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Inledning
Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som 
först av allt presenterar stadens vision Helsingborg 2035. 
Visionen är en ledstjärna och genomsyrar det arbete som 
görs inom staden. Därefter har kommunstyrelsens ordfö-
rande ordet och övriga ledamöterna i kommunstyrelsen 
presenteras. Här i inledningen finns också en resumé över 
årets mest intressanta händelser samt en jämförande sam-
manställning över de senaste fem åren.

Verksamhetsöversikter
Kapitlet handlar om aktiviteter som riktar sig till helsingbor-
garna. Varje nämnd och koncernens största bolag redogör för 
sin verksamhet under 2015 och ger sin syn på utvecklingen 
framöver. Presentationen omfattar även de delar av nämnder-
nas verksamhet som bedrivs i extern regi. Målen i nämnder-
nas styrkort presenteras och måluppfyllelsen redovisas per mål 
och mätetal. Här lyfter också varje nämnd och bolag fram de 
händelser under året som på ett bra sätt bidrar till att vi når vår 
vision Helsingborg 2035.

Ekonomisk redovisning
Denna del presenterar stadens respektive koncernens ekonomiska 
utfall (resultaträkning), finansiering (kassaflödesanalys) och eko-
nomiska ställning vid årets slut (balansräkning). Här finns även en 
särredovisning av det avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverket 
kontra den skattefinansierade verksamheten samt noter som 
förtydligar de ekonomiska sammanställningarna. Staden redogör 
för hur årets resultat ska disponeras och kapitlet avslutas med 
revisionsberättelsen där stadsrevisionen uttalar sig utifrån de 
granskningar de har gjort.

Förvaltningsberättelse
Kapitlet beskriver på en övergripande nivå stadens och 
koncernens organisation, vår verksamhet och ställning, 
nuvarande situation och framtid. Redogörelsen innehåller:

• nulägesbeskrivning 
• framtidsperspektiv 
• beskrivning av stadens och koncernens  
 ekonomiska situation 
• redovisning av miljö- och medarbetarfrågor 
• information om årets verksamhet i de två kommunal- 
 förbund som staden är en del av, det vill säga Skåne  
 Nordväst och Räddningstjänsten Skåne Nordväst
• beskrivning av stadens och koncernens styrning samt  
 uppföljning av stadens mål
• tjänstegarantier och synpunktshantering
• redogörelse för vad skattepengarna har använts till   
 under året
• jämförelse mellan Helsingborg och andra städer.
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I stadens vision, Helsingborg 2035, finner du vår riktning mot framtiden. 
Vi vet vad vi vill, vad vi siktar mot: en spännande, attraktiv och hållbar 
plats – en magnet för kreativitet och kompetens.

I årsredovisningen beskrivs de satsningar som stadens nämnder  
och bolag har gjort under året som gått. Tillsammans verkar de alla  
för att vår gemensamma stad ska bli just den plats som beskrivs i  
Helsingborg 2035.

Stadens vision  
Helsingborg 

2035
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Den skapande staden 
Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den 
bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för 
entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill 
skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.

I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, närings- 
liv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med 
universitetet som motor. Här sker utbyten och samar-
beten som får spännande saker att hända.

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

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala 
och balanserade staden för människor och företag. Här finns möjlighet för dig 
som vill utveckla och vill utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Vision
Helsingborg  
2035

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

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

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

Den pulserande staden 
Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. 
Här uppstår möten, stora och små, där människor växer 
tillsammans. 

Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga 
evenemang. Här lever alla delar av staden.

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

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

4 Vision Helsingborg 2035  Helsingborgs stads årsredovisning 2015
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Den globala staden 
Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro.  
Vi är navet i norra Öresunds regionen som är uppkopp-
lad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen 
alltid nära och närvarande.

I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstån-
den korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns 
en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark 
genom en fast förbindelse till Helsingør. Här finns håll-
bara transportsystem, avancerade gods flöden och en 
konkurrenskraftig hamn.

Hos oss finns det moderna livet och det globala perspek- 
tivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer.

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

I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns 
staden, havet och landsbygd en. Här finns stillhet och 
puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här 
finns närproduktion och småskalighet, smarta klimat-
anpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. 
Här är vattnet rent och luften lätt att andas.

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

Vision
Helsingborg  
2035

5  Helsingborgs stads årsredovisning 2015 Vision Helsingborg 2035



6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Helsingborgs stads årsredovisning 2015

Kommunstyrelsens  
ordförande har ordet

Helsingborg är en modern och attraktiv stad. Det är glädjande 
att allt fler människor väljer att leva, utvecklas och bo här. För 
andra året i rad har befolkningen ökat i rekordfart. Vi har haft en 
mycket hög takt på bostadsbyggandet de senaste två åren och 
Helsingborg kommer fortsatt att ha en hög tillväxt.
 Invandringen har varit stor under 2015. Många barn och 
vuxna på flykt från sina hemländer har kommit till Helsingborg. 
Våra verksamheter tillsammans med frivilliga krafter, invånare 
och företag har gjort fantastiska insatser för att ge alla nyan-
lända ett bra mottagande. Ett utmärkt exempel är Välkomsten 
som är ett framtaget arbetssätt för mottagning av barn och 
ungdomar som precis kommit till Sverige. Välkomstens sätt 
att förbereda barn och unga inför skolstarten har fått stor upp-
märksamhet runt om i landet.
 Med många nya invånare behöver fler nya jobb skapas, 
både i Helsingborg och i regionen. Grunden till nya jobb är ett 
gott företagsklimat. Därför är det positivt att vår service till före-
tagen får bra betyg, både i Sveriges Kommuner och Landstings 
servicemätning av företagsklimatet och i Svenskt Näringslivs 

attitydundersökning. Särskilt betydelsefullt och glädjande är att vi 
har sjunkande ungdomsarbetslöshet i Helsingborg. 
 På Kvalitetsmässan 2015 blev Helsingborg utsedd till 
Sveriges IT-kommun. En utmärkelse som vi har all anledning att 
vara stolta över. Vi har stort fokus på internets och digitalisering-
ens möjligheter i Helsingborg och vi har bara sett början på vad 
denna utveckling kan åstadkomma. Vi kommer få se innovativa 
förändringar inom verksamheter som skola, äldreomsorg och 
socialtjänst men även inom invånardialog och medskapande.
 Vi var även nominerade till Sveriges kvalitetskommun på 
Kvalitetsmässan, men här får vi gratulera Kävlinge till första- 
platsen. Vårt kvalitetsarbete är bra och vi visar goda resultat. 
En av våra styrkor är jämnheten, att vi ligger långt framme inom 
många områden. Våra resultat inom skola, vård och omsorg 
står sig bra i jämförelse med andra kommuner. Likaså hur vi 
arbetar med miljö- och klimatfrågor.
 Det pågår mycket inom stadsutvecklingen i Helsingborg. 
Omvandlingen av Ångfärjetomten har börjat. Här får vi om 
några år ett modernt hotell och nya mötesplatser. En ny entré 
till Knutpunkten har byggts från söder för att skapa bättre kopp-
lingar till Campus Helsingborg och till Söder. Första etappen i 
Oceanhamnen kan påbörjas och blir startskottet för H-plusom-
rådet som fram till 2035 ska utvecklas till en levande stadsdel 
för helsingborgarna.
 Under året har vi tagit nya steg mot den balanserade 
staden. Öresundskraft bildade ett nytt bolag som idag är den le-
dande operatören för elbilsladdning i Sverige. Tillsammans med 
tre andra bolag invigde Öresundskraft även Sveriges längsta, 
gemensamma fjärrvärmeledning. Ledningen har flera klimat- 
smarta fördelar. Under året fick vi också en ny återvinnings- 
central i Helsingborg som stödjer vårt arbete med långsiktiga 
och hållbara kretsloppslösningar.
 Staden och koncernen har sedan flera år en god och stabil 
ekonomi. Även bokslutet för 2015 visar ett resultat som möjlig-
gör fortsatta investeringar för framtiden och en god kvalitet i vår 
service till invånare och företag.
 Vi fick under 2015 på nytt uppleva hur snabbt världen 
förändras och vilka krav det ställer på oss som organisation 
och vår förmåga att ställa om och tänka nytt. Jag vill tacka 
alla anställda och förtroendevalda för ett år med stort engage-
mang och många kreativa och innovativa idéer och lösningar. 
Tillsammans gör vi Helsingborg till den skapande, pulserande, 
gemensamma, globala och balanserade staden för människor 
och företag.

Peter Danielsson 
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsens  
ledamöter

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den 
kommunala organisationen. Kommunstyrelsen 
brukar liknas vid kommunens regering och leder 
stadens verksamhet. Utöver det övergripande 
ansvaret för stadens utveckling och ekonomi 
verkställer kommunstyrelsen också ärenden som 
kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrel-
sen kan även fatta beslut på egen hand. 
 Kommunstyrelsens ledamöter väljs av kom-
munfullmäktige strax efter de allmänna valen vart 
fjärde år. Kommunstyrelsen har 13 ordinarie  

Peter Danielsson (M)
Ordförande

Anna Jähnke (M)

Ola Möller (S)

Jonny Cato Hansson (C)Christian Orsing (M) Maria Winberg Nordström (L)

Anna Ingers (S)

Lars Thunberg (KD)

Ali Shibl (S)

Ingela Andersson (S) 
Andre vice ordförande

Annika Román (MP) 
Förste vice ordförande 

 Alexander Aardgaard (SD)

Michael Rosenberg (SD)

ledamöter och 7 ersättare som deltar när en 
ordinarie ledamot inte kan närvara. Några av 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
utses till kommunalråd och arbetar med politik 
på heltid eller deltid.
 Efter kommunvalet 2014 bildar Moderaterna, 
Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och 
Centerpartiet det styrande blocket i Helsingborg. 
De har tillsammans ledningsansvar för Helsing-
borgs stad.
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Året som gått – stort och smått 2015

Januari – februari
I januari togs en ny matcharena med konstgräs på 
Olympiaområdet i bruk, efter att den gamla södra 
ståplatsläktaren från Olympias huvudarena hade  
flyttats.

Helsingborg Arena och Scen AB bildades genom  
en visionär sammanslagning av Stadsteatern, Konsert- 
huset/Symfoniorkestern, Helsingborg Arena, Sofiero  
och stadens evenemangsenhet.

Rekordmånga nya byggen av hyresbostäder starta-
des i Helsingborg. Aldrig förr har staden vuxit med så 
många nya invånare och efterfrågan på lediga bostäder 
är stor. Helsingborgshem går i täten: mellan 2012 och 
2015 lät bolaget bygga 917 nya hyresbostäder över hela 
staden – en nybyggnadstakt som är bland de högsta 
i Sverige. De nya bostäderna skapar en efterlängtad 
rörlighet på bostadsmarknaden. Många som flyttar in 
i moderna hyresbostäder lämnar en ledig bostad med 
lägre hyra efter sig.

Ett dotterbolag till Öresundskraft, Clever Sverige AB, 
bildades för att sälja produkter och tjänster för elbils- 
laddning i Sverige. Etableringen har gått bra. Företaget 
är redan den ledande operatören för elbilsladdning i 
Sverige och hade vid utgången av 2015 bland annat 44 
snabbladdare för bilar i sitt nätverk.

Maj – juni
Nya Pålsjöbaden blev klar lagom till badsäsongen.  
Badet är modernt men knyter samtidigt väl an till  
platsen och historien.

Citybrandstationen blev klar för inflyttning i juni och 
ersätter stationen på Gåsebäck. Brandförsvaret har 
därmed tre moderna brandstationer i olika delar av 
kommunen.

Helsingborgs stad ställer sig tillsammans med Region 
Skåne och sex andra kommuner bakom Skånebilden, 
som beskriver Skånes gemensamma utgångspunkter 
för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. En viktig del 
i detta är att en fast HH-förbindelse ska påbörjas så 
snart det går.

Under teatersäsongen 2014/2015 placerade sig inte 
mindre än tre uppsättningar av Helsingborgs stads- 
teater på DN:s topplista över kulturupplevelser i landet: 
Det blåser på månen (1:a), Stillheten (2:a) och Den besyn-
nerliga händelsen med hunden om natten (1:a).

Mars – april
Digital utveckling inom socialtjänsten. I april fick 
cirka 150 helsingborgare som har försörjningsstöd 
erbjudande om att testa pilotversionen av en ny e-tjänst. 
I e-tjänsten kan den sökande se när ansökan registrera-
des, om några handlingar saknas, vem som är handläg-
gare, om man har rätt till försörjningsstöd och när i så 
fall pengarna betalas ut. Efter vidareutveckling under 
hösten lanseras e-tjänsten i början av 2016.

Under våren startade Välkomsten, en mottagning för 
barn och ungdomar som precis kommit till Sverige. 
Välkomsten förbereder barn och unga inför skolstarten 
genom att dels kartlägga deras kunskaper och skol-
bakgrund, dels ge dem en introduktion i det svenska 
språket.

Stadsbiblioteket fyllde 50 år och firade detta med ett 
fem dagar långt kalas.

