. 
• Ta fram juridisk arbetsprocess för syntetisering av sekretessbelagda data och syntetisera. 
• Pilota utvald sekretessbelagda data och tillgängliggöra denna som öppna data. 

Initiativet är stadsövergripande och utforskas just nu. Det samfinansieras av arbetsmarknadsnämnden, 
vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. 

Systematisk samverkan för att förebygga, upptäcka och utreda brott 
Brott mot välfärden kostar staten, regioner och kommuner enorma summor årligen. Det minskar skattekraf-
ten, ökar utgifterna och bidrar till att konkurrensen på marknader snedvrids. Detta samtidigt som tilliten till 
välfärdssystemet och den offentliga sektorn påverkas negativt samt bidrar till att skapa parallellsamhällen 
där kriminella kan agera med bland annat hjälp av skattemedel. Staden deltar i regeringsuppdrag med fokus 
på att förebygga och förhindra brott mot välfärden, Municipal, projektet leds av Polismyndigheten. 

Systematisk samverkan mellan myndigheter krävs för att förebygga, upptäcka och utreda brott. Det kräver 
hög grad av säkerhet och noggrannhet, samtidigt som ett prövande och experimenterande arbetssätt be-
hövs för att finna nya mer effektiva metoder. Bristfällig samverkan ger missade chanser till korrekta beslut. 
Med stöd av seniora forskare inom ämnet integrerad produktutveckling på KTH, utforskar vi under hösten 
2022 hur social innovation, innovation för offentliga organisationer, kan skapa förutsättningar för en effektiv 
lokal myndighetssamverkan med fokus på välfärdsbrott. 

Effektmål: 

• Minskade kostnader för felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd och vård- och omsorgssek-
torn 

• Minskad möjlighet att nyttja företagande som brottsverktyg genom kommunal kontroll i samverkan 
med statlig 

Initiativet är stadsövergripande och utmanar kärnverksamheten. 

Innovationsledning med stöd av digitalt lärande 
Hösten 2020 startade projektet E-learning för innovativ kraft i samarbete med Uppsala kommun och med 
finansiering från Vinnova. Syftet med projektet är att stärka innovationskraften i kommunen med stöd av 
digitalt lärande för chefer och ledare. 

Det är ledarna som behöver ge mandat och inspiration för innovationsarbete och fatta de beslut som krävs 
för verklig förändring. Men att vara ledande inom den offentliga sektorn är utmanande och att kunna arbeta 
på nya sätt och fatta beslut som stöder innovation kräver kunskap och erfarenhet av innovation. Vårt mål är 
att stödja ledare i denna resa så att alla delar av Helsingborg stad kan arbeta på mer innovativa sätt. 

Ett koncept för hur vi kan utbilda ledare på ett innovativt sätt för att driva och främja innovation har skapats 
tillsammans med Uppsala och 12 andra kommuner och med experter på innovation och lärande. Syftet är 
att våra verksamheter genom sin innovationsförmåga ska kunna skapa större värde för våra invånare. 

Juni 2022 skalades projektet upp med lanseringen av en webbplattform som kan användas av alla. Följe-
forskarna kommer att mäta effekter gällande den personliga utvecklingen hos en testgrupp av kommunala 
chefer och ledare under hösten 2022. Se mer här https://hejainnovation.se/. 
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Tilldelade, beviljade och rekvirerade 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 2022 i tabellen avser beviljade medel januari till augusti 
2022. Använda medel visar hur mycket pengar som har använts under perioden. År 2022 i tabellen avser 
januari till augusti 2022. 

Medel, tkr 2020 2021 2022 2020-2022 

Tilldelade medel 3 000 3 000 3 000 9 000 

Beviljade medel 1 090 4 688 2 086 7 864 

Använda medel 636 2 628 1 360 4 624 
 
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. 

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING 

Bostäder och mark Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Påbörjade bostäder, antal beviljade startbesked 1 361 778 469 1 141  

Planlagd mark för industri, verksamhet och handel 
i stadens ägo, hektar 28,4 23,4 19,7 26,9  

Säljbar mark för industri, verksamhet och handel i 
stadens ägo, hektar 26,5 23,4 19,5 26,9 25,8 

Såld verksamhetsmark, 1000 kvm 145 16 59 52 44 
 

Trygghet och säkerhet Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Polisens trygghetsmätning, skala 0-6 (lägre värde 
är bättre) 2,4 2,4 2,4 2,3  

Anmälda våldsbrott, antal per 1000 invånare 14,9 14,5 13,8 14,0  

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal per 1000 
invånare 59,6 58,2 54,6 52,0  

 

Näringsliv Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

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

Svenskt Näringslivs ranking av kommunens före-
tagsklimat, plats 1-290 

Plats 
25 

Plats 
22 

Plats 
117 

Plats 
65  

Nystartade företag, antal per 1000 invånare 16-64 
år 11,5 11,0 12,3 12,8  

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

Kunskapsintensiva arbetsställen, antal 4 042 4 133 4 208 4 313  
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Näringsliv Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

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

Anställda inom kunskapsintensiva arbetsställen, 
antal 10 446 10 774 10 775 11 645  

Utveckling av antal anställda inom kunskapsinten-
siva arbetsställen, procent 4,3 % 3,1 % 0 % 8,1 %  

 

Turism Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Kommersiella gästnätter, antal 787 289 791 289 547 478 680 211  
 

Hållbara inköp Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Anbud vid upphandling som lämnas av små eller 
medelstora företag, procent 49 % 46 % 48 % 56 %  

Ekologiska inköp av livsmedel till staden, procent 45 % 45 % 41 % 43 %  
 

Service och bemötande  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Kunder som upplevde ett trevligt bemötande i kon-
takt med Helsingborgs kontaktcenter, procent 91 % 92 % 92 % 91 % 87 % 

Kunder som tyckte att det var enkelt att komma i 
kontakt med Helsingborgs kontaktcenter, procent 86 % 89 % 93 % 90 % 84 % 

Kunder som är nöjda med Helsingborg kontakt-
centers hantering av sitt ärende, procent 87 % 86 % 87 % 86 % 81 % 

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

85 % 87 % 85 % 81 % 78 % 

Lösta ärenden, ur kundens perspektiv, på Helsing-
borg kontaktcenter, procent 73 % 75 % 77 % 69 % 69 % 

 

Invånarinvolvering Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Medborgarundersökningen - Möjlighet att delta ak-
tivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar 
bra, procent 

- - - 38 %  

Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka 
inom de kommunala verksamheterna fungerar bra, 
procent 

- - - 43 %  

Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka 
politiska beslut i kommunen fungerar bra, procent - - - 35 %  
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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. 

Ekonomisk helårsprognos1 per bolag 2022, mnkr 

Bolag Utfall 
2021 

Budget 
2022 

Helårspro-
gnos 2022 

Bästa 
fall 

Sämsta 
fall 

Helsingborgshem AB med underkoncern 95 78 75 80 58 

Helsingborgs Hamn AB 69 70 70 75 60 

Öresundskraft AB med underkoncern 467 327 465 480 430 

Helsingborg Arena och Scen AB2 -161 -159 -159 -158 -163 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 28 1 50 65 40 

Totalt 498 317 501 542 425 
 

1) Helårsprognosen avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.  

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

 

Investeringar per bolag, investeringsutgift, mnkr 

Bolag Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Helsingborgshem AB med underkoncern 595 651 536 586 

Helsingborgs Hamn AB 18 23 60 98 

Öresundskraft AB med underkoncern 404 430 630 641 

Helsingborg Arena och Scen AB 2 5 14 14 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 55 28 45 51 

Totalt 1 074 1 137 1 285 1 390 
 

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 I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
En stor del av det här året har ägnats åt slutliga förberedelser följt av genomförandet av den stora stads-
mässan H22 City Expo, där vi hade ett särskilt ansvar för Drottninghög. Expot innebar för oss en unik möjlig-
het att visa upp allt spännande som händer i stadsdelen och att berätta om den framgångsrika förändrings-
metoden där invånarna involveras i arbetet.  

Efter pandemin befinner vi oss fortsatt i en tid av stora osäkerheter, bland annat till följd av kriget i Ukraina. 
Räntenivåer, energipriser samt tillgång och priser på olika material är exempel på faktorer med stor osäker-
het som kan påverka vår verksamhet framöver.   

Den nya organisation vi började implementera under förra året har till syfte att skapa mer kundnära och re-
lationsbyggande team med helhetsansvar för boendeupplevelsen. Vårt främsta fokus är trygghet, följt av 
kundnöjdhet.  

Omvandlingen av Drottninghög pågår för fullt och är i ett väldigt aktivt skede. Stadskvarteret med totalt näs-
tan 200 nya bostäder är under uthyrning och inflyttning påbörjas i slutet av året. Vi investerar i ett nytt fri-
luftsbad på samma plats som det gamla, enligt uppdrag från kommunfullmäktige, och arbetet med att 
bygga det nya badet är i full gång.  

På Pålsjö Äng i Mariastaden pågår vårt andra stora nybyggnadsprojekt. Det omfattar totalt 73 lägenheter 
varav 11 radhuslägenheter i två plan samt 62 lägenheter fördelat i tre flerbostadshus. Lägenheterna är fa-
miljevänliga med rikliga förvaringsmöjligheter och stora fina balkonger och uteplatser. I upphandlingen har 
klimatpåverkan varit en viktig parameter, utifrån de lärdomar vi gjorde i vårt prisbelönta projekt på 
Högasten.  

Styrelsen har fattat beslut om att Helsingborgshem ska investera 30 miljoner kronor i solenergi, en satsning 
som minskar vårt behov av att köpa in el och som bidrar med en ökad andel grön el. Under tre år ska vi 
sätta upp 10 000 kvadratmeter solceller på olika tak runt om i stan. Idag har vi solceller på cirka 4000 
kvadratmeter på 40 olika anläggningar. Investeringen innebär en kraftig ökning jämfört med nuvarande ut-
byggnadstakt. 

 

 

Bolagets 
inriktning 
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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 inte kommer att uppnås. 

Vi ser just nu en positiv trend i våra trygghetssiffror efter en nedgång under pandemiåren. Vi fortsätter att 
arbeta med en bredd av åtgärder.  

Den nya organisation som vi började implementera under förra året är ett viktigt led i att sätta ytterligare 
ökat fokus på trygghetsfrågan genom att jobba mer kundnära och relationsbärande ute i våra stadsdelar. Vi 
jobbar brett med trygghetsfrågan; vi fokuserar både på fysiska åtgärder med fokus på säkerhet och med 
sociala insatser för att långsiktigt skapa inkludering och framtidstro.  

 Våra fyra områdesvärdar arbetar långsiktigt och relationsbyggande i våra mest utsatta stadsdelar under 
kvällar och helger. Vi fortsätter samtidigt med andra åtgärder som vi vet ger effekt, exempelvis 
trygghetsjouren som är vår förlängda arm ute i stadsdelarna på kvällar, nätter och helger. Vi inhämtar och 
åtgärdar löpande hyresgästernas synpunkter på trygghetsfrågorna genom vår kundbarometer. Vi arbetar 
också aktivt med att kommunicera vad vi gör inom trygghetsfrågorna, bland annat i sociala medier.  

 Vi arbetar vidare med trygghetscertifiering och ser nu över möjligheten att uppdatera vår metodik. Vi utför 
även punktinsatser i den fysiska miljön avseende exempelvis skalskydd, belysning och beskärning. I vårt 
samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige har vi bra underlag för åtgärder bland annat på Planteringen, där 
vi nu diskuterar aktiv platssamverkan med andra fastighetsägare.  

Vi arbetar för fullt för att nå vårt mål, men vår bedömning är trots nuvarande positiva trend att 
måluppfyllelsen försenas. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för Helsingborgshem avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 75 
miljoner kronor. Driftkostnaderna ökar, huvudsakligen som en effekt av att Helsingborgshem fått ökade 
kostnader för ITP2 (förmånsbaserade pensionskostnader) med cirka 15 miljoner kronor. Men även högre 
kostnader för fastighetsel och felavhjälpande underhåll, medan uppvärmningskostnaderna påverkas 
positivt av milt klimat. Underhållskostnaderna har minskat och kompenserar delvis de ökade 
driftskostnaderna. Nedskrivningar ökar något kopplat till ombyggnation av Drottninghögs centrum. Centrala 
utvecklingskostnader minskar ytterligare, mycket kopplat till lägre bemanningskostnader för H22 City Expo 
än budgeterat, då bland annat omfattningen på antal pass att bemanna har minskat. På grund av rådande 
marknadsläge förväntas stigande finansieringskostnader med cirka 12 miljoner kronor.  

Inflationstakten är för närvarande på en klart högre nivå än tidigare, bland annat till följd av det osäkra 
världsläget med kriget i Ukraina. Väsentliga kostnadsökningar som påverkar på grund av nuvarande 
världsläge är framtida energipriser. Dessa har redan ökat och vi ser fortsatta prisökningar. Vi noterar redan 
ökande kostnader för finansiering. Vi har en stor andel av finansieringen säkrad med derivat men vi 
förväntar oss kraftigt ökade kostnader framgent. Byggkostnader förväntas också öka vilket leder till att vi 
kommer att behöva vara restriktiva i vad som ska startas eller inte.  

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret uppgå till 80 miljoner kronor och i sämsta fall till 58 
miljoner kronor. I bästa fall räknar vi med en lägre driftskostnad till följd av en mild vinter och att vi inte 
hinner med alla centrala utvecklingsprojekt. I sämsta fall beaktas en kall vinter med mycket snö, ökad 
efterfrågan på hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll och ett större nedskrivningsbehov på grund av ökade 
direktavkastningskrav. 

INVESTERINGAR 
För året är de tre största investeringarna nyproduktionen av Stadskvarteret och Pålsjö Äng samt ombygg-
nation etapp 3 av Elineberg. Därtill tar etapp 4 av Elineberg vid samt friluftsbadet på Drottninghög. Utöver 
detta genomförs ett flertal större lokalanpassningar i Drottninghög centrum och i Dalhem centrum.  
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BOLAGETS INNOVATIONSPORTFÖLJ 
Under 2020 påbörjade vi arbetet med 8 innovationsprojekt, som finns redovisade i Helsingborgs innovat-
ionsdatabas. Av dessa är 5 påbörjade och eller har genomfört skarpa tester. 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

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

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 1 3 

 

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. 

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. Sällbo är ett framgångsrikt pilotprojekt med löpande utvärdering 
som ursprungligen hade ett slutgiltigt utvärderingsdatum 31 dec 2021. På grund av covid-19 har utvärde-
ringsdatumet flyttats fram. Under våren 2022 tog vi  beslutet att avsluta pilotprojektet och låta Sällbo 
övergå som permanent boendeform.   
 
Dialog och medskapande 
Vi arbetar med dialog och medskapande i alla projekt som på påverkar våra hyresgästers vardagsliv. På 
Drottninghög har vi genomfört ett stadsdelsövergripande dialogarbete med 250 intervjuer. Det har vi gjort 
en gång tidigare, 2013. Fokus nu har varit stadsdelens förflyttning, de gemensamma ytorna - livet mellan 
husen, trygghet samt hur vi kan arbeta med smart mobilitet i stadsdelen. 
 
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 var vårt första steg i att använda klimatkrav redan i upp-
handlingsfasen och metoden har därefter utvecklats ytterligare och använts i vårt nybyggnadsprojekt Pålsjö 
Äng. 

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 

Fungerande bostadsmarknad 

Nyckeltal 2020 2021 T2 2021 T2 2022 

Antal inflyttningar i lägenhet 1 213 1 177 793 906 

Antal tillförda lägenheter som påbörjats per år, via 
egen produktion eller på mark som vi har avyttrat 181 287  161 43 

Vår andel av stadens behov av lägenheter avsatta till bo-
städer för hyresgäster med särskilda behov. Vi ska ligga 
i nivå med vår marknadsandel som anges i parentesen 

89 %    
(37 %)   
86 lgh 

78 %    
(35 %)   
57 lgh 

79 % 
(37 %) 

42 st lgh 

96 % 
(37 %) 

46 st lgh 
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Mycket nöjda kunder 

Nyckeltal 2020 2021 T2 2021 T2 2022 

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

Antal trygghetscertifierade lägenheter per år 245 516 392 0 

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

32 % 31 % 31 % 31 % 

 

Attraktiv stad 

Nyckeltal 2020 2021 T2 2021 T2 2022 

Växthusgasutsläpp (kg CO2e/m2 Atemp) 1) 7,83 6,52 Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

Andel inflyttade hyresgäster under 26 år exklusive 
studenter 

14 %    
(171 st) 

18 %    
(215 st) 

16 % 
(126 st) 

17 % 
(151 st) 

Antal inflyttningar i studentlägenheter (totalt antal 
studentlägenheter inom parentes) 273  (442) 273 (442) 175 (442) 164 (442) 

1) 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 I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Om inte lika mycket som tidigare är det fortsatt störningar i transportkedjorna och rederiernas scheman vil-
ket påverkar Helsingborgs Hamn och försvårar planeringsarbetet för containertrafiken. Godsflödena har 
fluktuerat kraftigt vecka för vecka och en viss minskning noteras. Detta förklaras av att de svenska lagerna 
är fulla och den asiatiska importen för vår- och sommarkollektioner inte går att ta emot i önskad utsträck-
ning. Även på exportbenet märks en minskning, primärt beroende på nedgång i efterfrågan på sågat virke i 
Europa. Rederierna spår även en minskning i sällanköpsvaror på grund av ökade levnadskostnader vilket 
påverkar volymerna. Den höga inflationen med långvariga prisökningar kan komma att påverka konsumen-
ternas köpkraft och köpmönster och därmed även hamnens export och import. Fraktraterna börjar gå nedåt 
vilket beror på minskningar i containerflöden som ger ökad kapacitet på fartygen. Det i sin tur kan leda till 
att vissa godsflöden som tillfälligt gått i bulkfartyg återgår till container framöver, dock är vi inte där ännu. 
Helsingborgs Hamn har lyckats få en ny kund inom feedersegmentet, Mann Lines, som primärt kommer 
köra Hapag Lloyds enheter till och från Helsingborg och Wilhelmshaven.  

De första två tertialen har snarlika containervolymer jämfört med samma period 2021, men med en högre 
intäkt för containersegmentet. Detta grundar sig i ökade intäkter i form av kajhyror för import- och export-
gods på grund av obalans i containertrafiken de senaste två åren. 

Passagerartrafiken på färjeleden har återhämtat sig kraftigt under året och är nu uppe i nivå med ett nor-
malår. Lastfordonstrafiken som inte varit lika påverkat av pandemin fortsätter att utvecklas stadigt uppåt 
med 5 procent de första två tertialen. 

Hittills har bulkvolymerna varit höga på grund av den kalla vintern där extra pelletsbåtar har anlöpt hamnen 
och uppgår till 67 000 ton jämfört med 49 000 ton samma period föregående år. 

Helsingborgs Hamn ersatte föregående år dieseln till arbetsmaskinerna med HVO100, som räknas som för-
nybart bränsle. Hamnen fortsätter strategin med att byta dieseldrivna maskiner mot eldrivna,  både för mil-
jön och för ekonomins skull. 