Socialnämnden införde tjänsten sakkunnig social- 
sekreterare som ska fungera som expert och dagligt 
stöd i det sociala arbetet. Detta ger möjlighet att erbjuda 
karriärtjänster inom socialtjänsten och är en satsning 
för att öka attraktiviteten som arbetsgivare.
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Juli – augusti
Evenemangsenheten vid Helsingborg Arena och Scen 
arrangerade den gigantiska europeiska folkdans- och 
folkmusikfestivalen Europeade, med över 6 000 deltagare 
från cirka 25 länder. Under några fina sensommardagar ljöd 
fantastiska toner på alla stadens gator och torg.

Rederiet Cool Carriers startade veckovis direkttrafik till 
Helsingborgs hamn från Ecuador och Dominikanska  
republiken. Lasten består till största delen av organiskt 
odlade bananer.

På Närlundas gräsplan samlades 200 personer från hela 
staden för att njuta av utomhusbio i den ljumma sommar-
kvällen. Utomhusbio på Närlunda är numera ett årligt eve-
nemang och en del av Helsingborgshems arbete med att 
stärka identiteten och stoltheten i alla stadens stadsdelar.

September – oktober
Helsingborg klarar miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid 
på både kort och lång sikt. Därmed blev vi den första kom-
munen i Sverige som bedöms klara luftkvaliteten efter ett 
genomfört åtgärdsprogram.

Sveriges första kombinerade hund- och motionsslinga 
invigdes av Helsingborgshem. Vid slingans 12 stationer  
varierar man sin joggingtur med övningar i balans, styrka 
och koordination eller aktiverar och övar samspel med sin 
hund. Slingans 3,7 kilometer sträcker sig mellan Dalhem 
och Drottninghög och vill locka fler att upptäcka stads-
delarnas grönområden.  

Den 28 september öppnade en ny entré till Helsingborg C. 
Det innebär att gående och cyklister kan ta sig söderifrån 
till tågen på ett smidigare, snabbare och säkrare sätt. Vid 
entrén finns en cykelparkering med 450 platser, varav cirka 
200 inom väderskydd. Här finns även cykelpump och repa-
rationsverktyg, biljettautomat och tåginformation.

Åbräddens kök bland de bästa i Sverige. Vård- och om-
sorgsförvaltningens tillagningskök på Åbräddens vårdbo-
ende knep en tredjeplats i White Guides bedömning av de 
bästa seniormåltiderna i Sverige.

Den nya förskolan Diamanten på Drottninghög invigdes 
i september. En efterlängtad utökning av förskoleverk-
samheten i området med plats för 80 barn. Den fortsatta 
befolkningsökningen ger en ökad efterfrågan på platser i 
kommunala för- och grundskolor, vilket i sin tur ökar beho-
vet av lokaler.

Spontanidrott, ett samarbete mellan Fritid Helsingborg, 
HISO och Skåneidrotten, drog igång i oktober. Ungdomar i 
åldern 13–19 år fick gratis prova på olika idrotter utan krav 
på medlemskap och prestation.

Webbplatsen helsingborg.se fick bäst resultat i Sveriges 
Kommuner och Landstings årliga granskning av kommu-
nernas information till invånarna.

Kronan slog upp portarna – ett nytt stödboende med 18 
lägenheter för bostadslösa invånare med social och psyki-
atrisk problematik.

Vård- och omsorgsförvaltningen stod värd för EU-konferen-
sen Sustainable ageing in future Europe. Konferensen är en 
del i ett projekt där olika europeiska städer och organisa-
tioner ser på hur morgondagens hemtjänst ska utvecklas. 
Projektet både leds och har startats av vård- och omsorgs-
förvaltningen i Helsingborg. Konferensen direktsändes  
på internet.
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Under senhösten invigdes Sveriges längsta, gemensamma 
fjärrvärmeledning. Nio mil lång knyter den samman Hel-
singborg, Landskrona, Lund, Lomma och Eslöv. Ledningen 
gör det möjligt att återvinna mer restvärme och att gemen-
samt optimera fjärrvärmeproduktionen. Det gör att produk-
tionen kan koncentreras till de modernaste anläggningarna 
i nätet, vilket bland annat sänker koldioxidutsläppen och ger 
tryggare leveranser.

Nu blir det lättare att leta hyresrätt. Helsingborgshem 
tog initiativet och lyckades få 15 kommunala och privata 
bostadsföretag i nordvästra Skåne att samarbeta i en 
satsning på Boplats Sverige. Boplats Sverige är som ett 
Hemnet för hyresrätter där den som letar hyresbostad kan 
skaffa sig en samlad bild av utbudet.

Kommunfullmäktige godkände detaljplanen för den 
första utbyggnadsetappen i Oceanhamnen. Därmed kan 
bygget av den nya stadsdelen, som ska utvecklas till en så 
kallad urban arkipelag, påbörjas. Detaljplanen möjliggör tre 
kontorsbyggnader, fyra kvarter bostäder samt en gång- och 
cykelbro till centrala staden via Knutpunkten. Vidare plane-
ras för en park, ett torg, kajpromenader och en kanal som 
skapar den första ön i arkipelagen. 

Helsingborgs kulturskola fyllde 50 år och firade med en 
utställning som berättar om utvecklingen från musikskola till 
dagens kulturskola som har visionen att berika människors liv.

November – december
Ny service för nyanlända – Mötesplats Etablering. För att 
erbjuda samhällsinformation, stöd och effektiv hjälp från 
både Helsingborgs stad och Arbetsförmedlingen på ett 
och samma ställe öppnade myndigheterna ett gemensamt 
kontor på Södergatan för nyanlända.

NSR invigde en ny återvinningscentral med stora och 
säkra ytor och möjlighet att återvinna 37 olika material. 
Därutöver finns även finns ett återbrukshus för fullt  
fungerande prylar.

Sveriges Kommuner och Landsting utsåg Helsingborgs 
stad till Årets it-kommun 2015 under Kvalitetsmässan i 
Göteborg. Helsingborgs var även en av sex nominerade till 
priset Årets kvalitetskommun.

Hela året
Under året stod ekologiska livsmedel för en glädjande hög 
andel av stadens livsmedelsinköp – hela 40 procent. De 
senaste tre åren har vi ökat andelen ekologiskt från 18 till 40 
procent.

Staden fick under 2015 ta emot fem gånger fler ensamkom-
mande barn än vad som var planerat. För att möta behoven 
startades under året nio nya HVB-hem upp för att ge skydd, 
stöd och omsorg åt dessa barn. Överförmyndarnämnden 
har också tvingats se över sin verksamhet och bland annat 
rekryterat 159 gode män till de ensamkommande barn som 
nu bor i Helsingborg.

Staden tog under året fram ett livskvalitetsprogram som 
ersätter det nuvarande miljöprogrammet. Livskvalitetspro-
grammet fokuserar på de viktigaste faktorerna för att vi ska 
kunna må bra – miljön vi lever i och vår folkhälsa. Genom att 
samla våra viljeinriktningar och prioriteringar inom båda dessa 
områden får vi spännande synergieffekter.
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Fem år i sammandrag

1) Antal personer som hade verkställda beslut om vårdboende den 1 oktober respektive år.
2) Inför 2014 sänktes priset på kulturkort markant vilket ledde till ökad försäljning. Många valde att härefter köpa kulturkort i stället för medlemskap i  
 Helsingborgs museiförening. Ökningen från 2014 till 2015 berodde till stor del av att stadens anställda fick ett kulturkort för 2015 i julklapp. 
3) Utöver de kommunala naturreservaten finns 10 stycken statliga naturreservat i Helsingborg.
4) Antal anställda i staden 1 november, omräknat till helårsarbetare. Från och med 2012 ingår även stadens timanställda i siffrorna.
5) Som jämförelse har gruppen större städer (kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent)  
 en genomsnittlig skattesats på 21,44. 

  2011 2012 2013 2014 2015

Utförda tjänster

Barn i förskola och pedagogisk omsorg, folkbokförda i Helsingborg 6 711 6 972 7 160 7 316 7 411

Barn i fritidshem, folkbokförda i Helsingborg 4 281 4 503 4 691 4 887 5 161

Grundskola och förskoleklass folkbokförda elever i Helsingborg 13 197 13 411 13 739 14 193 14 860

Gymnasieelever folkbokförda i Helsingborg 5 054 4 853 4 631 4 471 4 519

Vårdboende, antal personer 1) 1 222 1 179 1 137 1 140 1 134

Hemtjänst, antal personer 4 248 4 265 4 275 4 376 4 339

Hemsjukvård, antal personer 1 508 1 621 1 615 1 614 1 626

Antal gode män och förvaltare 438 413 488 451 600

Försörjningsstöd, mnkr 222 231 229 219 237

Antal hushåll som någon gång under året erhållit försörjningsstöd 4 329 4 401 4 369 4171 3763

Ungdomar i kommunala feriejobb/praktik, antal 725 705 777 775 809

Totalt antal placeringar i familjehem 308 354 326 330 367

Bibliotek, antal utlån, tusen 861 812 758 743 725

Sålda kulturkort, antal 2) 5 559 5 792 5 560 10 150 18 604 

Fredriksdals friluftsmuseum, antal besökare, tusen 105 116 100 93 116

Antal fotbollsplaner av konstgräs 8 8 9 10 13

Antal näridrottsplatser (idrottsanläggningar som är öppna för alla) 11 12 15 16 17

Resenärer i kollektivtrafiken, antal 12 418 201 13 593 967 13 856 451 14 202 783 14 562 303

Cykelvägar, antal kilometer 365 366 367 369 370

Vatten, antal levererade m3 per invånare 110 112 110 111 107

Kommunala naturreservat, antal 3) 5 6 7 7 7

Koncernen Helsingborgs stad – ekonomi

Resultat efter finansiella poster exkl. jämförelsestörande poster, mnkr 458 557 706 523 448

Soliditet, procent 25 28 32 32 31

Nettolåneskuld, mnkr 4 473 4 962 4 605 5 366 6 207

Medeltal anställda 4) 7 983 8 699 8 752 8 969 9 045

Helsingborgs stad – ekonomi

Antal invånare 31/12 130 626 132 011 132 989 135 344 137 909

Antal färdigställda bostäder 141 466 599 784 509

Kommunal skattesats, kr 5) 20,21 20,21 20,21 20,21 20,21

Skattenetto per invånare, kr 42 955 43 769 45 214 45 521 46 647

Årets resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr 250 268 346 242 142

Självfinansieringsgrad av investeringar, procent 214 191 97 74 241

Soliditet, rensad från utlåning till dotterföretagen, procent 59 58 58 58 54

Medeltal anställda 4 ) 6 856 7 559 7 636 7 894 7 928
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Förvaltnings- 
berättelse
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Koncernens organisation

16

Helsingborgs Stads  
Förvaltning AB  
100%  AB Helsingborgs- 

hem  
100% 
 

Helsingborgs stad

Southern Sweden 
Water Research AB
33%  

Southern Sweden 
Water Research AB
33%  

NSR  
Produktion AB 
100%  

Liquidgas Biofuel 
Genesis AB 
33%  

Helsingborgs Stads  
Förvaltning Utveckling 7 AB  
100%  

Vårdfastigheter i 
Helsingborg AB 
100% 
 

Helsingborgshems 
Holding AB  
100%  

Helsingborg Arena  
och Scen AB  
100%  

Helsingborg  
Energi Holding AB  
100% 
 

Öresundskraft AB  
100% 
 

Helsingborgs Hamn AB  
100%  

Helsingborgshem 
Komplement AB 
100% 

Helsingborgshem 
Förvaltning Två AB 
100% 

Helsingborgshem  
Förvaltning Tre AB  
100% 

Prometera AB 
50% 

Modity Energy 
Trading AB  
50%   
 

Öresundskraft  
Företags marknad  
AB 100% 

Öresundskraft 
Kraft & Värme AB  
100% 

Öresundskraft 
Marknad AB  
100% 
 

Helia Energisalg  
A/S (Danmark) 
100%

EVereg AB 
38% 2)

EVereg  
Intressenter AB 
50%

Clever Sverige AB
100%

Kuriren 2 AB 
100% 

 

Kuriren 6 AB 
100% 

 

Sobeln 28 AB  
100%

Tegskiftet 2 AB 
100% 
 

Nöjesparken 
Sundspärlan AB 
40% 1) 

Sjökrona Exploatering AB 
25%  

Nordvästra Skånes Vatten  
och Avlopp AB 
17%  

Sydvatten AB 
15%  

AB Busspunkten 
Helsingborg 
26%  

Räddningstjänsten Skåne  
Nordväst (kommunalförbund) 
75%  

Svenska Kommun  
Försäkrings AB 
6%  

Nordvästra Skånes 
Renhållnings AB 
52%  

1) Ytterligare 3 procent av andelarna i bolaget ägs  
indirekt via AB Helsingborgshem.
2) EVereg AB är till 38 procent direktägt av Öresunds-
kraft AB. Ytterligare 12 procent av bolaget ägs indirekt 
via ägarandelen i EVereg Intressenter AB, vilket innebär 
att Öresundskraft totalt kontrollerar 50 procent av 
andelarna i bolaget.
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Stadens organisation

  2002 2006 2010 2014

Socialdemokraterna 27 22 20 19

Vänsterpartiet 4 1 1 3

Moderaterna 17 19 23 19

Folkpartiet/Liberalerna 7 6 5 4

Centerpartiet – 2 – 2

Miljöpartiet 2 3 6 6

Sveriges pensionärers intresseparti – 3 – –  

Kristdemokraterna 5 3 2 2

Sverigedemokraterna 3 6 8 10

Totalt 65 65 65 65

Ledamöter i kommunfullmäktige, antal 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Barn- och utbild-
ningsnämnden

Vård- och om-
sorgsnämnden

Arbetsmarknads-
nämnden

Stadsbyggnads-
nämnden

Socialnämnden Idrotts- och  
fritidsnämnden

  
Kulturnämnden Miljönämnden Överförmyndar-

nämnden
Valnämnden Fastighets- 

nämnden

Stadsrevisionen

Valberedningen

Styrande partier respektive mandatperiod är markerade med lila siffror.
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Skåne Nordväst

Vi arbetar för en gränslös verksamhet för företag, investerare, 
invånare och besökare. Samarbetet har pågått sedan 1996 
och vår gemensamma vision är att vi ska upplevas som en 
sammanhängande stad och att vara en av norra Europas mest 
kreativa och toleranta regioner. Målet är att stimulera turism, 
näringslivsetablering och inflyttning.
 Skåne Nordväst består av kommunerna Bjuv,  
Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona,  
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Gemensam verksamhetsplan
Medlemskommunerna samverkar inom en lång rad  
områden. En viktig utgångspunkt är verksamhetsplanen  
som Skåne Nordvästs styrelse beslutar om varje år och  
som till stor del styr samarbetet. Verksamhetsplanen för  
2015 prioriterade följande områden:

Båstad

Ängelholm
Örkeljunga

Perstorp

Klippan

Åstorp

Bjuv

Svalöv

Landskrona

Helsingborg

Höganäs

Helsingborg är en av medlemmarna i Skåne Nordväst som består av 11 kommuner som samarbetar 
för att tillsammans skapa tillväxt, effektivitet och utveckling. Samarbetet bygger på att alla vinner – om 
inte vid varje tillfälle, så åtminstone över tid.

 
• infrastruktur och samhällsplanering

• näringslivsutveckling

• utbildning

• kommunerna som arbetsgivare

• kommunikation och förankring av samarbetet

• intern effektivitet och service. 

Inom varje prioriterat område i verksamhetsplanen 
finns ett antal mål med tillhörande målvärden och 
strategier. En eller flera kommuner har ansvaret för 
de olika målområdena och strategierna.

 

Familjen Helsingborg
Alla medlemskommuner i Skåne Nordväst använder 
varumärket Familjen Helsingborg i sin kommu-
nikation om näringslivs- och turismfrågor. 2015 
beslutade Skåne Nordvästs styrelse att förbundets 
samarbetskommitté ska byta namn. Från och med 
den 1 januari 2016 samlas förbundet och hela dess 
verksamhet under namnet Familjen Helsingborg.

Du hittar mer informa-
tion om Skåne Nordväst 
och det arbete som 
kommittén bedriver på 
familjenhelsingborg.se”
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Ett urval av händelser och aktiviteter inom  
Skåne Nordväst under 2015 

• Skåne Nordvästs styrelse utsåg ett kollektivtrafikutskott  
 som består av kommunstyrelsens ordförande i Båstad,  
 Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Utskottet har mandat  
 att driva kollektivtrafikfrågor och företräder Skåne Nordväst  
 i möten med andra aktörer, till exempel Skånetrafiken och  
 Trafikverket.

• Medlemskommunerna har tagit fram ett gemensamt för- 
 hållningssätt gentemot utsatta EU-medborgare som befinner  
 sig i kommunerna. Syftet med detta är att uppnå en effektiv  
 samverkan kring problematiken och enklare kunna driva   
 frågan om ökade krav på nationella riktlinjer.

• Medlemskommunerna har arbetat tillsammans i den så   
 kallade Sverigeförhandlingen som bland annat hanterat   
 frågan om framtida höghastighetståg. Trafikverket har utrett  
 möjliga sträckningar för höghastighetsbanan mellan Jönkö- 
 ping och Malmö, den studien beräknas bli klar under 2018.  
 Region Skåne, Helsingborg och sex andra skånska kom-  
 muner har ställt sig bakom den så kallade Skånebilden, som  
 bland annat förordar en ny stambana för höghastighetståg  
 via Hässleholm istället för via Helsingborg.

• Arbetet med Framtidens chefer har fortskridit. Framtidens  
 chefer är ett ledarutvecklingsprogram inom Familjen Helsing- 
 borg som vänder sig till medarbetare med talang för ledar- 
 skap, men som ännu inte arbetar som chefer. Programmet  
 startar två gånger per år och består av tolv utbildningsdagar  
 spridda över ett år. 

• En ny grupp startade inom traineeprogrammet och före- 
 gående omgång avslutades där samtliga fick anställning  
 inom Familjen Helsingborg. Syftet med traineeprogrammet  
 är att kommunerna ska arbeta med att vara attraktiva arbets- 
 givare samt både rekrytera ledare och specialister och se till  
 så att det är god återväxt till sådana befattningar.

• Skåne Nordväst deltog som utställare på fastighetsmässan  
 Business Arena i Stockholm, Sveriges största fastighets- 
 mässa. Kommunerna presenterade sig där som ett samman- 
 hållet område, bland annat för att få företag att vilja bygga i  
 Skåne Nordväst.

• Medlemskommunerna startade ett gemensamt projekt kring  
 mångfaldsfrågor: Ökad mångfald inom Familjen Helsingborg  
 – från vision till verklighet. Syftet är att genom ökad mångfald  
 stärka kommunerna som attraktiva och intressanta arbets- 
 givare. Satsningen ska bidra till ökad kvalitet, kreativitet och  
 effektivitet i verksamheterna genom att utveckla kommuner- 
 nas förmåga att använda och värdesätta alla medarbetares  
 unika kompetenser.

• Medlemskommunerna påbörjade under året införandet av  
 gemensamma e-tjänster. Vi har också inventerat behovet av  
 ytterligare gemensamma e-tjänster och påbörjat en satsning  
 för effektivare handläggning genom automatiserade ärende 
 processer.
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Räddningstjänsten  
Skåne Nordväst

Den politiska målsättningen med förbundet är 
att få en effektivare organisation med uppdraget 
att skapa tryggare kommuner och en tryggare 
region inom Familjen Helsingborg. Vid stordrift  
uppstår ömsesidiga synergieffekter och effekti-
viseringar som är svåra att åstadkomma inom 
den egna organisationen. Syftet med förbunds-
bildningen och förbundet är att bidra till ett 
hållbart och utvecklingsorienterat säkerhets- och 
trygghetsarbete i regionen. Vi är på god väg i den 
riktningen.

Följande målbild har tagits fram för räddnings-
förbundets verksamhet:

• En effektiv räddningstjänst som fokuserar   
 både förebyggande och operativt.

• En attraktiv arbetsgivare som speglar samhället.

• En räddningstjänst och ett varumärke som   
 medborgare och medarbetare kan vara stolta   
 över.

• Ett modernt förbund som i samverkan jobbar   
 för en ökad trygghet för medborgarna.

• Förbundet ska arbeta för att miljöbelastningen   
 är så låg som möjligt inom sitt verksamhets-  
 område.

• Förbundet ska kunna möta framtidens   
 utmaningar.

• Förbundet ska växa och fler medlemskommu-  
 ner ska ansluta sig.

År 2015 var förbundets första verksamhetsår 
och innebar en mängd aktiviteter, utöver normal 

förvaltning, i riktning mot målbilden. Under året 
har RSNV bland annat:

• medverkat i flera projekt för att öka tryggheten i  
 kommunerna

• fört en dialog med kommuner utanför förbun-  
 det om ett eventuellt medlemskap

• varit en drivande kraft för att utveckla och   
 utöka samverkan inom Familjen Helsingborg,   
 men också i Skåne län gällande förebyggande   
 och operativ ledning

• arbetat sammanhållande i flyktingfrågor med   
 våra samverkande parter inom Familjen  
 Helsingborg

• genomfört en stor insats för att kvalitetssäkra   
 det förebyggande arbetet i kommunerna. Även  
 det operativa arbetet har genomgått en   
 kvalitetssäkringsprocess.

Utöver ovanstående har RSNV deltagit i olika 
projekt, varit värd för flera konferenser, genom-
fört operativa och förebyggande insatser, orga-
nisationsförändringar, rekryteringar samt i övrigt 
förvaltat organisationen.
 RSNV är helt övertygad om att det långsikti-
ga arbetet inom förbundet innebär att vi kommer 
att uppnå ett hållbart säkerhets- och trygghets-
arbete i regionen. Gemensamt har kommunerna 
som ingår i RSNV bidragit till en god service för 
dem som bor, verkar och vistas i kommunerna. 
Tillsammans ska vi nu fortsätta att utveckla 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst till en modern 
och framtidsinriktad organisation som kan möta 
nuvarande och nya utmaningar och samtidigt 
leverera en fortsatt god, och kanske ännu bättre, 
service till våra invånare och besökare.

Under 2012 beslutade kommunfullmäktige i Helsingborg, Ängelholm och Örkel-
ljunga att räddningstjänstorganisationerna i de tre kommunerna skulle bilda ett 
gemensamt räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV). 
Förbundet startade sin verksamhet den 1 januari 2015.

År 2015 var förbundets 
första verksamhetsår 
och innebar en mängd 
aktiviteter, utöver normal 
förvaltning, i riktning 
mot målbilden.

2015
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Räddningstjänsten  
Skåne Nordväst
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Så styrs Helsingborg

Nämnder Bolag

Uppföljning
Verksamheter

Verksamheter
Uppdrag, mål
och ekonomi

Verksamheter
Uppdrag, mål
och ekonomi

Uppföljning
Verksamheter

Uppföljning
Nämnder

Uppföljning
Bolag

Vision Helsingborg 2035

Program för mandatperioden

Stadens mål

Trend- och
omvärldsanalys

Styrdokument

Nämnder
Reglemente, mål

och ekonomi

Bolag
Bolagsordning,

ägardirektiv
och affärsplan

Kommunfullmäktige

Koncernens ledningssystem 
Ledningssystemet är en heltäckande styrprocess för verksam-
hetsplanering och uppföljning i stadens bolag och nämnder där vi 
kopplar samman mål och ekonomi. Koncernens ledningssystem 
säkerställer ett bra genomförande av de politiska målen, oavsett 
om verksamheten drivs i egen regi eller extern regi. 
 Ledningssystemet ger ett förtroendefullt samspel mellan 
politiker och verksamhet samt öppnar upp för dialog, dels inom 
koncernen, dels med dem som verksamheterna riktar sig till. 

 

Program som sammanfattar den politiska viljan
I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för 
mandatperioden (fyra år) som beskriver den politiska viljeinrikt-
ningen. Utifrån programmet fattar kommunfullmäktige beslut om 
stadens mål, som sedan blir utgångspunkten när nämnder, bo-
lagsstyrelser och verksamheter skapar sina egna mål och planer. 
 Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv 
verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, 
bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och 
ekonomiska förutsättningar.

Visionen pekar ut riktningen
Visionen Helsingborg 2035 ger en viktig inriktning för utveck-
lingen av framtidens Helsingborg. Visionen ska förena och ge 
riktning för koncernen Helsingborgs verksamheter. Den ska 
även engagera och inspirera till utveckling av platsen Helsing-
borg. Invånare, företag, föreningar och andra ska veta vilka am-
bitioner som finns i Helsingborg. Visionen hjälper oss att bygga 
ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg 
för människor och företag.

Omvärlden påverkar vad vi gör
För att möta framtidens utmaningar med smarta långsiktiga 
lösningar behöver vi kunskap och insikt om vad som händer i 
vår omvärld. Staden tar varje år fram en trend- och omvärlds- 
analys där vi undersöker de trender som präglar samhälls- 
utvecklingen. Trend- och omvärldsanalysen är ett planerings- 
underlag som gör oss bättre rustade att fatta beslut, planera 
och agera i visionens riktning.  

Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter genom 
kommunal självstyrelse. Högsta beslutande organ i varje kommun är kommunfullmäktige som kan liknas 
vid ”kommunens riksdag”. Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige 
genom att rösta i kommunvalet. Det finns också en kommunstyrelse, som brukar liknas vid ”kommunens 
regering”. Kommunstyrelsen leder, samordnar och utövar uppsikt över kommunkoncernen.
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Mål- och resultatstyrning i nämnder och verksamheter

Fokus på ständiga förbättringar 
Vi fokuserar på mål och resultat. Genom att planera, följa upp 
och jämföra våra resultat med andra identifierar vi framgångar och 
utvecklingsområden för ökad kvalitet på service och tjänster 
till invånare och företag. Vi har en resultatkultur i Helsingborg 
där vi agerar på och kommunicerar våra resultat med fokus på 
ständiga förbättringar.