Helsingborgs Hamn har genomfört upphandlingar för två nya smarta tekniska lösningar som nu håller på 
att implementeras: ett Terminal Operation System (TOS) och ett Positioneringssystem. Ett TOS är en viktig 
del i hamnens leveranskedja och hanterar alla förflyttningar av olika typer av gods kopplat till en hamn. Po-
sitioneringssystemet ska användas för att positionera dragbilarna som hämtar och lämnar containrar till 
containerkranarna.  

Arbetet med att förbereda för en flytt av hamnen söderut har fortsatt med bland annat mätningar och utred-
ningar inför tillståndsprövningar. 

Bolagets 
inriktning 
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Helsingborgsregionen har under februari 2022 utsetts till Sveriges bästa logistikläge av Intelligent Logistik. 
Som Sveriges livsmedelslogistikcentrum med närheten till Öresund och Europa står sig regionen stark sam-
tidigt som det satsas brett på att skapa etableringsmark för logistisk tillväxt. Detta är väldigt positivt för till-
växten för Helsingborgs Hamn. 

BOLAGETS MÅL 

Öka lönsamheten inom Port operations med 40 miljoner kronor fram till 2022 
Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås. 
 
En ökad lönsamhet inom Port Operations med 40 miljoner kronor kräver förbättringar på alla nivåer och alla 
funktioner, processer, samt kund- och leverantörsrelationer. Ägardirektivets mål har omsatts till strategier 
och åtgärder i vår affärsplan för 2022 till 2026. Sex strategiska förbättringsområden är utpekade; förbättra 
bolagsstyrningen, investera i personalen, förbättra IT-stödet för Port Operations, investera i hållbarhet, för-
bättra affärerna och utveckla hamnens kapacitet. 

Målet är uppfyllt per 31 augusti 2022 med 1 miljon kronor i marginal, men bedömningen är att målet inte 
kommer att uppnås på grund av de höga drivmedel- och elpriserna som påverkar resultatet inom Port Oper-
ations negativt.  

Sveriges mest hållbara hamn 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
Helsingborgs Hamn fortsätter redovisa sin hållbarhetspåverkan enligt GRI Standards. Dessa standarder an-
vänds som ett ramverk av många hamnar för att systematiskt beskriva hur hållbarhetsarbetet styrs och 
leds, samt resultatet av hållbarhetsarbetet. Detta gör att hamnen systematiskt kan jämföra sitt hållbarhets-
arbete med andra hamnar som också använder GRI Standards som ramverk. Jämförelse med andra ham-
nar har dock delvis försvårats då andra slutat använda GRI Standards.  

Flera aktiviteter på hållbarhetsområdet sker i hamnen, exempel är följande: 

• Energianvändning där minskad förbrukning och utfasning av fossila bränslen har skett. Huvuddelen 
av hamnens personbilar och flera arbetsmaskiner är elektriska. Investeringsbeslut på fler elektriska 
arbetsmaskiner är taget. 

• Kvarvarande arbetsmaskiner drivs av förnyelsebart HVO100 som ersätter diesel. Tillgång och pris 
på HVO100 är osäkra faktorer.  

• Solceller på två byggnader i hamnen har tagits i drift. 

• Energistrategi för framtiden utarbetas med Öresundskraft för att säkra robust elförsörjning till ham-
nen. 

• Målformulering för väsentliga hållbarhetsaspekter är utarbetade och ansvariga arbetar systema-
tiskt med delmål.  

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för Helsingborgs Hamn avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 70 
miljoner kronor. 2022 har startat med bra volymer och ett resultat i linje med budget.  

De höga diesel- och elpriserna påverkar Helsingborgs Hamns resultat negativt. Elkostnaden har ökat med 
74 procent under första tertialen jämfört med samma period föregående år. Drivmedelskostnaden har ökat 
med 47 procent under samma period. Dock gör volymåterhämtningen på färjeleden att resultatet hålls på 
stabil nivå. 
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Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till 75 miljoner kronor och i sämsta fall till 
60 miljoner kronor. Avvikelsen för resultatet är något större på nedsidan än tidigare då en betydande kund 
är tappad och en osäker ekonomisk situation i omvärlden kan försämra volymerna och därmed resultatet.   

INVESTERINGAR 
På grund av förseningar i leveranser av bland annat elektrifierade maskiner såsom dragbilar och gaf-
feltruckar kommer många av de planerade investeringarna göras först 2023, vilket innebär att bolagets inve-
steringsprognos uppgår till 60 miljoner kronor mot 98 miljoner i budget. Investeringen som pågår i nytt TOS 
(Terminal Operation System) kommer inte att aktiveras förrän våren 2023 då projektet är något försenat. 
Detta gör att prognosen för 2022 dras ner ytterligare. 

BOLAGETS INNOVATIONSPORTFÖLJ 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

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

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 0 0 0 

 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Elonroad 
Elonroad - Initiativet innebär att Helsingborgs Hamn är testbädd för ny infrastruktur för el-laddning från 
Elonroad. De ledande skenorna som kan placeras direkt på asfalt laddar automatiskt alla typer av elektriska 
fordon (utrustade med rätt komponenter) vid såväl parkering som under körning. Under våren 2022 samt 
under H22 City Expo testades konceptet i hamnen. Skenorna som levererats är cirka tio meter långa har ju-
sterats längdmässigt beroende på placeringen, limmats fast på asfalten och är sedan inkopplade till en 
strömkälla. Vilket eldrivet fordon som helst kan anpassas till tekniken och två av hamnens elbilar har byggts 
om. Eftersom det handlar om konduktiv laddning, det vill säga fysisk kontakt mellan fordon och skena, har 
bilarna utrustats med släpskor som automatiskt fälls ner för att överföra energin och ladda fordonet. Bästa 
sättet att förklara tekniken för en som är oinvigd är att likna det med 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. Att använda konduktiv laddning för att skapa kontinuerliga flöden i en 
hamn är något helt nytt. Den nya containerterminalen är i planeringsstadiet och det är mycket möjligt att 
detta blir en del av verkligheten längre fram. 
 
NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 

Volymer 

Nyckeltal 2020 2021 T2 2021 T2 2022 

Antal ton gods som passerar genom hamnen 
(tusental) 
- varav andel med färja (procent) 

 
7 959 
63 % 

 
8 394 
65 %           

 
5 573 

65% 

 
5 856 

65% 

Antal passagerare med färja (tusental) 3 562 4 009 2 400 4 498 

Antal lastfordon med färja (tusental) 447 450 296 311 

Antal personfordon med färja (tusental) 701 718 426 745 

Antal hanterade containers i TEU 1) sjöledes 
(tusental) 267 273 182 186 

Antal hanterade containers i TEU 1) med järnväg 
(tusental) 22 24 15 19 

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.  
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Kunder 

Nyckeltal 2020 2021 T2 2021 T2 2022 

Antal kunder som genererar en omsättning på minst 
10 mnkr 9 9 9 9 

Andel av bolagets omsättning som de tre största kun-
derna genererar (exklusive färjetrafik) 28 % 28 % 29 % 31 % 

 

Säkerhet 

Nyckeltal 2020 2021 T2 2021 T2 2022 

Antal tillbud i hamnen 162 168 95 99 

Antal olyckor i hamnen 1 2 2 1 

Antal olyckor i hamnen som lett till läkarbesök 1 2 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 I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Året har under perioden präglats av volatila el- och gaspriser samt genomförandet av H22 City Expo. Det 
förstnämnda har fortsatt genererat många frågor från kunder och ett högt tryck på kundservice. Energipri-
serna har även resulterat i stark efterfrågan på solceller men långa leveranstider och brist på bland annat 
montageresurser har medfört att Öresundskraft beslutat att stoppa försäljning av mindre anläggningar. Be-
slutet gäller tills vidare. Öresundskrafts fjärrvärmekunder kan glädjas åt fortsatt små prishöjningar. Den så 
kallade Prisdialogen med bolagets företags- och privatkunder resulterade i en 2 procents höjning av fjärr-
värmepriset under 2023. 

Den senare delen av perioden präglades starkt av H22 City Expo och de evenemang som Öresundskraft ar-
rangerade. Här märks framför allt seminarierna om effekthandel, elens tillräcklighet, laddlösningar för tunga 
fordon, fossilfri mobilitet, återvunnen energi samt lösningar för minskad koldioxidbelastning. Seminarierna 
var uppskattade, inte minst bland de professionella deltagarna och lockade sammanlagt runt 450 åhörare. 
Vindträdet i Oceanhamnen, deltagande i ”Alone Together” med Serneke samt Varma Platser för ungdomar 
var andra aktiviteter där Öresundskraft medverkade.  
 
Under H22 City Expo öppnade Öresundskraft 24 nya publika laddplatser för elbilar. På sikt ska antalet öka 
till 300. Utbyggnaden sker i samarbete med Helsingborgs stad och Mer Sweden AB som utför arbetet. Ge-
nom Mer Sweden AB får alla användare möjlighet att ladda på platserna. Därtill öppnades en laddstation av 
det större slaget i mitten av juni när Öresundskraft och Volvo Truck Center invigde en gemensam laddstat-
ion för lastbilar på Ättekulla-området i Helsingborg. Stationen kommer kosta cirka 14 miljoner kronor att 
uppföra och är tillgänglig för alla lastbilsfabrikat. 

Samtidigt har arbetet fortsatt för att i framtiden kunna avskilja koldioxid från Filbornaverkets rökgaser. Ener-
gimyndighetens beslut att genom Industriklivet stödja Öresundskrafts utvärdering av koldioxidavskiljning 
baserad på så kallad HPC-teknik har resulterat i att en pilotanläggning uppförs under tidig höst 2022 vid Fil-
bornaverket.  

I enlighet med den nya operativa modellen för bolagets styrning har en omorganisation genomförts vilken 
trädde i kraft den 1 september. Samtidigt inleddes en uppdatering av bolagets grafiska profil. Den grafiska 
profilen synliggör Öresundskraft där logotyp, payoffen "Kraft att förändra", färger och illustrationer sticker 
ut och känns igen.  