Mål- och resultatstyrning mot stadens mål
Mål- och resultatstyrning i Helsingborg innebär att vi formulerar 
tydliga, prioriterade och mätbara mål inom fyra perspektiv: 
invånare, omvärld, organisation och ekonomi. Perspektiven 
innebär ett yttre och ett inre fokus. Yttre fokus handlar om de vi 
finns till för och förändringar och förutsättningar i vår omvärld, 
det vill säga perspektiven invånare och omvärld. Perspektiven 
organisation och ekonomi handlar om inre fokus som omfattar 
resursutnyttjande och produktivitet. 
 I vår mål- och resultatstyrning har vi en målkedja mellan 
de politiska målen, verksamhetens mål och medarbetarens 
mål. Arbetet med mål och resultat visar vi i styrkort för staden, 
nämnder och verksamheter. 

Medarbetarnas delaktighet
Medarbetarnas kunskap, delaktighet och engagemang är av-  
görande för stadens arbete med mål och resultat. Stadens 
medarbetare har kunskap och idéer som ger kreativa och  
innovativa lösningar både i det vardagliga arbetet och på fram- 
tida utmaningar. I Helsingborg vill vi sprida innovationer och 
förbättringar inom organisationen som skapar värde för de vi 
finns till för. 
 Vi arbetar för att invånare, föreningar och företag är delaktiga i 
stadens utveckling. Invånardialog och medskapande är vägledande 
för att Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad.

Mer information
För mer information om ledningssystemet, mål- och resultat-
styrning, stadens mål, kommunens regelverk och styrdoku-
ment, se webbplatsen styrning.helsingborg.se.  
 Stadens resultatpresentation hittar du på helsingborg.se 
under rubriken Kommun och politik. Helsingborgs trend- och 
omvärldsanalysen finns på webbplatsen  
trendomvarld.helsingborg.se.
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Stadens mål

Stadens styrkort
Kommunfullmäktige beslutar om ett stadsövergripande styrkort 
med mål och strategier för Helsingborgs stad. Stadens styrkort 
innehåller tio övergripande mål som alla nämnder och bolag 

       Uppfyllelse 100 procent           Uppfyllelse 91–99 procent            Uppfyllelse 90 procent eller lägre          Uppföljning är inte genomförd

Uppföljning av stadens mål

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015

  Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv    

 Index nöjd med kommunen som plats och verksamhet  66 67 68 Minst index 68

 Nöjd-Inflytande-Index  40 40 40 Minst index 41

 Index rekommendation att flytta till Helsingborg  75 75 76 Minst index 76

 Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år 1) 71,7 % 71,9 % 72,2 % Minst 72,5 %

 Andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd 1) 1,82 % 1,76 % 1,64 % Max 1,7 %

  I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn    

 Andel elever i kommunal och fristående grundskola  
med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram  90 % 89 % 85 % Minst 90 %

 Andel elever i kommunal och fristående grundskola som känner trygghet i verksamheten  95 % 97 % 96 % Minst 97 %

 Andel elever i kommunal och fristående grundskola och  
gymnasieskola som är nöjda med verksamheten  89 % 92 % 85 % Minst 92 %

  Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt    

 Poäng polisens trygghetsmätning 2) 1,7  1,9 Max 1,7

 Antal resurssvaga områden som lyft sig eller bibehållit sin nivå enligt utvecklingsindex 1)  2 6 6 Minst 4

 Arbetslöshet i förhållande till städer över 100 000 invånare  1,9 % 2,0 % 2,1 % Max 2 % högre

 Totala antalet detaljplanelagda bostäder i buffert som  
inte är äldre än 5 år från att bostäderna vunnit laga kraft  3 172 2 903 3 174 Minst 2 800

  Helsingborg ska erbjuda ett pulserande utbud av  
aktiviteter och upplevelser för alla åldrar    

 Antal kulturinstitutioner med fler eller bibehållet antal besökare  3 6 5 Minst 5 

 Fritidsmöjligheter enligt Nöjd-Region-Index  71 71 71 Minst index 72

Invånare – Mål och mätetal

Omvärld – Mål och mätetal

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015

  Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor    

 Företagens omdöme om företagsklimatet i kommunen  
(Svenskt Näringslivs attitydundersökning)  53 23 29 Plats 30 eller bättre

 Nöjd-Kund-Index Insikt (SKL:s kvalitetsmätning av kommunernas  
myndighetsutövning och service gentemot företagare)  67  68 Minst index 70

 Antal nya företag per 1000 invånare  7,5 7,6 6,7 Minst 8

 Andel kvinnor med eget företag  6,9 % 7,0 % 7,1 % Minst 7 %

  Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad    

 Antal aktiva användare av stadens offentliga surfzoner   73 800 116 805 Minst 65 000

 Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband 1) 65,3 % 65,2 % 70,5 % Minst 66 %

 Antal resor med stadsbuss  13 882 959 14 202 783 14 562 303 Minst 15 400 000

 Antal kommersiella gästnätter 1)  608 134 651 975 Minst 645 000

1) Resultaten har en eftersläpning på ett år.
2) Mäts på skalan 0-6 där ett lågt utfall är bra. Nivå 2 motsvarar ett ”inte särskilt påtagligt problem”.

arbetar mot. Nedan redovisar vi måluppfyllelsen för stadens 
styrkort 2015 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation 
och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.
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Organisation – Mål och mätetal

Ekonomi – Mål och mätetal

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015

  Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare    

 Ledarindex enligt HME inom Helsingborgs stad  79 78 79 Minst index 78

 Medarbetarindex inom Helsingborgs stad  74 74 73 Minst index 74

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) inom Helsingborgs stad  80 80 80 Minst index 80

 Index utifrån ranking arbetsgivare (Universums Företagsbarometern)  35 35 46 Minst index 36

  Helsingborgs stads kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet,  
transparens och effektivitet   

 Kommunindex - webbinformation till medborgarna  91 92 96 Minst index 93

 Antal uträttade ärenden via tio utvalda e-tjänster   51 822 56 026 Minst 17 700

  Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor    

 Energianvändning i stadens lokaler i kWh/m2 149 145 142 Max 145

 Rankning Sveriges Bästa Miljökommun  11 10 13 Plats 10 eller bättre

 Luftförorening, årsmedelvärde kvävedioxid i mikrogram/m3 26,5 23,3 24,0 Max 25

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015

  Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med  
hänsyn till social och miljömässig hållbarhet   

 Stadens soliditet  58 % 58 % 54 % Minst 58 %

 Resultat skattefinansierad verksamhet  211 242 187 Minst 129 mnkr

 Andel inköpt ekologisk mat  18 % 33 % 40 % Minst 40 %

Nedan följer en kort kommentar till stadens mål och resultat. 
För mer information om stadens måluppfyllelse i styrkort, se 
publikationen Stadens måluppfyllelse 2015 som finns att läsa 
på helsingborg.se.
 Andelen förvärvsarbetande invånare har haft en försiktigt 
positiv utveckling de senaste åren och uppgår 2014 till 72,2 
procent. Om vi inkluderar invånare som arbetar i Danmark blir 
andelen 73,7 procent. Andelen förvärvsarbetande i Sverige upp-
går 2014 till 77,3 procent medan genomsnittet för större städer 
är 76,6 procent.
 Nöjd inflytande-index är en del av SCB:s medborgarunder-
sökning. Utfallet 2015 uppgår till indexvärde 40 på en skala 
från 0 till 100. Indexet består av fyra delar; kontakt, information, 
påverkan och förtroende. För Helsingborg är det främst förbätt-
ringar av de senare två delarna som kan höja helhetsbetyget 
nöjd inflytande-Index. Resultatet för större städer är 41 och 
riksgenomsnittet ligger på 40.
 Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkes-
program på gymnasieskolan efter komplettering genom 
sommarskola är 85 procent. Det är en försämring jämfört med 
2014 och 2013. I Helsingborg precis som i övriga Sverige är ett 
underkänt betyg i matematik ofta orsaken till att eleven inte når 
behörighet till gymnasiet. Matematiklyftet är ett av verktygen vi 
använder i syfte att öka elevernas måluppfyllelse i detta ämne.
 En förändrad mätmetod för att följa hur nöjda elever är med 
sin skola är förklaringen till det lägre resultatet 2015 jämfört 
med 2014.

Öppna jämförelser Företagsklimat (Insikt) visar att företagen i 
staden är något mer nöjda med vår service i år jämfört med för 
två år sedan. Resultatet för nöjd-kund-index (NKI) 2015 blev 68 
av 100. Det totala NKI-resultatet för samtliga deltagande kom-
muner ligger även det på 68. Bland landets 61 kommuner med 
mer än 40 000 invånare hamnar Helsingborg på plats 29.
 Andelen hushåll med tillgång till snabbt bredband har ökat 
från 65,2 till 70,5 procent mellan oktober 2013 och oktober 2014. 
Bredbandsutbyggnaden sker successivt med ambitionen att 95 
procent av alla hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020.
 I Sveriges Kommuner och Landstings årliga undersökning 
av kommunernas webbplatser får Helsingborg resultatet 96 av 
100 vilket är det högsta av landets 290 kommuner. Det genom-
snittliga resultatet är 80 och bland större städer 87. Vi har för-
bättrat vårt resultat varje år sedan 2009 och får ett högt resultat 
inom undersökningens alla delområden.
 Energianvändningen i stadens lokaler har minskat varje år 
sedan 2009. Fastighetsnämnden har haft ett framgångsrikt 
arbete med energieffektiv nyproduktion och tekniska åtgärder i 
befintligt bestånd. Helsingborg hamnar på plats 13 i Miljö- 
aktuellts ranking av Sveriges miljökommun 2015. Vi fick 43,6 
poäng av 60 möjliga att jämföra med vinnaren Örebro som fick 
47,3 poäng. Andelen ekologiska livsmedel har fördubbplats på 
två år och vi ligger högt i jämförelse med andra kommuner.

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015

  Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor    

 Företagens omdöme om företagsklimatet i kommunen  
(Svenskt Näringslivs attitydundersökning)  53 23 29 Plats 30 eller bättre

 Nöjd-Kund-Index Insikt (SKL:s kvalitetsmätning av kommunernas  
myndighetsutövning och service gentemot företagare)  67  68 Minst index 70

 Antal nya företag per 1000 invånare  7,5 7,6 6,7 Minst 8

 Andel kvinnor med eget företag  6,9 % 7,0 % 7,1 % Minst 7 %

  Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad    

 Antal aktiva användare av stadens offentliga surfzoner   73 800 116 805 Minst 65 000

 Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband 1) 65,3 % 65,2 % 70,5 % Minst 66 %

 Antal resor med stadsbuss  13 882 959 14 202 783 14 562 303 Minst 15 400 000

 Antal kommersiella gästnätter 1)  608 134 651 975 Minst 645 000
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Stadens tjänstegarantier

Uppföljning av stadens tjänstegarantier.

       Uppfyllelse 100 procent           Uppfyllelse 91–99 procent            Uppfyllelse 90 procent eller lägre          Uppföljning är inte genomförd

Helsingborgs stads tjänstegarantier är löften till invånarna om vad de kan förvänta sig av vår service. 
Tjänstegarantierna är en del i stadens kvalitetsarbete och om vi inte kan uppfylla en tjänstegaranti 
ska vi omgående göra vad vi kan för att rätta till felet och därefter leva upp till det givna löftet igen. Vid 
sådana fall har enskilda invånare också rätt att få en förklaring till varför det inte blev som garantin 
lovade. Nedan redovisar vi hur staden har uppfyllt tjänstegarantierna 2015.

Barn- och utbildningsnämnden
  Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva  

efter sitt första skolår. 
Tjänstegarantin uppfylldes till 95 procent, vilket är en procent-
enhet lägre än 2014. Elever med olika förutsättningar har till-
kommit kontinuerligt under läsåret, vilket påverkat möjligheten 
att nå upp till 100 procent.

  Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår.
Tjänstegarantin uppfylldes till 92 procent, vilket är två procent-
enheter lägre än 2014. 

  Vi garanterar alla barn i förskolan och alla elever i skolan 
minst en estetisk upplevelse/ kulturupplevelse per läsår, från 
tre års ålder tills de lämnat gymnasieskolan.
Tjänstegarantin uppfylldes till 99 procent, vilket är tio procent-
enheter högre än 2014.

  Vi garanterar att vårdnadshavare i förskolan i ett struktu-
rerat digitalt forum kan följa förskolans lärandeprocesser.
Tjänstegarantin uppfylldes till 93 procent, vilket är en förbättring 
med fyra procentenheter sedan förra året. Det ena momentet i 
garantin handlar om tillgång till pedagogisk planering och det 
andra om tillgång till pedagogisk dokumentation. Förskolorna 
uppfyller det första momentet i mycket hög grad men har inte 
kommit lika långt med det andra momentet. 

  Vi garanterar att gymnasieleverna i ett strukturerat digitalt 
forum ser hur de utvecklas i förhållande till de mål de ska nå.

Tjänstegarantin uppfylldes till 83 procent, vilket är fyra procent-
enheter högre jämfört med 2014. Garantin består av tre del- 
moment som alla måste vara uppfyllda på kursnivå för samt-
liga elever för att garantin ska vara uppfylld till 100 procent. 
Utfallet visar att det fortfarande återstår en del arbete innan alla 
delmoment är uppfyllda i alla kurser och för samtliga elever.

Vård- och omsorgsnämnden
  Vi besvarar mejl, brev och telefonmeddelanden senast 

nästkommande vardag. 
Tjänstegarantin uppfylldes till 30 procent. Det förväntade 
resultatet uppnåddes inte när det gäller telefoni och e-post. 
Resultatet skiljer sig mellan berörda enheter där HR-avdel-
ningen, staben samt beställnings- och avgiftskansliet visade 
bäst resultat. 

  Vi garanterar att du får fortlöpande information om ditt 
ärende på det sätt vi har kommit överens om.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent  

  Vi garanterar att vi meddelar dig i förväg om vi behöver 
ändra den tid vi kommit överens om eller om vi blir mer än 
15 minuter försenade till överenskommen tid.
Tjänstegarantin uppfylldes till 50 procent, ett utfall som gäller 
oavsett vem som utför hemvården. Under 2016 påbörjar vi ett 
förbättringsarbete där vi inför tydligare rutiner och noga upp-
märksammar medarbetarna på betydelsen av att informera 
vid eventuella förseningar eller om tiden för besöket ändras.  

  Vi garanterar att vi upprättar en genomförandeplan 
inom 14 dagar tillsammans med dig.
Tjänstegarantin uppfylldes till 70 procent. Under hösten 
2015 granskade vi genomförandeplanerna för att säkerställa 
att dessa följs upp, uppdateras och att insatserna dokumen-
teras. Granskningen är ett viktigt instrument för att säker-
ställa en god vård och omsorg. Vi påbörjade ett förbättrings-
arbete som fortsätter under 2016.
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Stadsbyggnadsnämnden
  Vi hanterar alla remisser gällande tillståndsansökningar 

för uteserveringar inom fem arbetsdagar.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

  Klotter ska saneras och olaga affischering ska avlägsnas 
inom tre arbetsdagar.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

  Bygglov företag – nybyggnad, tillbyggnad större än  
1 000 kvadratmeter och ändrad användning större än 500  
kvadratmeter – följer upprättad tidplan.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent. 

  Vi utför husutstakning enligt angivna alternativ inom fem 
arbetsdagar efter inkommen beställning om kunden önskar 
detta.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

  Vid tekniska problem i stadens vattenledningar ska ingen 
brukare i staden vara utan dricksvatten i mer än 10 timmar.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.  

  Stadens lekplatser ska vara säkra.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.  

Arbetsmarknadsnämnden
  Medborgaren ska erbjudas budget-, skuld- och hyres- 

rådgivning inom en vecka.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

  Medborgaren ska erhålla beslut om försörjningsstöd  
senast 10 dagar efter att komplett ansökan lämnats in. 
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

  Invånare som via röstbrevlåda lämnat meddelande om 
önskad kontakt, ska bli återuppringd senast påföljande 
arbetsdag.
Tjänstegarantin uppfylldes till 0 procent. Ett klagomål inkom 
under året och utredningen av detta visade att förvaltningen 
brustit i garantin.

Socialnämnden
  När du kommer i kontakt med vår mottagning ska en för-

sta bedömning av ditt ärende vara klar inom 14 dagar.

Tjänstegarantin uppfylldes till 96 procent, en förbättring med 
nio procentenheter jämfört med 2014. Avvikelsen beror i allt 
väsentligt på hög arbetsbelastning. Förbättringen gentemot 
föregående år beror främst på att garantitiden ändrats från 10 
till 14 kalenderdagar mellan de båda mättillfällena. 

Idrotts- och fritidsnämnden
  Vi garanterar att det årets alla dagar finns inom- eller 

utomhusanläggning öppen för verksamhet.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent.

  Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten erbjuder 
aktiviteter för ungdomar varje helgfri lördag.
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent. 

Kulturnämnden
  Bidragsbeslut ska lämnas till sökande inom två månader 

från att ansökan har inkommit till nämnden.
Tjänstegarantin uppfylldes till 80 procent. Resultatet har vi fått 
fram genom att gå igenom 69 ansökningar om kulturstöd (alla 
former av ansökningar, förutom stöd till fristående museer och 
arkiv samt studieförbundens verksamhetsstöd där ansökningar 
och beslut sker vid  fastställda tidpunkter varje år). Avvikelsen 
beror bland annat på att vissa ärenden är komplexa och kräver 
längre handläggning med kompletteringar från sökanden.

Miljönämnden
  I diarieförda klagomålsärenden ska den som framför ett 

klagomål ha fått besked inom fem arbetsdagar.  
Tjänstegarantin uppfylldes till 99 procent. Orsaken till avvikel-
sen är att vi var tvungna att prioritera om ärenden eftersom en 
handläggare av privata skäl inte var i tjänst.

  I anmälningsärenden enligt miljöbalken ska beslut ha 
fattats inom sex veckor från det att ett beslutsunderlag är 
komplett.
Tjänstegarantin uppfylldes till 98 procent. Orsaken till avvikel-
sen är att den berörde handläggaren på grund av privata skäl 
inte var i tjänst.  

  Vid misstänkt matförgiftning ska utredning ha inletts 
samma arbetsdag som anmälan kommit in.
Tjänstegarantin uppfylldes till 97 procent. Vi fick in 23 anmäl- 
ningar om misstänkt matförgiftning, i två av dessa fall klarade 
vi inte av att leva upp till tjänstegarantin. I båda fallen var 
anledningen att anmälan kom in på annat sätt än genom 
e-tjänsten för misstänkt matförgiftning. I sådana fall kan det bli 
en fördröjning innan anmälan når handläggarna på livsmedels-
avdelningen.

Överförmyndarnämnden
  Varje handläggare ska kontrollera och rapportera huruvida 

e-post har besvarats inom angiven tid.  
Tjänstegarantin uppfylldes till 100 procent. 
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Helsingborgs stad välkomnar och värdesätter synpunkter från invånare, företag 
och besökare. När personer som använder våra tjänster hör av sig med beröm, 
klagomål, frågor och förslag får vi information om vad vi gör bra och vad vi bör 
förbättra.
  Alla synpunkter som kommer in registreras i diariet. Det innebär att de blir 
offentliga handlingar och att alla som vill kan ta del av både synpunkter och svar 
– förutsatt att synpunkterna inte innehåller uppgifter som skyddas av sekretess. 
  Den som lämnar en synpunkt ska så snart som möjligt få information om att 
vi har registrerat synpunkten och hur vi tar hand om den.

Vi välkomnar 
synpunkter 

Kontaktvägar till Helsingborgs stad 
Den som vill kontakta Helsingborgs stad kan välja på flera olika kanaler:

• personligt möte
• telefon
• e-post
• brev
• telefax

Synpunkt: Hej! Nyligen fick alla som har barn i 
förskolan ett erbjudande om att fylla i en enkät 
angående förskolans verksamhet. Jag undrar 
varför den har minskat så i antalet frågor? Jag 
blev även mycket förvånad när jag upptäckte 
att det inte fanns en enda fråga angående 
förskolans utemiljö? Speciellt i och med att 
det fanns en fråga om innemiljön. Anses inte 
utemiljön så viktig?

”Utemiljö lika viktigt som innemiljö” 
Hanterad: Antalet frågor är samma som det 
har varit tidigare år och ingen specifik fråga har 
ställts kring utemiljön på grund av att det finns 
förskolor som har en begränsad utemiljö, men 
istället nyttjar närområden som utemiljö. Där-
med blir en sådan fråga svår att ställa eftersom 
det ser så olika ut.

”Betongpark för 
skate och BMX” 
Synpunkt: Jag är en av många som 
cyklar BMX. Vi saknar en betongpark för 
BMX att cykla i. En betongpark för BMX 
och skate är relativt billig att bygga och 
väldigt billig att ha i drift då den är snudd 
på underhållsfri. Jag tror att Helsingborg 
har mycket att vinna genom att bygga 
en betongpark för både skate och BMX. 
Många av mina vänner säger att de ock-
så känner folk som har längtat efter ett 
bra ställe att åka på i Helsingborg. […] En 
betongpark är mer än en idrottsanlägg-
ning, det är en mötesplats för människor 
och en plats som tillsätter massor av vär-
me och rörelse i staden. I en betongpark 
är det alltid trevlig stämning och det har 
en god effekt på hela samhället då det är 
en öppen plats där den som vill kan gå 
förbi och känna tillhörighet och vänskap 
när som helst, alla dagar i veckan.

Hanterad: Tack för din synpunkt! […] Då 
det gäller din önskan om en betongpark 
för att kunna åka BMX, så är det inget 
som ligger i vår investeringsbudget under 
de närmaste åren. […] Vi försöker titta 
på lösningar för de som åker BMX, skate 
och kickboards och ser då till staden i 
stort. Idag kan dessa aktiviteter utföras 
på bland annat Jutan och på den mindre 
banan vid The Tivoli. […] Vi har en sam-
verkan med i Skåne Nordväst där vi, elva 
kommuner, försöker hjälpa varandra så 
att alla inte behöver satsa på allt. Vissa 
kommuner har anläggningar som andra 
kan använda. Så var det då vi satsade på 
Jutan, som blev ett dragplåster även för 
andra. Vi tror att det är bra för regionen 
att vi kan dela på våra anläggningar 
precis som vi har ett samarbete med Hel-
singør kring deras skatepark och Jutan 
hos oss. I närheten finns idag ett flertal 
anläggningar som du efterfrågar och det 
är inte otänkbart att det även kommer i 
Helsingborg. 

• sociala medier
• chatt på helsingborg.se
• e-tjänsten ”Tyck till om Helsingborg”
• e-tjänsten ”Felanmälan”
• appen ”Ett bättre Helsingborg”.
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”Sjöfartsmuseum i 
Helsingborg” 
Synpunkt: Hej! Varför inte göra ett levande 
sjöfartsmuseum i byggnaden som inhyste 
Mästerlivs på Sundstorget? Sjöfartsstaden 
Helsingborg saknar ett värdigt museum 
som anknyter till havet. Och då göra det 
med stor tanke på den unga publiken. Den 
blir ju relativt enkel att integrera med Dun-
kers kulturhus. Dessutom påminner själva 
byggnaden en del om en båt.

Hanterad: Tack för ditt förslag om sjöfarts-
museum som du har lämnat på helsingborg.
se. Det är en intressant idé och ett spän-
nande förslag. Frågan om hur Helsingborg 
lyfter sin sjöfartshistoria har varit uppe på 
den politiska agendan ett flertal gånger de 
senaste åren. Slutsatsen i de senaste dis-
kussionerna har varit att det redan finns ett 
sjöfartsmuseum i Helsingborg i form av Råå 
Museum för fiske och sjöfart. Museet drivs 
av den ideella föreningen Råå Museiförening 
som får verksamhetsstöd från kulturnämn-
den. […] Förutom Råå Museum för fiske och 
sjöfart belyses Helsingborgs sjöfartshistoria 
i delar av den lokalhistoriska utställningen 
På Gränsen i bottenvåningen på Dunkers 
kulturhus. Utställningen invigdes 2012.
Ytterligare fokus på regionens sjöfart, om än 
inte med ett Helsingborgsperspektiv, finns 
på det relativt nyöppnade M/S Museet for 
Søfart i Helsingborgs vänort Helsingør.
Bedömningen har varit att dessa tre 
utställningar/museer tillräckligt väl visar 
Sjöfartsstaden Helsingborg.

”Cykelkaos i  
Rydebäck” 
Synpunkt: Hej! Mina barn började idag i 
klass 4 på Rydebäckskolan. Vi har varit 
och är jättenöjda med allting runt sko-
lan. Men när jag följde barnen till skolan 
idag var det fullständigt kaos vid cykel-
stället. Där är alldeles för lite platser att 
parkera cyklarna på. Kommer man fem 
minuter innan skolstart är det omöjligt 
att få en plats. För de lite mindre barnen 
är det ganska svårt att pressa in sin 
cykel någonstans. Tacksam för respons.

Hanterad: Vi har tagit emot dina syn-
punkter och förslag kring parkering av 
cyklar på Rydebäcksskolan. Skolled-
ningen har gjort en inventering av hur 
parkeringen av cyklar på skolan ser ut 
i nuläget och vi instämmer med dina 
synpunkter. Det är för lite möjligheter att 
placera cyklar i befintliga cykelställ både 
kring Rydebäcksskolans huvudbyggna-
der och på Skogsdungen. Skolledningen 
kommer därför att se över lösningar, 
för att skapa möjligheter för elever och 
personal att kunna ställa cyklar och mo-
peder på ett fullgott sätt och i tillräcklig 
omfattning.

”Kulturkort kräver 
personnummer” 
Synpunkt: Trevliga utställningar på Dunkers 
som vanligt igår. Tänkte köpa årsbiljett, men 
av outgrundlig anledning ska man då regist-
reras med personnummer så det blev en 
vanlig biljett istället. Men det innebär ju att 
man får nöjet att stödja stadens kulturinsti-
tutioner mer under ett år så kanske ska man 
se det enbart positivt.