BOLAGETS MÅL 

Lokal produktion av solel ska motsvara minst 2 procent av Helsingborgs elanvändning 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 

Bolagets 
inriktning 
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Enligt Helsingborgs klimat- och energiplan ska 10 procent av den el som används år 2035 komma från 
lokala solceller. I takt med stigande elpriser och ökande oro på energimarknaden har intresset för solceller 
vuxit mycket kraftigt. Brist på montörer och materialbrist på grund av störningar i globala leverantörsled har 
lett till generella utmaningar för branschen som helhet. Under våren 2022 har Öresundskraft och andra 
bolag stoppat sin nyförsäljning till privatkunder. Dock fortsätter försäljningen till företag där logiken för 
affären ser annorlunda ut och starka resultat har uppnåtts. Den största anläggning som sålts motsvarar 
nästan 2 MW. En tydlig trend är att anläggningarna blir större och en del i det kan vara nya regulatoriska 
förutsättningar. De anläggningar som såldes under första halvåret 2022 uppgår till sex gånger den effekt 
som vi sålde under hela 2021.  

Under andra halvan av 2022 fortsätter Öresundskraft att driva konkreta samarbeten med företag som har 
en uttalad viljeyttring att aktivt bidra till energisystemet på det lokala planet.  Här gäller det kompletta 
anläggningar för solel, laddning och lagring med målet att gemensamt åstadkomma största möjliga 
elsystemsnytta samtidigt som risk och förtjänst fördelas enligt en långsiktigt hållbar modell. 

Noll procent fossila bränslen i fjärrvärmen 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
Öresundskraft arbetar på flera fronter med frågan om fossilfrihet. Dels genom att helt eliminera den lilla 
andelen fossilt bränsle som faktiskt används, dels genom att minska och om möjligt eliminera förekomsten 
av fossil plast i restavfallet till Filbornaverket. Det förstnämnda gör vi genom att bland annat byta ut start- 
och stödbränsle vid våra anläggningar, det sistnämnda genom att exempelvis stödja utvecklingen av 
biobaserad plast. Därutöver har ett övergripande arbete och förstudier inletts för att genom 
koldioxidinfångning, så kallad CCS (Carbon Capture & Storage), skapa negativa utsläpp vid Filbornaverket. 
 
Enligt uppvärmningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft, vilken bland andra Öresundskraft och 
Helsingborgs stad står bakom, ska uppvärmningsbranschen vara fossilbränslefri år 2030. År 2045 ska 
sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Samverkan är 
ett viktigt medel för att åstadkomma omställningen. Från och med november 2022 är all planerad 
produktion fossilbränslefri. Den planerade färdplanens ambitiösa åtaganden stämmer väl med 
Helsingborgs klimat- och energiplan. År 2021 bestod fjärrvärmen både i Helsingborg och i Ängelholm till 
99,8 procent av återvunnen och förnybar energi. 
 
Antalet uppkopplade sensorer i Öresundskraft Stadshubb ska uppgå till minst 20 000 vid utgången av 
2022 
Målet kommer inte att uppnås. 
 
Den största basen för sensorer utgjordes tidigare av NSRs pilot för behovsanpassad soptömning. NSR 
valde att lägga ner piloten och därmed släcktes 6 300 sensorer i Pingdays nät under 2021. Bedömningen är 
att nuvarande efterfrågan på sensorer (LoRaWAN sensorer) från kunder och andra potentiella användare 
inte är tillräckligt stor för att nå målet på 20 000 sensorer under 2022. Däremot finns ett antal projekt och 
initiativ med stadens förvaltningar och bolag där det finns ett värde i att samla in mätdata via sensorer och 
visualisera denna data för olika nyttor. Värdet ligger inte i antalet sensorer utan snarare i hur tjänsten är 
utformad med larm, dashboards och hur insamlade mätvärden kan kombineras med annan data. 

Ha kundavtal om minst 2 MW reglerbar effektanvändning som kan ropas av vid lokala 
kapacitetsutmaningar vid utgången av 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
Öresundskraft arbetar aktivt med effektfrågan för att säkerställa en fortsatt regional tillväxt samtidigt som 
vi möjliggör den energiomställning som är nödvändig för att uppnå klimatmålen. Nationellt sker arbetet 
genom olika forum och pilotprojekt, genom påverkansarbete och genom remissinstanser. Regionalt genom 
deltagande i bland annat Effektkommissionen i Skåne och lokalt genom nya avtalsformer, kunddialog och 
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samarbete med Helsingborgs stad. Vår uppfattning är att den tillgängliga effekten från överliggande nät i 
närtid inte kommer att vara tillräcklig för att tillgodose det växandet behovet i vår region. Därav är vår 
ambition att bättre nyttja de lokala effektresurser som finns att tillgå i form av flexibel förbrukning, 
produktion och lagring.  

Ett led i arbetet är att avtala om effektflexibilitet där en elnätskund 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 energikrävande process till en annan tid på dygnet, att 
styra ner ventilation till halvfart och att starta egen elproduktion under en begränsad tid.  

Öresundskrafts långsiktiga ambition är att via flexavtal och andra åtgärder möjliggöra en regional 
effektökning om cirka 5 procent årligen vilket i dagsläget motsvarar cirka 20 MW anslutningsförmåga. 
Under våren introducerades därtill villkorade anslutningsavtal riktade till aktörer inom laddinfrastruktur. 
Avtalen är en sorts flexibilitetslösning som möjliggör anslutning av kunden mot att denna styr ner sin 
förbrukning de fåtalet timmar som kapacitetsbrist riskerar uppstå.  

Sammantaget har avtal om 3,2 MW styrbar effekt tecknats.  

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för Öresundskraft avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 465 miljo-
ner kronor. Den kraftigt förbättrade prognosen jämfört med tidigare är drivet av ett högre täckningsbidrag i 
det sista kvartalet för Fjärrvärme (+186 miljoner kronor), kopplat till de extremt höga elpriserna samt en po-
sitiv bränslemix på grund av ökad produktion i Västhamnsverket och bättre lönsamhet för EVITA (samägd 
fjärrvärmeledning som förbinder Helsingborg med Landskrona och Lund). En förutsättning för prognosen är 
uppstart av Västhamnsverket i november efter ombyggnation, med provkörningar i oktober, och nu gällande 
elpriser. Prognosen innehåller även ett högre täckningsbidrag kopplat till elnät drivet av anslutningsintäkter 
samt lägre nätförluster. Vidare kan vi konstatera att de kostnader kopplade till utvecklingsprojekt som bi-
dragit till den positiva resultatvariansen ackumulerat augusti förväntas komma tillbaka under de sista må-
naderna av året.    

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till 480 miljoner kronor och i sämsta fall till 
430 miljoner kronor. Bästa fall är baserat på att de sista månaderna av året blir kallare än prognostiserat 
med en antagen volymökning på 10 procent samt att vi lyckas minska effekterna av inflationen ytterligare. 
Sämsta fall är baserat på att de sista månaderna blir varmare än prognostiserat med en antagen volym-
minskning på 10 procent samt effekt från volatila priser.  

INVESTERINGAR 
Den uppdaterade prognosen för investeringar uppgår till 630 miljoner kronor vilket är 11 miljoner kronor 
lägre än budget och tidigare prognos. Sänkning av prognosen kommer främst hos Pingday på grund av för-
senade leveranser och förskjutningar in i 2023, inom Fjärrvärmenätet drivet av sänkt prognos avseende rein-
vestering Furutorpsgatan samt nedskruvat framtida behov. Öresundskrafts största enskilda investeringar 
under 2022 är det pågående projektet för att säkerställa framtida produktion av fjärrvärme (142 mnkr), mä-
tarbyten för el- och fjärrvärmenätet (71 mnkr) samt elnätsprojektet för att förstärka Ängelholm (43 mnkr). 

BOLAGETS INNOVATIONSPORTFÖLJ 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 24 31 11 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 5 16 17 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Omställning av transportsektorn 
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Tillsammans med Volvo Lastvagnar bygger Öresundskraft Sveriges största publika laddstation för lastbilar. 
Laddstationen är uppförd på Ättekulla-området i Helsingborg och färdigställs under hösten 2022. Den om-
fattar då fyra laddplatser med laddeffekt på upp till 350 kW för snabbare laddning vid korta stopp och sex 
platser med laddeffekt 100kW för laddning under längre stopp. Laddplatserna är tillgängliga för alla lastbils-
fabrikat. Stationen utformas dels för att möta logistikbranschens behov av tillgänglighet och planerbarhet, 
dels för det framtida energisystemets behov - genom smart styrning ska stationen kunna fungera som en 
resurs vid tillfällen när tillgången på effekt är begränsad. Energimyndigheten har stöttat satsningen med tio 
miljoner kronor. 

Framtidens smarta fastighet 
Vid Öresundskrafts huvudkontor i Helsingborg sitter solceller på kontorstaket, beräknade att producera 
cirka 110 000 kWh solel per år. Det unika med installationen är att byggnader på området kopplats samman 
i ett likströmsnät och med ett 56 kWh stort batteri. Tekniken innebär att solgenererad el kan fördelas mellan 
byggnaderna, medan batteriet gör att produktionsöverskott av el kan lagras för att nyttjas kvällstid. Solcel-
lerna och batteriet ger möjlighet att sänka effekttoppar och effektabonnemang liksom möjlighet att hjälpa 
Svenska Kraftnät med frekvensreglering. Förutom att föregå med gott exempel i omställningen till en håll-
bar och robust energiförsörjning fungerar installationen som ett labb där tekniken kan testas och förevisas. 
Utifrån detta kan affärskoncept och modeller tas fram som gynnar såväl kunder som Öresundskraft. 