Hanterad: Vad roligt att du uppskattar ut-
ställningarna på Dunkers. Med ett Kulturkort 
kan du gå dit hur många gånger du vill under 
12 månader. Du kan dessutom besöka 
Fredriksdal, Sofiero och Kärnan och få rabat-
ter på flera privata eller föreningsbaserade 
museer samt få rabatt på konserthuset och 
stadsteatern. Jag ser att du lämnat in en 
synpunkt på att Kulturkortet är personbun-
det. […] Kulturkortet är en värdehandling och 
för att vi ska kunna spärra det om det för-
svinner […] måste det vara knutet till en indi-
vid. För att kunna uppvisa att kortet är ens 
eget, ber vi om legitimation i våra entréer. Så 
vi kan inte bara ta namnet, det finns många 
med samma namn i vår stad och region. 
Som kommun är vi alltid försiktiga med allt 
som rör personuppgifter och strävar efter 
att bara be om de uppgifter vi behöver, för 
att tillhandahålla vår tjänst eller produkt. 
Hoppas att detta ger dig tillräckligt med svar 
och att du känner dig trygg med oss.

Synpunkt: Hejsan! Tycker inte det är ok att 
höja (förskole-) avgiften utan att meddela. 
Fick veta att det står på Helsingborgs hemsida 
men det e inte ofta man e inne på den och 
läser. Finns så många sätt att nå fram till alla 
föräldrar via mejladress som man lämnat in 
till dagis eller via deras sida som man e inne 
och tittar på för att se vad de har gjort. Spelar 
ingen roll hur stor eller liten summan är. Det 
handlar om respekt gentemot oss föräldrar att 
man inte blir förvånad när räkningen kommer 
och e höjd utan att man vet om det.

”Ovetandes om avgiftshöjning” 

29  

Hanterad: Vi på skol- och fritidsförvaltningen i Hel-
singborgs stad har förståelse för din synpunkt men 
valde, eftersom denna ändring var så uppmärk-
sammad i media, att enbart skriva ut informationen 
om höjd avgift på Helsingborgs stads hemsida. Vi 
beklagar att du upplever att informationen inte varit 
tillräcklig och kommer att förbättra vårt sätt att 
informera framöver.
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Samhällsekonomi
Den ekonomiska utvecklingen i både Sverige och globalt har 
fortsatt präglats av osäkerhet på en rad områden. Detta har 
bland annat resulterat i räntor som fallit till en rekordlåg nivå, ett 
oljepris som ligger långt under produktionskostnaden för många 
producenter och oro på världens börser.
 Tillväxttakten i Sverige är emellertid markant högre än i Eu-
ropa generellt. Investeringsnivån är hög och arbetslöshetstalen 
sjunker. En av förklaringarna till detta är den kraftiga befolknings-
tillväxten som ökar behovet av bostäder, skolor och arbetskraft, 
framför allt för kommuner och landsting. Inflationen har pendlat 
kring noll vilket inneburit en förhållandevis låg kostnadsutveck-
ling, något som varit till fördel för konkurrenskraften och gynnat 
exporten.

 

Kommunernas ekonomi
Antalet arbetade timmar i Sverige förväntas öka. Detta förbättrar 
temporärt resultatutvecklingen för 2016 och 2017 men åren 
därefter blir finansiellt mycket svaga. Prognosen för kommun-
sektorns ekonomiska resultat de kommande fyra åren är kraftigt 
vikande. Skatteintäkterna beräknas öka väsentligt långsammare 
än kostnaderna. Detta innebär att hela kommun- och lands-
tingssektorn behöver anpassa sina kostnader till det finansiella 
utrymmet. För att uppnå effekt för åren 2018 och 2019 behöver 
en successiv anpassning av kostnaderna initieras redan under 
2016.
 Jämfört med andra kommuner har Helsingborg fortfarande 
ett mycket bra ekonomiskt utgångsläge. Allt fler kommuner 
ligger nära ett nollresultat och kommer framöver att få svårt att 
infria lagens krav på att upprätthålla en god ekonomisk hushållning 

Befolkning
Helsingborgs kommun hade 137 909 folkbokförda invånare 
den 31 december 2015. Detta är en ökning med 2 565 personer 
eller 1,9 procent under året och innebär den största befolk-
ningsökningen i antal som Helsingborg har haft ett enskilt år. 
Befolkningsökningen 2015 berodde till största delen på att 
många människor flyttade in till Helsingborgs kommun. Antalet 
inflyttade under året var 9 556, det högsta antalet hittills.
 Av alla som bor i Helsingborg är 22,6 procent födda i ett 
annat land än Sverige. Motsvarande siffra för landet är 17,0 
procent. I den senaste befolkningsprognosen beräknas stadens 
befolkning uppgå till över 176 000 personer år 2035. Det innebär 
en årlig genomsnittlig ökning med 1 900 personer. Antalet barn 
i åldersgruppen 0–6 år förväntas öka från dagens 11 810 till 
14 297 år 2035, främst på grund av att antalet kvinnor i fertil 
ålder ökar. Även antalet grundskolebarn ökar och bedöms vara 
19 100 år 2035, jämfört med dagens 13 625. Sedan år 2002 
har helsingborgarna som är 65 år och äldre ökat i antal varje år 
och denna ökning fortsätter. De yngre pensionärerna, 65–79 år, 

beräknas öka med 30 procent fram till 2035. Kraftigast ökning 
står dock de som är 80 år och äldre för,  den gruppen förväntas 
växa med 68 procent till 2035. Under 2020-talet förväntas denna 
grupp i genomsnitt öka med över 300 personer om året, vilket är 
nära fyra gånger så mycket som den förväntade årliga ökning-
en under resten av 2010-talet. Sammanfattningsvis har vi en 
åldrande befolkning. År 2035 kommer befolkningen i Helsingborg 
generellt att vara något äldre än idag, främst beroende på att 
andelen invånare som fyllt 65 år beräknas bli något större på 
bekostnad av åldergruppen 20–64 år. 
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Staden växer
Många asylsökande och nyanlända kommer till Helsingborg. 
Under 2015 fick 1 268 nyanlända i Helsingborg uppehållstill-
stånd, av dem var 498 barn. Många helsingborgare, företag och 
organisationer har visat ett stort engagemang och på flera olika 
sätt bidragit till att möta de behov som de asylsökande och 
nyanlända har.
 Situationen har lett till överbelagda boenden för ensam-
kommande barn och vi har haft svårt att få fram gode män till 
barnen. Den kraftiga ökningen av antalet unga har medfört att 
skolorna har blivit fullbelagda och att det har krävts nya lokal- 
lösningar. Även behovet av lärare och socionomer ökar.
 Under hösten 2015 efterlyste Migrationsverket tillfälliga 
ankomstboenden för asylsökande eftersom Migrationsverkets 
ordinarie boenden inte räckte till. Helsingborgs stad ordnade 
tillfälligt boende i Norreheds idrottshallar för 35 ensamkomman-
de barn i oktober och för cirka 70 asylsökande barn och vuxna i 
december. Detta är nu avvecklat.
 Helsingborgs stad tog i november ett samlat grepp för att 
bättre kunna hantera mottagandet av flyktingar. En arbetsgrupp 
med representanter från både staden och Helsingborgshem 
bildades för att samordna resurserna på både kort och lång sikt.

  Helsingborg Skåne Riket

Medelålder 40,8 41,0 41,2

Andel utländska medborgare 9,0 9,1 7,9

Andel utrikesfödda 22,6 19,8 17,0

Andel utländsk bakgrund, procent 1) 30,4 26,1 22,2

Medelinkomst, tkr/år 2) 279,6 270,6 294,5

Högsta utbildningsnivå (2014) 3)   

– folk-/grundskola 19,5 19,0 18,7

– gymnasium 44,2 42,3 44,2

– eftergymnasial < 3 år 14,7 14,3 14,1

– eftergymnasial >= 3 år 19,3 21,9 21,0

Arbetslösa, procent 4) 8,8 8,1 6,8

Förvärvsfrekvens, procent (2014) 5) 72,2 72,4 77,3

Några fakta om helsingborgarna

1) Till personer med utländsk bakgrund räknas dels utrikes födda,
dels personer födda i Sverige med bägge föräldrarna födda utrikes.
2) Medelinkomsten för åldersgruppen 20–64 år.
3) Avser 16–74 år och anges i procent av åldersgruppen.
4) Avser andel arbetslösa av befolkningen 16–64 år, december 2015. 
5) Andel förvärvsarbetande av åldersgruppen 20–64.

Medborgarundersökning
Hösten 2015 deltog Helsingborg för nionde gången i Statistiska 
centralbyråns medborgarundersökning. Förändringarna i resul-
tatet är små jämfört med tidigare år, förutom att kvinnorna totalt 
sett har blivit något mer nöjda medan männen blivit lite mindre 
nöjda. Helsingborgarna är fortfarande tillfreds med Helsingborg 
som boendeort och 62 procent kan starkt rekommendera andra 
att flytta hit. De är också lika positiva när det gäller de kommu-
nala verksamheterna som under de senaste åren. Däremot är 
helsingborgarna inte riktigt nöjda när det gäller inflytandet – precis 
som tidigare år.

 Totalt Kvinnor Män

Nöjd Region-Index 68 67 68

Nöjd Medborgar-Index 60 60 60

Nöjd Inflytande-Index 40 39 42

Arbetsmarknad  
Antalet sysselsatta i Helsingborg har fortsatt öka och uppgår 
nu till 67 916 enligt RAMS (registerbaserad arbetsmarknads-
statistik). De flesta näringsgrenarna har ökat under året men 
handeln dominerar fortfarande. Nästan var fjärde sysselsatt 
arbetar inom handeln eller med logistik, vilket är betydligt mer 
än i landet som helhet. Vård och omsorg är den näringsgren 
som ökade mest, med nära 400 sysselsatta. Av de sysselsatta 
arbetar närmare 75 procent i det privata näringslivet jämfört med 
68 procent i Sverige som helhet. En orsak till skillnaden är att 
andelen sysselsatta inom den statliga sektorn är ovanligt låg i 
Helsingborg, knappt 3 procent.
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Aktivitetsstöd

Ersättning från Försäkringskassan till dem som deltar i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program.

Arbetsställen

Alla företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe 
avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där 
företag bedriver verksamhet.

Daglönesumma

Av arbetsgivaren utbetald lön, arvode, andra ersättningar 
eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. 
Daglönesumma innebär att lönesumman fördelas efter 
arbetsställets belägenhet.

Förvärvsarbetande

Används här för att beskriva dem som bor i Helsingborg och 
har ett arbete. Person som har en anställning där vederbö-
rande utför arbete mot lön.

Förvärvsfrekvens

Förvärvsfrekvens är ett mått som anger andel personer med 
bostad i regionen (nattbefolkning) som förvärvsarbetar i en 
viss åldersgrupp i relation till samtliga personer i den aktu-
ella åldersgruppen. Förvärvsintensitet beräknas ofta utifrån 
åldersklassen 20–64 år eller 16–64 år.

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik
Den sammanfattande benämningen på olika typer av 
register som Statistiska centralbyrån använder för att ge 
information om bland annat sysselsättning och pendling.

Andelen förvärvsarbetande helsingborgare i åldersgruppen 
20–64 år ligger likt tidigare år på 72 procent, vilket är detsamma 
som i resten av Skåne men lägre än rikets 77 procent. Antalet ar-
betslösa (arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd) 
var drygt 7 100 i januari och minskade till 6 500 i maj. Därefter 
ökade åter antalet arbetslösa och var tillbaka på cirka 7 100 i 
december. I genomsnitt var cirka 6 900 arbetslösa varje månad, 
vilket är ungefär lika många som under 2014. Det är emellertid 
så att de som bor i Sverige men arbetar i annat land, så kallade 
gränspendlare, inte ingår i den officiella svenska statistiken. 
Det betyder att de helsingborgare som arbetar i Danmark, cirka 
1 200 personer, inte har räknats in i antalet förvärvarbetande 
och pendlare ovan. Detta betyder att andelen förvärvsarbetande 
helsingborgare blir något underskattat. Den verkliga andelen är 
närmare 74 procent.
 I slutet av 2015 fanns det 14 792 arbetsställen i Helsing-
borg, en ökning med 236 jämfört med år 2014.

Arbetslöshetens fördelning, procent

Kategori Dec 2014 Dec 2015

Helsingborg  
Samtliga 16–64 år 8,4 8,8
18–24 år 10,0 9,0

Skåne  
Samtliga 16–64 år 7,8 8,1
18–24 år 10,5 9,4

Riket  
Samtliga 16–64 år 6,4 6,8
18–24 år 8,9 7,9

Campus Helsingborg
Campus Helsingborg firade 15-årsjubileum under 2015 med 
öppna föreläsningar och andra aktiviteter. Campus är en del av 
Lunds universitet, som rankas som ett av världens 100 bästa 
universitet, och har som del av detta lärosäte en tydlig inriktning 
på forskning. Logistik, handel och nya medier är några av forsk-
ningsområdena. Campus har cirka 250 anställda. 
 På Campus finns ungefär 4 300 studenter inom ett stort an-
tal utbildningar, framför allt programutbildningar med en tydlig 
yrkesinriktning. Utbudet sträcker sig från ingenjörsutbildningar, 
ämneslärarutbildningar och socionomutbildning till service 
management och strategisk kommunikation.
 Helsingborgs stad och Lunds universitet samarbetar 
kring utvecklingen av både Campus och Helsingborg som 
studentstad. Resultatet av denna samverkan 2015 var dels 
bildandet av Forum Campus, en mötesplats för forskare och  
företag, dels arbetet med att omvandla före detta Gustav 
Adolfs församlingshem till ett hus för studentverksamheter. 