Framtidens belysning 
33 000 gatljus ska ersättas med smart och energieffektiv belysning som även bildar en digital infrastruktur 
för den smarta, hållbara och omtänksamma staden. Pingdays del i projektet är att tillhandahålla den digitala 
plattform som utgör grunden för en smart och datadriven stad. Sensorer på lyktstolpar ska kunna samla in 
data såsom trafik, rörelse, väder, ljus och ljud som kan användas för att till exempel styra trafik, annonsera 
meddelanden och användas i miljörelaterat arbete. Pingday står för kommunikationslösningar som möjlig-
gör för staden, dess invånare och företag att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att främja en lång-
siktigt hållbar utveckling. Under H22 City Expo visades den första piloten. 

Gröna fotbollsplaner 
Pingday har i samarbete med skol- och fritidsförvaltningen tagit fram en lösning för att optimera bevattning 
och gödning av gräsmattor på stadens fotbollsplaner. Genom att mäta fukt och temperatur i jorden kan 
man vattna, gödsla och värma upp vid behov och i rätt tid vilket sparar både pengar och miljö samtidigt som 
gräsplanen hålls i gott skick. Ett projekt för att skala upp genomfördes i samarbete med Hbg innovations-
team. Efter den första piloten har lösningen implementerats på fem fotbollsplaner med plan att skalas upp 
till tio fotbollsplaner under 2022. En vidareutveckling med integration av väderdata är också genomförd. 
Resultatet visades upp under H22 City Expo. 

 

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 

Robusthet 

Nyckeltal 2020 2021 T2 2021 T2 2022 

Avbrottsminuter per kund elnät 12,6 9,1 7,4 10,2 

Avbrottsminuter per kund fjärrvärmenät 5,1 11,7 10,1 6,0 

Driftstillgänglighet infrastruktur Pingday 99,99 % 99,99% 99,97 % 99.95 % 
 

Hållbara energilösningar 

Nyckeltal 2020 2021 T2 2021 T2 2022 

Andel lokal produktion av solel av Helsing-
borgs energianvändning 1,0 % 1,25 % Mäts 

årsvis 
Mäts 

årsvis 
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Antal anslutna mikroproduktionsanläggningar för 
förnybar el 929 1 318 1 161 1 850 

Antal uppförda publika laddpunkter för elbilar i 
Helsingborgsregionen (MER Sweden samt 
Öresundskraft) 

50 50 50 74 

Andel återvunnen energi i fjärrvärmesystemet 99 % 99,8 % 99 % 98,4 % 

Primärenergifaktor 1) Helsingborg 0,08 0,07 0,08 0,08 

Primärenergifaktor 1) Ängelholm 0,14 0,13 0,10 0,13 

Andel fossila bränslen i fjärrvärmen 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 
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 2021 endast 0,07 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Helsing-
borg samt 0,13 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Ängelholm.  
 

Den smarta staden 

Nyckeltal 2020 2021 T2 2021 T2 2022 

Antal uppkopplade sensorer i Pingdays 
Stadshubb 5 849 530 754 558 

Antal inkopplade portar i Stadsnätet 38 266 38 469 38 258 39 170 
 

 

  



 

109     Helsingborgs stads delårsrapport augusti 2022 
 

Verksamhetsberättelse  

Helsingborg Arena och Scen AB 
Helsingborg Arena och Scen 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 I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Då vinterns restriktioner hävts, genomfördes en efter förutsättningarna relativt välbesökt vårsäsong på 
Stadsteatern, Konserthuset och Arenan. Den skakiga starten på året och den fortsatta försiktighet som 
präglar kulturkonsumtionsvanorna kommer dock att påverka bolagets verksamheter under hela året. 

Sommarens överlägset största begivenhet för bolaget var givetvis genomförandet av H22 City Expo. Enligt 
preliminära siffror når evenemanget målet för antal besök (1 miljon besök) med god marginal, och med 
över 100 samarbetspartners, ett omfattande nätverksbygge med organisationer som exempelvis FN, EU 
och OECD, och besök av cirka 150 av Sveriges kommuner, ett flertal regioner, statliga myndigheter och 
andra offentliga instanser och institutioner, så framtonar bilden av ett expo som i många avseende blev en 
mycket stor framgång.  

Förutom att medverka i planering och genomförande av expot i sig, bidrog bolaget med ett rikt och varierat 
programinnehåll. På Arenan ägde bland annat vård- och omsorgskonferensen Vida och Familjen Helsing-
borgs Familjedag rum. Helsingborgs Symfoniorkester producerade musikalen En konsert för invånare av in-
vånare på Tryckeriet, Drottninghög, i samarbete med Fritid Helsingborg och boende i närområdet, samt mu-
sikprojektet Beats, Sounds and Strings där teknologins möjligheter att inkludera personer med olika funkt-
ionsvariationer utforskades med orkestern. Stadsteatern deltog med två hörspel inom ramen för lägenhets-
projektet 1972 på H22 samt det visionära scenkonst-/bildkonstprojektet Monument. H22 City Expo avsluta-
des med en mycket välbesökt upplaga av stadsfesten Hx, som för första gången sedan 2019 kunde genom-
föras fysiskt fullt ut. 

Säsongen på Sofiero lider mot sitt slut. Andelen fullbetalande besökare ökar från 48 till 53 procent, samti-
digt som andelen besökare med Kulturkort minskar från 23 till 20 procent. Det är särskilt glädjande att an-
delen barn ökar från 12 till 18 procent. Här kan det antas att den nya lekmiljön har haft en positiv inverkan. 
Till allt detta skall läggas rekordsiffror på sommarens konserter, med inte mindre än 42 000 konsertbesö-
kare på sammanlagt åtta konserter. 

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 inte kommer att uppnås. 
 
Bedömningen från rapporten för tertial 1 består. Det ambitiösa målet om en 15-procentig ökning kommer 
inte att uppnås. Tunga publikrestriktioner i inledningen av året, ett mycket stort antal sålda biljetter som 
tvingats återköpas, en trevande omstart i branschen efter pandemin och en fortsatt försiktighet på grund av 
den skakiga omvärlden (med en förväntat mycket sträng ekonomisk situation för både privatpersoner och 
verksamheter) är faktorer som talar i den riktningen.  

Bolagets 
inriktning 
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De faktiska talen per den 31 augusti, tillsammans med sålda och bokade biljetter för höstens evenemang, 
och vår kunskap historiskt sett om försäljning till evenemang under kvarvarande del av året stödjer denna 
bedömning. 

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 inte kommer att uppnås. 
 
För målanalys, se beskrivningen under föregående mål. 

Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 40 procent 2022 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
Självfinansieringsgraden till och med 31 augusti 2022 uppgår till cirka 40 procent. Utfallet är en ökning från 
mättillfället per den 30 april 2022 då relationen uppgick till 32 procent. Som beskrivits ovan och i tidigare 
rapporter så har bolagets självfinansieringsgrad påverkats negativt av pandemins effekter under framförallt 
årets första kvartal. En återhämtning i bolagets intäkter har emellertid kunnat konstateras i kombination 
med att bolagets scenkonstverksamheter, Stadsteatern och HSO, erhållit förstärkta statliga 
verksamhetsbidrag med primärt syfte att begränsa effekterna av intäktsbortfallet. Bolaget kommer 
fortsätta arbetet med att anpassa 2022 års ekonomiska planering för att kunna nå en självfinansieringsgrad 
i enlighet med målsättningen. Om än ovisst, så är det fortsatt bolagets förhoppning och ambition att målet 
om självfinansieringsgrad kan nås vid årets slut. 

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för Helsingborg Arena och Scen ABs avseende årets resultat före bokslutsdispositioner 
uppgår till -159 miljoner kronor. Prognosen innebär ett utfall som motsvarar budget för räkenskapsåret.  

Inledningen på året med tunga restriktioner och hög smittspridning innebar en väsentlig negativ effekt för 
bolagets verksamheter. Det dröjde till slutet av andra tertialet innan vi kunde se en återgång i försäljning 
och intäkter. För bolagets teaterverksamhet noteras en fin återhämtning i intäkter under andra kvartalet och 
verksamheten Sofiero når förvisso inte budgeterade nivåer till och med augusti men överträffar de höga in-
täktsnivåerna från föregående år. För verksamheterna Helsingborg Arena och Helsingborgs Symfoniorkes-
ter och Konserthus har emellertid haft svårare att begränsa de negativa effekterna i början på året i samma 
omfattning. 

I juni månad beviljades bolagets scenkonstverksamheter, Helsingborgs stadsteater och HSO, ett tillfälligt 
statligt verksamhetsbidrag om totalt 2,3 miljonerkronor. Det övergripande syftet med det tillfälliga stödet är 
att begränsa de negativa intäktseffekterna från första halvåret. 

Kostnadsnivåerna har under perioden varit på en nivå något under budgeterade nivåer vilket begränsar ef-
fekten av intäktsbortfallet. Detta genom att framflyttade eller inställda evenemang har inneburit att vissa 
direkta produktionskostnader reducerats, men också en viss försiktighet i vissa aktiviteter med anledning 
av situationen som förelegat. Bolagets totala utfall för perioden till och med augusti innebär en negativ avvi-
kelse om ca -3 miljoner kronor. 

Inflationen är för närvarande på en väsentligt högre nivå än väntat. Detta innebär att bolagets fasta drifts-
kostnader såsom el-, bevaknings- och städkostnader ökar.  För bolagets vidkommande så är bedömningen 
att den mest väsentliga prisökningen är, och kommer bli framgent, för bolagets lokalkostnader. Vi ser kost-
nadsökningar i intervallet om 2,5 – 5,0 miljoner kronor inför 2023. En effekt bolaget ser med stor oro på.  