Arbetspendling till och från de sju största  
pendlingskommunerna år 2014, antal

Kommun Inpendling Utpendling Netto

Höganäs 3 402 1 319 2 083

Ängelholm 3 181 1 575 1 606

Landskrona 2 501 1 821 680

Bjuv 2 306 961 1 345

Åstorp 1 955 1 128 827

Malmö 1 753 2 776 1 023

Klippan 1 034 330 704

Totalt inom de sju kommunerna 16 132 9 910 6 222

Total arbetspendling 23 488 16 259 7 229

Arbetspendlingen fortsätter att öka – särskilt utpendlingen. Un-
gefär 23 500 personer pendlar in till Helsingborg medan ungefär 
16 300 pendlar ut från kommunen. Av de sysselsatta kommer 35 
procent från en annan kommun samtidigt som 27 procent av de 
förvärvsarbetande helsingborgarna arbetar i en annan kommun.
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Näringsliv
Tillväxttakten är måttlig i omvärlden men svensk ekonomin hålls 
uppe av inhemsk efterfrågan och växer ganska starkt. Enligt de 
senast tillgängliga siffrorna ökade Sveriges bruttonationalpro-
dukt med 2,3 procent under 2014 till 3 918 miljarder kronor.

De största privata företagen i Helsingborg

Företag Antal anställda per 1 januari 2015

Ingka Holding (IKEA-koncernen) 1 213

ICA-handlarnas Förbund (lager + butiker) 989

Johnson & Johnson Inc (McNeil) 650

Resurs Holding AB (Resurs bank) 489

Marvin Holding Ltd (Academedia + Hermods) 450

Total Produce Plc (Everfresh) 448

Posten Norge AS (Bring Frigoscandia) 439

Nobina AB  400

Dole Food Company Inc (Saba freshcuts) 360

STC Interfinans (Salico + Everman) 333

Ett urval av händelser i Helsingborgs näringsliv under 2015
• Utvecklingen av Ångfärjeområdet med kongress- och hotell- 
 anläggning, bostäder, butiker och restauranger påbörjades.

• Ombyggnaden av Helsingborgs lasarett startade. Det innebär en  
 investering på totalt 4,8 miljarder kronor.

• Unilever återupptog sin tillverkning av matfett i Helsingborg.  
 Det innebär sysselsättning för mellan 100 och 200 personer.

• Detaljplanen för Oceanhamnen, som är första etappen i H+, blev  
 klar och markarbetena påbörjades. På området ska det byggas  
 både 340 bostäder och 40 000 kvadratmeter lokalyta inklusive  
 ett World Trade Center.

• Radisson Blu Metropol Hotel öppnade och skapade minst 40  
 nya jobb.

• Fastighetsbolaget Jefast beslutade att investera mellan 200 och  
 300 miljoner kronor i Söderpunkten.

• Byggbolaget MTA Bygg och Anläggning etablerade sig i nord- 
 västra Skåne och öppnade kontor i Helsingborg med 50 anställda.

• Byggföretaget Magnolia Bygg etablerade sig i Helsingborg och  
 anställde 40 personer.

• Nya Väla Park med Jula, Jysk, Willys och gymkedjan Nordic  
 Wellness öppnade i slutet av 2015 och skapade tillsammans  
 235 nya arbetstillfällen.

Förändringar i antal företag och arbetsställen 
i Helsingborg  

 2013 2014 2015

Nyregistrerade företag 999 1 034 927
Inflyttade företag 342 379 401
Utflyttade företag 391 344 404
Företag försatta i konkurs 138 161 136

Enligt de senaste tillgängliga uppgifterna, från 2014, omsatte 
näringslivet i Helsingborg 111,5 miljarder kronor, en minskning 
med 0,2 procent jämfört med föregående år. I Skåne som helhet 
ökade näringslivets omsättning under 2014 med 2 procent. 
Samma år minskade den totala handeln i Helsingborg med 1,5 
procent till 54,8 miljarder kronor, men inom detaljhandeln ökade 
omsättningen med 0,4 miljarder kronor.
 Helsingborgs betydelse som regional handelsplats visar sig 
också i 2014 års försäljningsindex för sällanköpsvaror, som var 
152. Det är ett bra värde även om det är en minskning med 2 
jämfört med 2013 (index för hela landet är 100). Indexet speglar 
den totala försäljningen i förhållande till befolkningsunderlaget.
 Efter ett par år då antalet företagskonkurser konstant ökade 
så vände till sist utvecklingen under 2015 och antalet konkurser 
minskade med 15 procent jämfört med 2014. Under 2015 varsla-
des 474 personer om uppsägning i Helsingborg, en minskning 
med 6 procent jämfört med året innan.
 Efterfrågan på mark för handel och logistik är fortsatt hög 
och besöksnäringen blir allt viktigare för Helsingborg, både på 
kort och lång sikt. Antalet kommersiella övernattningar ökade 
enligt preliminära siffror med 11 procent 2015. Nybyggda hotell  
innebär att Helsingborg kan ta emot fler övernattande gäster.

Daglönesumma per sysselsatt, 2013 

  Helsingborg Skåne Riket

Daglönesumma / sysselsatt  318 674 302 958 311 715

Försäljningsindex

Faktisk omsättning dividerat med försäljningsunderlag.

Kommersiella övernattningar

Antal nätter som tillbringas på någon av stadens 
kommersiella boendeanläggningar (hotell, vandrarhem, 
campingar och så vidare).

Sysselsatta
Används här för att beskriva dem med arbetsplats i Hel-
singborg. Även en del personer som deltar i vissa  
arbetsmarknads politiska program räknas som syssel-
satta, exempelvis de i offentligt skyddat arbete och de 
som är anställda med lönebidrag eller anställningsstöd.

Byggande – bostäder, verksamheter  
och infrastruktur
Trenden med stort bostadsbyggande förväntas hålla i sig efter-
som befolkningen ökar. Befolkningstillväxten betyder också att 
behovet av förskolor och skolor ökar. Därför har staden tillsatt 
en särskild grupp för att få bättre samverkan och långsiktighet i 
skolplaneringen.
 Under 2015 började 918 bostäder att byggas. Av dessa var 
717 i flerbostadshus. Under samma tid färdigställdes 509 bostä-
der, varav 350 i flerbostadshus. Vi bedömer detta som en fortsatt 
hög takt i bostadsbyggandet.
 Den höga takten i stadens byggande ställer krav på en ökad 
dialog med invånarna. Antalet besökare till samrådsmöten mins-



34 Nuläge  Helsingborgs stads årsredovisning 2015

Några av de planer som antogs och/eller vann laga kraft 2016:
• Drottninghög västra 1 (laga kraft 2015). Den första etappen  
 i utvecklingen av Drottninghög. Möjliggör upp till 250 nya   
 bostäder, servicelokaler med mera.

• Gamla staden 1:1 (laga kraft 2015). Möjliggör kongress- 
 centrum, hotell och cirka 150 bostäder i Norra hamnen.

• Del av Pålsjö 1:1 (antagen och laga kraft 2015).  Möjliggör upp  
 till 350 nya bostäder, service och skola invid Senderödsvägen.

• Del av Gamla staden 1:1, Oceanhamnen etapp 1 (antagen  
 och laga kraft 2015). Den första större detaljplanen inom H+  
 med cirka 340 bostäder, 30 000 kvadratmeter kontor, lokaler  
 för service, en ny park i den gamla dockan, kajpromenader  
 med mera.

• Del av Pålsjö 1:1 (laga kraft 2015). Planen innebär att en äldre  
 detaljplan hävs och är ett steg i bildandet av naturreservatet  
 för Pålsjö skog.

• Portugal 11 (antagen och laga kraft 2015). Detta är en del i  
 omvandlingen av Gåsebäck till en blandad stadsdel med på  
 sikt även bostäder.

Påbörjade och färdigställda bostads- 
lägenheter, antal

1 000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2011 2012 2013 2014  2015

Påbörjade lägenheter               Färdigställda lägenheter

kar och därför fortsatte vi under 2015 att arbeta med olika typer 
av direkta möten, till exempel öppna hus och så kallade planpro-
menader. Det har fört med sig att fler har deltagit i dialogerna. 
 En god och hållbar planberedskap skapar möjligheter för 
bostadsbyggande, nya arbetsplatser och god service. Det ger 
också förutsättningar för långsiktigt hållbara avvägningar mellan 
olika intressen samt möjlighet att utveckla en god livsmiljö med 
trevliga miljöer och mötesplatser.
 Under 2015 tillstyrkte eller antog stadsbyggnadsnämnden 
fem planer motsvarande 766 bostäder. Samtidigt vann planer 
motsvarande 1 165 bostäder laga kraft. Av dem är 340 i Ocean-
hamnen.
 Vid årsskiftet fanns en planbuffert motsvarande cirka 3 175 
bostäder, vilket är över vårt mål att ha en buffert på  2 800 bostä-
der i detaljplaner som är yngre än fem år. Totalt pågår planarbe-
ten motsvarande cirka 3 000 bostäder av olika typer och med 
olika tidsplaner. Av dem är cirka 2 000 i pågående detaljplaner.
 Vi har generellt en god planberedskap för verksamheter men 
vi behöver öka beredskapen för tomter i storleken 2 000–5 000 
kvadratmeter. I detaljplanen för Oceanhamnen, som är första 
etappen av H+, finns cirka 30 000 kvadratmeter kontorsyta. Det 
är ett stort tillskott för framtida arbetsplatser på ett attraktivt 
läge nära Knutpunkten. En ny detaljplan för ett område i norra 
Ödåkra har vunnit laga kraft. Planen gör det möjligt att driva 
småföretag inom området.
 Vår buffert för verksamhetsytor är cirka 144 hektar. Det  
ger god marginal till målet på 80 hektar, varav staden ska äga 40.

Våra exploateringsprojekt skapar spännande bostadsom-
råden och utrymme för industrietableringar. Under 2015 
slutförde vi arbetet med industriområdet vid Väla och i stort 

sett även arbetet med det nya industriområdet på Långeberga.
 Vi fortsätter den långsiktiga planeringen för en hållbar stad, 
bland annat i arbetet med Stadsplan 2017. Stadsplanen beskri-
ver den fysiska utvecklingen av Helsingborgs centralort fram till 
år 2035 och är formellt en ändring av Helsingborgs översikts-
plan. Syftet med Stadsplan 2017 är att visa hur Helsingborgs 
centralort kan förtätas. Förtätning är en av våra huvudstrategier 
för hur Helsingborg ska växa och innebär att staden byggs tätare 
och i första hand växer inåt. Stadsplanen ska visa hur vi kan få 
plats med fler bostäder och arbetsplatser, mer service, grönska 
och infrastruktur samtidigt som Helsingborg blir en mer attraktiv 
och hållbar stad. För att stadsmiljön ska fungera är det viktigt 
att den är tillgänglig för alla. Med det syftet har vi inventerat om-
råden med flerbostadshus. Inventeringen redovisas i en rapport 
som både vi själva och de berörda fastighetägarna kan använda 
när nya åtgärder för att öka tillgängligheten ska genomföras.
 Antalet skadade i trafiken minskade 2015 jämfört med 
föregående år. I vårt arbete med att skapa trygga och säkra 
trafikmiljöer har vi studerat olyckor för att se vad vi kan förändra 
för att minska risken för nya olyckor. Åtgärderna i Gåsebäcksron-
dellen har haft önskad effekt, från att ha varit en olycksdrabbad 
plats har olyckorna där nästan helt upphört.
 Helsingborgs hastighetsplan har som grundprincip att hastig-
hetsgränsen på de flesta gatorna ska vara 40 kilometer per timme. 
Detta är nu grundhastigheten i Helsingborgs tätort norr om Fäl-
tarpsvägen och i samhällena utanför tätorten. Vi planerar att införa 
samma hastighetsgräns i de södra delarana av tätorten 2016.
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Attraktiv arbetsgivare

Helsingborgs stad
Vi arbetar med flera parallella koncept och aktivite-
ter. Det handlar bland annat om att kommunicera 
de värden som finns om platsen Helsingborg och 
att visa oss för de olika yrkesgrupper vi behöver 
rekrytera. 
 Vi för också en dialog med studenter där syftet 
delvis är att visa vad vår bransch kan erbjuda. 
Samtidigt vill vi ha återkoppling och få veta vad 
studenter tycker är särskilt viktigt i yrkeslivet och 
hur vi kan matcha det i Helsingborgs stad.