Den sammantagna bedömningen för helåret 2022 innebär att det intäktsbortfall som förväntas inte kommer 
kunna återställas under resterande del av året, utan snarare att planen för bolagets intäkter för resterande 
del av året kan nås. Detta innebär således att bolaget behöver parera återstående del av året med kostnads-
besparingar vilket kommer göras genom att avvakta eller revidera vissa budgeterade aktiviteter. Detta sam-
mantaget innebär att den aktuella prognosen för helåret är en budget i balans. Prognosen har eliminerat de 
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aktiviteter kopplade till H22 City Expo som enligt styrelsebeslut finansieras via upparbetade obeskattade 
reserver.  

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till -158 miljoner kronor och i sämsta fall till 
-163 miljoner kronor. Det bästa utfallet innebär en positiv budgetavvikelse om 1,0 miljon kronor och i 
sämsta fall en negativ budgetavviksel om -4,0 miljoner kronor. 

Bästa utfall bygger på att intäkterna under resterande del av året överträffar de budgeterade nivåerna för 
samtliga verksamheter samtidigt som att kostnadsnivåerna hålls inom de planerade ramarna. Därutöver 
har bolaget ansökt om ytterligare statliga stöd med anledning av pandemins effekter. Beslut gällande om 
och på vilken nivå dessa stöd kommer beviljas är i dagsläget oklart. 

Sämsta utfall bygger på att uppsatta intäktsmål för resterande del av året inte nås. I detta scenario bedöms 
bolagets totala kostnader vara i nivå med budget. 

INVESTERINGAR 
För 2022 förväntas investeringsutgifterna uppgå till 14 miljoner kronor. Utfallet är i paritet med budget för 
året. Bolaget arbetar med två parallella spår för investeringar, ett som avser bolagets verksamhetsspecifika 
ersättnings- och förbättringsinvesteringar och ett som avser investeringar kopplade till fullmäktigebeslutet 
angående utveckling av besöksmålet Sofiero. De två värdemässigt största investeringarna är kopplade till 
just Sofieros utvecklingsplan och avser projekten Naturlekplats respektive Belysning. Dessa motsvarar 
drygt 75 procent av angiven investeringsprognos. Till följd av den osäkerhet som råder i vår omvärld och de 
prisökningar som följer därav bör tilläggas att investeringsprognosen innehåller ett större mått av osäker-
het. Detta såvitt avseende både färdigställandetid och beloppsnivåer.  

BOLAGETS INNOVATIONSPORTFÖLJ 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 5 4 1 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 2 3 4 
 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Interaktiv belysning på Sofiero 
På Sofiero arbetar man för närvarande intensivt med ett omfattande utvecklingsprojekt på belysningssidan. 
Det övergripande syftet är att med hjälp av belysning kunna öka besöksmålets attraktivitet året runt; helt i 
linje med de direktiv som givits av ägaren i samband med beslut om dess finansiering av investeringar i par-
ken. Dels handlar det om att förstärka allmänbelysningen, som i vissa avseende varit eftersatt, och dels 
handlar det om att kunna erbjuda helt nya ljusupplevelser för besökarna (och då inte minst med fokus på 
barn och unga). I denna senare del har ett projekt under våren 2022 inletts där verksamheten med hjälp av 
bland andra Hbg Works utforskar möjligheterna att förse parken med interaktiv belysning. Idén vi testar är 
hur besökarna kan bli medskapare av parkupplevelser med den senaste belysningstekniken. Effekter vi vill 
uppnå med detta är att skapa besöksanledningar och en ökad relevans året om, att förstärka besöksupple-
velsen med interaktivitet (inte minst för barn och unga) och även att med hjälp av en avsevärt moderniserad 
belysningsinfrastruktur på sikt uppnå en kostnadseffektivitet vid till exempel ljusevenemang. Under hösten 
2022 fördjupas arbetet. Investeringarna i projektet kan dock komma att påverkas negativt av fördyringar till 
följd av den ekonomiska situationen i omvärlden. 

Monument 
Helsingborgs stadsteater uppförde under sommaren det helt nya, digitala och interaktiva scenkonstverket 
Monument; ett innovativt delaktighetsprojekt där alla stadens invånare bjudits in till en tävling som går ut på 
att rösta fram de bästa förslagen på nya minnesmärken i Helsingborg. Invånarna gav förslag på vem de 
tycker borde förevigas i form av en staty eller ett monument, var detta minnesmärke ska vara placerat och 
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motivering varför. Sex utvalda bidrag (av sammanlagt 300-400 inkomna förslag) har visats för en allmän 
publik under sommaren, med hjälp av den digitala tekniken Augmented Reality.  

Projektet visar på hur involvering och medskapande i innovativa processer kan skapa engagemang i sta-
dens stadsutvecklingsfrågor med scenkonst och bildkonst som verktyg. I skrivande stund utvärderas pro-
jektet med fokus på frågan om denna typ av innovativt konstområdesöverskridande kan stå modell för fort-
satta satsningar mellan bolagets verksamheter och andra parter. 

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 

Publikantal och produktioner 

Nyckeltal 2020 2021 T2 2021 T2 2022 

Publikantal, Helsingborg Symfoniorkester 12 220 1) 8 370 1) 1 1001) 14 700 

Publikantal, Helsingborgs Stadsteater 20 400 17 700 530 25 800 

Antal produktioner, Helsingborg Symfoniorkester 64 1) 54 1) 261) 52 

Antal egna produktioner Helsingborgs Stadsteater 11 11 3 9 
1) Antal produktioner inkluderarar livestreamade konserter. Publikantal innehåller dock enbart personer på plats. 
 
Besöksantal och beläggning 

Nyckeltal 2020 2021 T2 2021 T2 2022 

Besöksantal, Sofiero helår (uppskattad siffra) 2) 226 000 201 100 139 900 202 500 

Besöksantal, Sofiero högsäsong april - september 
(inklusive konserter och Höstljus) 3) 161 000 158 000 119 750 168 600 

Antal besök på Helsingborg Arena, besöksräknare 121 200 52 800 21 200 169 930 

Besöksantal, Konserthuset kategori barn/unga 3 800 3 630 430 2 760 

Besöksantal, Sofiero, kategori barn/unga (högsäsong 
april - september samt Höstljus) 21 300 25 100 17 350 24 120 

Beläggningsgrad, Helsingborg Arena 4) 48 % 54 % 49 % 69% 

Andel av bokade timmar som avser löpande för-
enings- och skolidrott (inklusive idrottsevenemang) 86 % 94 % 97 % 50 % 

Antal större kongresser/konferenser, Helsingborg 
Arena 4) 0 3 0 5 

Antal mässor, Helsingborg Arena 1 0 0 3 

Antal mässdagar, Helsingborg Arena 5) 0 0 0 8 
2) Helårssiffran för Sofiero baseras normalt på statistik från en besöksräknare. Under 2021 har besöksräknaren av tekniska or-
saker inte varit i drift under cirka 17 veckor under högsäsong. Volymtalet under denna period har därför fått beräknas alternativ 
sätt och som en konsekvens en högre grad av osäkerhet gällande jämförbarheten mellan åren.  
3) 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. 
4) Antal större kongresser/konferenser definieras som heldagsaktiviteter med mer än 200 deltagare.  
5) Antal mässdagar –avser publika öppetdagar, det vill säga exklusive bygg- och förberedelsetid. 
 
 

 

  



Verksamhetsberättelse 

Nordvästra Skånes Renhållnings 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 I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING 
Den 2 juni i samband med invigning av biokolsanläggningen, genomfördes en biokolkonferens på NSR med 
cirka 120 deltagare från Sverige och Danmark med intresse för biokolutveckling. I samband med invigning 
av biokolsanläggningen invigdes ett nytt kompetenscenter för biokol, kallat Recopark. Centret kommer att 
vara en del av en satsning på innovationssamverkan mellan NSR och kommunala bolag och förvaltningar 
inom vatten, energi och avfall i Helsingborg. 

Samarbetet med återvinningsföretaget TMR utvecklas genom att dess dotterbolag Omni Polymers AB 
sätter upp en ny anläggning för återvinning av plastavfall. Plaståtervinningen kommer att inrymmas i 
samma lokaler som tidigare använts för plastsortering i anslutning till återvinningscentralen i Ängelholm. 

Från den 1 januari 2023 får kommunerna ansvar för att behandla allt bygg- och rivningsavfall som inte 
producerats i en yrkesmässig verksamhet. NSR kommer att lösa insamlingen i samarbete med externa 
aktörer. De aktörer som kan erbjuda tjänster för insamling av bygg- och rivningsavfall, inklusive möjlighet till 
källsortering, kommer att bli ackrediterade av NSR. Kunder som väljer denna tjänst har själva direktkontakt 
med den ackrediterade aktören. 

Fastighetsnära insamling av förpackningar infördes i NSR-regionen i början av 2000-talet. Detta har sedan 
dess utförts på frivillig väg och finansierats genom intäkter från återvinning samt serviceavgifter. I hela 
Sverige är det dock enbart 70 kommuner som har infört fastighetsnära insamling av förpackningar. 
Insamlingen sköts normalt av producenterna genom återvinningsstationer. Regeringen har beslutat att 
samtliga kommuner nu ska ta över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningar från och 
med 1 januari 2024. Insamlingen ska vara gratis för hushållen och ersättningen för kostnaderna ska 
ersättas av producenterna. Ersättningen kommer att bestämmas utifrån föreskrifter som Naturvårdsverket 
kommer att meddela. 

BOLAGETS MÅL 

Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton 2019. Bolaget ska reducera dessa utsläpp med 
46 procent till och med 2025 
Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås. 

Bolagets mål, att mellan år 2020 och 2025 minska mängden koldioxidekvivalenta utsläpp med 46 procent 
från 28 000 ton bygger framför allt på att halvera metanutsläppen från deponin samt reducera utsläppen 
från trädgårdskomposteringen. Bolaget mäter utsläpp och utvecklar även metodik för att mäta utsläppen. 
Nya lärdomar har dragits om utsläpp från närliggande verksamheter och bolagets klimatbokslut har 
förfinats. Detta medför att bolaget ser ett behov av att revidera utgångssiffran 28 000 ton. Vid en revidering 
av målet önskar bolaget även skapa incitament för att minska på utsläppen från de delar av bolaget som 
genererar lägre utsläpp i förhållande till de större för att hela bolaget ska arbeta systematiskt med 
utsläppsminskningar. 

För att minska utsläppen bedriver bolaget både investeringsprojekt och utvecklingsprojekt med fokus på 
diffusa metanutsläpp från deponin. Exempel på arbete som pågår är uppgraderingar av uttagssystem, 
investeringar i energiproduktion från deponigas, sluttäckningsarbeten, utveckling av mätmetodik och 
insatser för att minska på punktutsläpp. En viktig del av arbetet är också att identifiera och åtgärda utsläpp 
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från närliggande processer som genererar metanutsläpp där ett aktivt arbete fortgår för att minska läckage 
från exempelvis biogasproduktion och kompostering.   

NSR arbetar med att utveckla mätmetoderna i samverkan med akademi och driver därtill frågan om 
standardisering av mätmetoder i Avfall Sverige. Under perioden har NSR även fått 500 000 kr från Svenska 
Institutet för att göra en större projektansökan med avseende på att utveckla metodiken för kompostering.  

Klimatbokslutet för 2021 visar på en ökning av utsläppen. Ökningen kan till största del förklaras med att 
biogasproduktionen (Biond) har haft ett flertal händelser som genererat utsläpp på grund av driftstörningar, 
vilket även var fallet 2019. NSR lägger för närvarande stort fokus på att öka kontroll och övervakning av 
biogasproduktionen och säkerställa att de kontrollprogram som finns upprättade fungerar för att minimera 
antalet incidenter.  

Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer som är till nytta för bolaget och 
utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 

Bolaget har under första tertialet beslutat om en ny affärsplan och arbete med att implementera denna i bo-
lagets verksamhetsplanering har fortsatt under andra tertialet. Kopplat till affärsplanen finns en strategisk 
plan som syftar till att prioritera aktiviteter under affärsplanens mål. 

I arbetet har fem fokusområden identifierats (matavfall, restavfall, plastavfall, masshantering samt trä- och 
trädgårdsavfall) och bolaget planerar primärt fokusera på att implementera innovationer inom dessa fokus-
områden. Många projekt genomförs och med varierande grad av innovationshöjd. Under 2021 har on-de-
mand projektet avslutats. Innovationen som sådan kommer inte användas på det viset som testet utfördes 
men viktiga lärdomar har dragits som redan idag är till nytta för bolaget och sensorer inom avfallshantering 
har kommit för att stanna. För närvarande drivs en fortsättning på projektet i samverkan med Höganäshem.  

NSR har sedan några år tillbaks framgångsrikt bedrivit utvecklingsarbete för att rena det miljöskadliga äm-
net PFAS ur lakvatten. Under året har en ny teknologi utvärderats med goda resultat. Bolaget är också i färd 
med att driftsätta en produktionsanläggning för biokol, den första storskaliga produktionsanläggningen 
som kommer använda trädgårdsavfall som råvara. Biokolet i sig ger förutsättningar för många ytterligare 
innovationer. Bolaget har också erhållit medel från Bloomberg Philantropies för att bygga upp ett kompe-
tenscenter kring biokol och produkter med biokol i. I kompetenscentret ingår också en mindre pyrolysan-
läggning vilket kommer göra NSR till en mycket attraktiv samarbetspart för innovationer inom biokolsområ-
det. En utställning om biokol har producerats i lokalen och cirka 600 personer besökte denna under H22 
City Expo. Det finns fortsatt stort intresse och flera besök är inbokade under hösten parallellt som byggna-
dens lab- och kontorsdelar iordningställs. 

I Ängelholm fortgår arbetet med att etablera plaståtervinning där bolaget Omnipolymer kommer att stå som 
huvudman. Produktionen ska från oktober månad ta hand om vårt plastavfall där en granulat tillverkas som 
råvara för lite mer lågvärdiga plastprodukter och anläggningen bedöms kunna vara på plats under andra 
tertialet 2022. Genom detta kan materialåtervinningsgraden höjas väsentligt. Innovationen är inte NSRs 
egen, utan görs i samverkan med TMR som hanterar producentansvarsmaterial på våra anläggningar och 
äger delar av Omnipolymer.    

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS 
NSR redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner på 35 miljoner kronor för perioden. Det är ett rekord-
högt utfall för NSR. Det förklaras av höga intäkter, huvudsakligen för förorenade massor, men även andra 
intäkter har varit höga. Till exempel har skrotpriserna varit ovanligt höga under större delen av året. NSR har 
också haft ökade intäkter för hantering av verksamhetsavfall. Denna trend kommer troligtvis att vara året 
ut.  
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På kostnadssidan har ett stort inflöde av förorenade massor naturligt drivit på högre behandlingskostnader. 
Kostnaderna för el och drivmedel har också ökat, men då många av NSRs avtal är indexreglerade så kom-
mer den största effekten av kostnadsökningarna att slå igenom först efter årsskiftet och då ha en stor på-
verkan på renhållningskollektivet. Det rådande världsläget har också orsakat förseningar gällande leveran-
ser av renhållningsfordon, vilket bidragit till högre kostnader för reparationer.  

Helårsprognosen för NSR avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 50 miljoner kronor. 
Inflödet av förorenade massor kommer troligtvis inte att stanna av, även om det kan minska något mot slu-
tet av året då det blir kallare. Under hösten räknar vi med fortsatt höga energipriser som kan dra ner resulta-
tet något.  
 
Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till 65 miljoner kronor och i sämsta fall till 
40 miljoner kronor. Troligtvis kommer NSR att ha fortsatt höga intäktsflöden året ut. Även om energi- och 
bränslepriserna ökar kommer de redan höga intäkterna att göra större inverkan på resultatet till slutet på 
året. 

INVESTERINGAR 
Prognosen för helåret 2022 är en investeringsnivå om 45 miljoner kronor. Detta är svagt lägre än budgete-
rad nivå om 51 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget förklaras främst av att investeringen i renhållnings-
fordon har försenats beroende på leveransproblem. En annan avvikelse är att anläggningen för biokolpro-
duktion har blivit dyrare än vad som budgeterades. De största investeringarna är anläggning för produktion 
av biokol, motor för deponigas samt byggnation av biokolscenter. 

BOLAGETS INNOVATIONSPORTFÖLJ 

Nyckeltal 2020 2021 2022 

Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé) 4 5 1 

Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen) 2 0 2 

Exempel på effekter av uppskalade initiativ eller piloter 

Biochar Production 
Helsingborgs stad och NSR har arbetat med biokol sedan 2016. Produktion och användning av biokol besk-
rivs bland andra av IPCC som en kolsänka med potential att hejda klimatförändringar. NSR är en föregång-
are och den produktionsanläggning som nu byggs är den hittills största där det görs biokol från avfall vilket 
ger en extra stor klimatnytta. Projektet är också en viktig del i Helsingborg stads mål om att arbeta med ne-
gativa utsläpp. Systemet bildar ett komplext ekosystem mellan olika processer på Filbornaanläggningen där 
elkraft genereras från deponigas för att försörja processen samtidigt som värme genereras till fjärrvärme-
nätet med möjlighet till klimatpositiv fjärrvärme åt cirka 700 villor. Biokolet i sig kan förutom då det används 
i stadens odling även förbättra NSRs interna processer vid till exempel kompostering eller biogasprodukt-
ion. Dessutom kan NSRs interna processer användas för att förbättra biokolet till exempel genom att ladda 
kolet med näring från biogödsel.   

Deponigasprojektet 
Deponigasprojektet går in i en ny fas med installation av kompressor, motor och fackla som färdigställs un-
der slutet av året varpå ytterligare intrimning och minimering av utsläpp kan fortlöpa. Denna infrastruktur 
möjliggör förutom minskade utsläpp från deponin även lokalt producerad miljövänlig el som NSR kommer 
använda för sina interna processer istället för att använda el från elnätet. NSR bedriver även ett aktivt ar-
bete inom ramen för Avfall Sverige för att frågan ska adresseras i hela Sverige vilket kan ge en mycket stor 
klimatnytta.   

Resursens hus 
Exploateringskontoret har för Resursens hus knutit ett avtal med företaget Hub Park som skapar och driver 
mobilitetshus. Lärdomar från projektet kan implementeras i konceptet. Byggnaden är inte färdigställd, men 
en utställning kopplat till projektet stod klar till H22 City Expo. 
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NYCKELTAL 

Kunder och partners 

Nyckeltal 2020 2021 T2 2021 T2 2022 

Nöjd-kund-index i Helsingborg, 1-5 4,4 4,4 Mäts  
årsvis 

Mäts  
årsvis 

Genomsnittlig avfallskostnad per invånare i Helsingborg i 
kronor 1) 448 (530) 463 (564) Mäts  

årsvis 
Mäts  
årsvis 

1 ) Inom parentes anges motsvarande nyckeltal för samtliga kommuner som ingår i NSR. 
 

Volymer 

Nyckeltal 2020 2021 T2 2021 T2 2022 

Reducering av koldioxidekvivalenta utsläpp jämfört med 
2019 i procent (utsläppen var cirka 28 000 ton2) 2019) -11,5 % Mätning ej 

redovisad  
Mäts  
årsvis 

Mäts  
årsvis 

Antal implementerade innovationer till nytta för bolaget 
och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle - 3 3 - 

Avfallsmängd från hushåll i Helsingborg (exklusive träd-
gårdsavfall), kilo per invånare 3) 362 (368) 354 (366) Mäts 

årsvis 
Mäts 
årsvis 

Mängd farligt avfall i restavfallet från hushåll, kilo per hus-
håll 3) 2,2 (1,6) 0,7 (0,9) Mäts 

årsvis 
Mäts 
årsvis 

Andel felsorterat avfall i restavfallet från villor, procent 3) 58% (59%) 56% (63%) Mäts 
årsvis 

Mäts 
årsvis 

2) Uppgiften är hämtad från NSR:s klimatbokslut för 2019, exklusive läckage från  biogasproduktionen som inträffade 2019. 
3) Nyckeltalen avser Helsingborgs kommun. Inom parentes anges motsvarande nyckeltal för samtliga kommuner som ingår i 
NSR. 
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	Vi har arbetat aktivt med H22-organisationen avseende etableringar, H22-partners och andra möjligheter som uppstått genom H22. För hösten 2022 har en gemensam säljplan lagts med ett antal aktiviteter som ska öka intresset för Helsingborg som investeri...
	YH-acceleratorn arbetar fortsatt aktivt för att bidra till målet genom branschdialoger och att locka relevanta utbildningar till regionen. Det nyetablerade IT/tech-branschrådet är ett bra forum för att tillsammans med företagen arbeta med frågor som ä...
	Vi arbetar vidare utifrån ambitionen att stärka stadens förmåga att attrahera kunskapsintensivt näringsliv, talanger och olika innovationssatsningar. Techhubben HETCH fortsätter att framgångsrikt stötta techentreprenörer och blev nyligen utnämnd till ...
	Under perioden 2016-2021 växte det totala antalet arbetsställen med 10,5 procent och antalet anställda däri med 17,1 procent. Antalet anställda inom dataprogrammering och datakonsultverksamhet ökade med 47,3 procent.
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	Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrågan och följer stadens näringslivsprofilering ska 2022-2024 i genomsnitt uppgå till minst 30 hektar för att därefter ligga kvar på denna nivå
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	Utbyggnad av Välluv verksamhetsområde pågår och förväntas vara klart hösten 2022. Området är markanvisat till aktör och förväntas säljas under våren 2023. För närvarande är ytterligare tre större områden under planläggning: Väla södra industriområde, ...
	Tidplanerna för pågående planarbeten stämmer inte överens med målets mätperiod. Med anledning därav bedöms målet inte uppfyllas. Enda teoretiska möjligheten att uppnå målet är att detaljplanen för Vasatorp antas och vinner laga kraft under vintern 202...
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	Politiskt beslutade trygghetspaket ger fortsatt möjlighet att driva och utveckla det förebyggande och åtgärdande arbetet. Det har resulterat i åtgärder för att öka den sociala kontrollen genom trygghetsskapande personal och invånarinitiativ, det har g...
	EST – lägesbild och nätverk, är ett etablerat nav för händelser med bäring på brott och trygghet i den offentliga miljön och är forum för dialog och åtgärd. Intensifierat arbete sker vid behov, kring geografiskt plats eller sakområde, exempelvis skade...
	Stadsdelsarbete sker med fokus på invånarinvolvering och ägandeskap. Platsens betydelse är central och genom att kroka arm med de som bor och verkar i området, jobba med platser som betyder något för de som nyttjar dem, finns förutsättningar till ökad...
	Med utgångspunkt i resultatet av FTU – Företagens trygghetsundersökning 2021, etableras samverkan med branschorganisationerna för att involvera näringslivet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
	Vi har ökat fokus på kommunikation, för att synliggöra lokalt operativt arbete och trygghetssatsningar i så väl text som rörlig media.
	Med hjälp av dessa åtgärder och aktiviteter så ser vi att vi kommer att nå målet för 2022.
	Antalet startbesked för småhus ska under en mätperiod av fem år (2022-2026) uppgå till ett genomsnittsvärde om minst 250 småhus per år
	Bedömningen är att målet kommer uppnås.
	Den nuvarande prognosen visar att det kommer att byggstartas i genomsnitt cirka 250 småhus per år under de kommande fem åren. Under de närmsta två åren är antalet prognostiserade byggstartade bostäder dock lägre, cirka 150 småhus/år medan antalet bygg...
	Bedömningen enligt dagens prognos är att målet kommer att nås. Dock kommer det att vara en utmaning att nå målet ifall konjunkturen fortsätter att vika neråt.
	Stadens ekonomiska resultat 2022 för skattefinansierad verksamhet ska upp gå till minst 180 mnkr
	Bedömningen är att målet uppnås
	Resultatet för skattefinansierad verksamhet förväntas uppgå till 979 mnkr. Det innebär ett resultat som överstiger två procent av prognostiserade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning och resultatmålet på 180 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...
	ÅRET I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	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 inte kommer att uppnås.
	Vi ser just nu en positiv trend i våra trygghetssiffror efter en nedgång under pandemiåren. Vi fortsätter att arbeta med en bredd av åtgärder.
	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 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.
	ÅRET I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	BOLAGETS MÅL
	Öka lönsamheten inom Port operations med 40 miljoner kronor fram till 2022
	Bedömningen är att målet inte 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...
	ÅRET I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	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 lokala solceller. I takt med stigande elpriser och ökande oro på energimarknaden har intresset för solceller vuxit mycket kraftigt. Brist på montörer oc...
	Under andra halvan av 2022 fortsätter Öresundskraft att driva konkreta samarbeten med företag som har en uttalad viljeyttring att aktivt bidra till energisystemet på det lokala planet.  Här gäller det kompletta anläggningar för solel, laddning och lag...
	Noll procent fossila bränslen i fjärrvärmen 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Öresundskraft arbetar på flera fronter med frågan om fossilfrihet. Dels genom att helt eliminera den lilla andelen fossilt bränsle som faktiskt används, dels genom att minska och om möjligt eliminera förekomsten av fossil plast i restavfallet till Fil...
	Enligt uppvärmningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft, vilken bland andra Öresundskraft och Helsingborgs stad står bakom, ska uppvärmningsbranschen vara fossilbränslefri år 2030. År 2045 ska sektorn vara en kolsänka som hjälper till att...
	Antalet uppkopplade sensorer i Öresundskraft Stadshubb ska uppgå till minst 20 000 vid utgången av 2022
	Målet kommer inte att uppnås.
	Ha kundavtal om minst 2 MW reglerbar effektanvändning som kan ropas av vid lokala kapacitetsutmaningar vid utgången av 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Verksamhetsberättelse
	Helsingborg Arena och Scen AB
	Helsingborg Arena och Scen 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 I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	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 inte kommer att uppnås.
	Bedömningen från rapporten för tertial 1 består. Det ambitiösa målet om en 15-procentig ökning kommer inte att uppnås. Tunga publikrestriktioner i inledningen av året, ett mycket stort antal sålda biljetter som tvingats återköpas, en trevande omstart ...
	De faktiska talen per den 31 augusti, tillsammans med sålda och bokade biljetter för höstens evenemang, och vår kunskap historiskt sett om försäljning till evenemang under kvarvarande del av året stödjer denna bedömning.
	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 inte kommer att uppnås.
	För målanalys, se beskrivningen under föregående mål.
	Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 40 procent 2022
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
	Självfinansieringsgraden till och med 31 augusti 2022 uppgår till cirka 40 procent. Utfallet är en ökning från mättillfället per den 30 april 2022 då relationen uppgick till 32 procent. Som beskrivits ovan och i tidigare rapporter så har bolagets själ...
	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...
	ÅRET I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING
	Den 2 juni i samband med invigning av biokolsanläggningen, genomfördes en biokolkonferens på NSR med cirka 120 deltagare från Sverige och Danmark med intresse för biokolutveckling. I samband med invigning av biokolsanläggningen invigdes ett nytt kompe...
	Samarbetet med återvinningsföretaget TMR utvecklas genom att dess dotterbolag Omni Polymers AB sätter upp en ny anläggning för återvinning av plastavfall. Plaståtervinningen kommer att inrymmas i samma lokaler som tidigare använts för plastsortering i...
	Från den 1 januari 2023 får kommunerna ansvar för att behandla allt bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. NSR kommer att lösa insamlingen i samarbete med externa aktörer. De aktörer som kan erbjuda tjänster för ins...
	Fastighetsnära insamling av förpackningar infördes i NSR-regionen i början av 2000-talet. Detta har sedan dess utförts på frivillig väg och finansierats genom intäkter från återvinning samt serviceavgifter. I hela Sverige är det dock enbart 70 kommune...
	BOLAGETS MÅL
	Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton 2019. Bolaget ska reducera dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025
	Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås.
	Bolagets mål, att mellan år 2020 och 2025 minska mängden koldioxidekvivalenta utsläpp med 46 procent från 28 000 ton bygger framför allt på att halvera metanutsläppen från deponin samt reducera utsläppen från trädgårdskomposteringen. Bolaget mäter uts...
	För att minska utsläppen bedriver bolaget både investeringsprojekt och utvecklingsprojekt med fokus på diffusa metanutsläpp från deponin. Exempel på arbete som pågår är uppgraderingar av uttagssystem, investeringar i energiproduktion från deponigas, s...
	NSR arbetar med att utveckla mätmetoderna i samverkan med akademi och driver därtill frågan om standardisering av mätmetoder i Avfall Sverige. Under perioden har NSR även fått 500 000 kr från Svenska Institutet för att göra en större projektansökan me...
	Klimatbokslutet för 2021 visar på en ökning av utsläppen. Ökningen kan till största del förklaras med att biogasproduktionen (Biond) har haft ett flertal händelser som genererat utsläpp på grund av driftstörningar, vilket även var fallet 2019. NSR läg...
	Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer som är till nytta för bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle
	Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
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