Helsingborgshem
Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare, 
just det är avgörande för att attrahera och behålla 
rätt kompetens. Vår vision är att vara med och 
utveckla en stad för en mångfald av människor. 
Det är ett utmanande uppdrag för både nuvarande 
och kommande medarbetare.
 I praktiken hittar vi rätt kompetens genom 
en kvalitativ rekryteringsprocess. Där har våra 
medarbetare stor betydelse med sina kontakter i 
professionella nätverk. Vi attraherar även kompe-
tens genom samarbete med bland annat Campus 
Helsingborg. Vi arbetar också med intern rörlighet 
eftersom rätt kompetens inte sällan redan finns 
hos oss.

Helsingborg Arena och Scen AB
Helsingborg Arena och Scen har ett spännande 
uppdrag, och det är något som vi kommunicerar i 
alla sammanhang. Det upplevs attraktivt, vilket gör 

Hur gör ni för att hitta  
personer med rätt  
kompetens?

Vilka svårigheter möter ni  
när ni letar efter personer  
med den kompetens som  
ni behöver? Och hur löser  
ni svårigheterna?

att vi under året har fått många mycket kvalificera-
de sökande till de tjänster som vi har utlyst. För att 
hitta rätt kompetens använder vi oss också av de 
omfattande nätverk vi har inom scenkonst, kultur 
och evenemangsproduktion. För tyngre rekry-
teringar använder vi oss av etablerade rekryte-
ringskonsulter med gedigen erfarenhet inom våra 
verksamhetsområden.

Helsingborgs stads 
koncern har totalt 
cirka 9 700 anställda. Av 
dessa har ungefär 580 
personer en chefstjänst. 
357 av cheferna är kvin-
nor och 223 är män.

580

Helsingborgs stad
Vi har flera utmaningar. En av de stora ut-
maningarna handlar om infrastrukturen och 
möjligheten att ta sig till arbetet i Helsingborg 
på ett smidigt och problemfritt sätt. En annan 
utmaning är att ständigt arbeta för att de 
anställda får en bra balans mellan arbete och 
fritid.
 Helsingborgare och andra som kommer i 
kontakt med våra tjänster och vår service har 
stora förväntningar på oss och därför arbetar 
vi med att göra oss mer tillgängliga. Det kan 
handla om att förändra våra öppettider och 
därmed våra arbetstider – och hur anställda i 
så fall kan utvecklas i sin yrkesroll. Vi arbetar 
också med interna karriärmöjligheter och 
utvecklar våra arbetstidsmodeller.

Stadens bolag och förvaltningar har uppdraget att leverera olika former av värde till 
vitt skilda målgrupper – varje dag året runt. Det finns en medvetenhet om vikten av att 
varje möte med våra kunder ska skapa värde för dem och ge en upplevelse av kvalitet. 
Varje enskild medarbetares kompetens har betydelse och gör skillnad för upplevel-
sen av den service och de tjänster som vi levererar. Stadens bolag och förvaltningar 
använder sig av kompetensförsörjningsprocessen, som är ett sätt att arbeta för att 
rekrytera personer med rätt kompetens. Samtidigt måste våra kompetenser ständigt 
omvärderas, och ett livslångt lärande är viktigt för utvecklingen av både arbetsplatserna 
och organisationen som helhet.
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Helsingborgs Hamn
Det är en ständigt pågående process att attra-
hera rätt personer. Både nuvarande och framtida 
medarbetare ska känna att Helsingborgs Hamn 
är ett framtidsföretag som investerar, är utveck-
lande och varje dag når närmare visionen om 
att ha branschens nöjdaste kunder och med-
arbetare. Under 2015 har vi bland annat arbetat 
med feedback som konkret verktyg i vardagen, 
utformat ett nytt koncept för medarbetarsamta-
let och vidareutvecklat ledarskapet.

Av koncernens cirka 9 700 
anställda är ungefär 15 
procent visstidsanställda 
och 85 procent tillsvidare- 
anställda. Andelen viss- 
tidsanställda kvinnor är 
något lägre än andelen 
visstidsanställda män,  
14,6 procent för kvinnorna 
respektive 17,9 procent för 
männen.

9 700 Öresundskraft
Öresundskraft har ett gott renommé, vi får 
många sökande och även spontanansökningar. 
Men mot slutet av året blev det svårare att hitta 
kandidater till mer kvalificerade tjänster. Vi har 
heller inte kunnat matcha de löneanspråk som 
finns på dessa svårrekryterade tjänster.
 Vi använder rekryteringsfirmor med god 
bransch- och personkännedom, men även nät-
verk och personliga kontakter är viktiga.

NSR
Kompetensen för NSR finns på arbetsmarkna-
den. Utmaningen ligger i att hitta nyckelpersoner 
med driv och inställning att utveckla vår verk-
samhet. Det kan handla om att hitta kandidater 
med bakgrund från andra branscher för få in nya 
perspektiv och på så sätt utveckla NSR:s sätt att 
arbeta. Av det skälet är det viktigt att fortsätta 
stärka bilden av att NSR främst arbetar med 
service, logistik och hållbarhet – inte enbart med 
avfallsinsamling.
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Helsingborgs stad
Vi har en ny arbetsgivarpolicy med en tillhörande 
plan för attraktiv arbetsgivare. Dessa dokument 
lyfter fram betydelsen av ett aktivt arbete med 
mångfald. Vidare har vi ett koncept, kallat Likaolika, 
som vi arbetar utifrån och som lär både chefer 
och medarbetare mer om mångfald, inkludering, 
normkritiskt förhållningsätt med mera. Där finns 
till exempel ett kortspel som syftar till att starta 
diskussioner om mångfaldsfrågor. Vi mäter resul-
tatet av arbetet med mångfald varje år. 
 Familjen Helsingborg driver ett projekt med 
rubriken ”Från vision till verklighet – gemensamt 
initiativ för ökad mångfald i Skåne Nordväst”.
 Vi arbetar också med kompetensbaserad 
rekrytering, ett sätt som gör rekryteringsprocessen 
bättre och integrerar diskrimineringsgrunderna på 
ett naturligt sätt.

Hur arbetar er organisation för 
att ni ska spegla mångfalden 
i samhället, speciellt när det 
gäller de sju diskriminerings-
grunderna? 
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Helsingborgs Hamn
Vi i Helsingborgs Hamn ser olikheter som en 
tillgång. Nuvarande och framtida medarbetare kom-
pletterar varandra, och olikheter behövs för att vi 
ska lyckas. Med kompetensbaserad rekrytering och 
nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande särbehandling arbetar vi med värde- 
grunden och genom den skapas en gemensam 
plattform där alla tar ansvar, utvecklas och är ärliga.

NSR
Vi har främst arbetat med att få in fler personer 
med olika etnisk bakgrund. Vi vill att fler med ut-
ländsk härkomst ska söka arbete hos oss eftersom 
vi vill att vår organisation ska spegla hur samhället i 
stort ser ut. I många av de yrken som finns på NSR 
är det bra att kunna flera språk, men det har inte va-
rit helt lätt att få in ansökningar från personer med 
sådan kunskap. Nu funderar vi över vilka medier 
som ger bäst effekt för att vi ska nå dem vi söker. 
 När det gäller fysiska funktionshinder finns en 
hel del problem att lösa eftersom många yrken på 
NSR kräver god fysisk rörlighet, till exempel att köra 
sopbil eller vara maskinförare. NSR:s huvudkontor 
är dock anpassat för personer med de vanligaste 
funktionshindren.

Helsingborg Arena och Scen AB
Helsingborg Arena och Scen är ett nystartat bolag. 
Någon centralt antagen policy för mångfald har 
ännu inte tagits fram. Däremot finns ett antal 
styrande dokument på området som ärvts från 
bolagets olika verksamhetsgrenar (till exempel 
jämställdhetspolicy, likabehandlingspolicy och till-
gänglighetsplan). Dessa tillämpas parallellt med att 
bolaget tar fram bolagsövergripande styrdokument i 
de delar där det anses vara relevant.

På Helsingborg 
kontaktcenter finns 
mycket språkkun-
skaper. Nio olika 
nationaliteter är 
representerade och 
besökare kan få hjälp 
på 18 olika språk, 
däribland svenska, 
ungerska, vietna-
mesiska, grekiska, 
albanska, engelska, 
bahadinani och 
kurmandji.

Öresundskraft
Vi har haft informationsträffar och övningar om 
mångfald och de sju diskrimineringsgrunderna. Vi 
gör årligen en analys för att upptäcka löneskillnader 
som inte kan förklaras på objektiva grunder. Vart 
tredje år gör vi en stor lönekartläggning för att sä-
kerställa att vi inte har en diskriminerande lönebild 
ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 I samband med vårt deltagande i Pride publice-
rade vi artiklar om detta på vårt intranät. Prideflag-
gan vid vårt huvudkontor visade att vi vill vara en 
inkluderande arbetsplats som präglas av mångfald 
och respekt för människors olikheter. Vi använder 
till exempel en checklista för våra kontor där en av 
punkterna är anpassning av arbetsplatserna för 
personer med funktionsnedsättning. Vi ska ha en 
arbetsplats där våra värderingar engagemang, mod 
och leverans är det som räknas och inget annat.

Helsingborgshem
Vi arbetar för att skapa mångfald bland våra med-
arbetare. Resultatet märks exempelvis i en jämn för-
delning mellan män och kvinnor, både generellt och 
på chefsnivå. Men det märks också i att vår perso-
nal har olika utbildningsnivåer, breda livserfarenhet-
er, en medelålder på 44 år och att vi talar fler än tolv 
språk. Mångfalden stärks nu ytterligare genom att 
ledningen och våra chefer medvetet kompletterar 
våra kompetenser. Det ger ett värde till våra kunder 
samtidigt som det berikar vår interna kultur.

SNABB FAKTA18
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Av den totala sjukfrånvaron för Helsingborgs stad under 2015 
avser 35,31 procent en frånvaro av 60 dagar eller fler. Motsva-
rande andel av totalen för kvinnor var 35,51 procent och för män 
34,0 procent.
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Britt Alström började jobba i  
Helsingborgs stad 1977
– Jag var förskollärare på Dalhem. Det fanns 
två montessoriavdelningar på den kommunala 
förskolan och där fick jag jobb eftersom jag 
bland annat var montessorilärare .  
 Vägen till den sista kommunala tjänsten, 
som upphandlare av ledarutbildningar, har 
varit långt ifrån rak.      
 – Jag har själv sökt utveckling i mina 
tjänster och uppdrag, och jag har fått drag-
hjälp av olika omorganisationer.
 Britt stannade ungefär 12 år inom barn-
omsorgen. Efter jobbet som förskollärare blev 
hon föreståndare på samma förskola och se-
nare arbetade hon som barnsomsorgsassis-
tent och ansvarade bland annat för att placera 
barnen på de olika förskolorna. 
 – Det var spännande på 1980-talet när vi 
byggde upp barnomsorgen här i Helsingborg.

Från barnomsorg till personalfrågor
I slutet av det 1980-talet kompletterade Britt 
sin kandidatexamen med arbetsrätt och perso- 
nalvetarkunskap för att kunna söka tjänster 
inom personalområdet.

– Jag har nästan aldrig haft traditionella HR-tjäns-
ter utan mest jobbat i olika projekt, vilket säkert 
varit positivt för både mig och Helsingborgs stad.
 Sina sista anställningsår i Helsingborgs stad 
upphandlade Britt ledarutbildningar för både 
staden och Skåne Nordväst.
 – Jag har också varit projektledare för Ledarskap 
Helsingborg, ett ledarskapsprogram för stadens 
chefer.

 
Stimulerande arbetsgivare
Britt tycker att Helsingborgs stad har varit en bra 
och stimulerande arbetsgivare.
 – Annars hade jag inte valt att stanna så 
länge! Jag har uppfattat Helsingborg som en 
kreativ, nyfiken och modig arbetsgivare som har 
skapat utvecklingsmöjligheter åt mig.
 Hon menar att hon både fått utvecklas inom 
sina uppdrag och fått möjlighet att jobba inom 
olika kommunala verksamheter.
 – Jag har kunnat använda mina kunskaper 
och erfarenheter i flera situationer och jag tänker 
att det har gynnat både mig och staden.

Många år i Helsingborgs  
och helsingborgarnas tjänst

”Jag har uppfattat 
Helsingborg som en 
kreativ, nyfiken och 
modig arbetsgivare 
som har skapat 
utvecklingsmöjlig-
heter åt mig.
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Miljö och livskvalitet
Helsingborgs stad vill vara ledande i miljö- och klimatfrågor på sin väg mot visionen Helsing-
borg 2035. Det innebär att alla som bor och verkar i Helsingborg behöver involveras i arbetet 
för en långsiktigt hållbar utveckling. Eftersom stadens organisation påverkar miljön på många 
olika sätt är det viktigt att förvaltningarna och bolagen skapar goda förutsättningar för att  
kunna agera miljö- och klimatsmart på både kort och lång sikt.

Helsingborgs synliga miljöarbete
Stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden sköter parker och 
naturområden. Under 2015 var målet att låta de gröna område-
na bidra till ett attraktivt och hållbart Helsingborg. Bland annat 
anlade vi gångstråk och rastplatser i Björka skog, och Slotts-
hagen fick ny belysning. Vi har också främjat den biologiska 
mångfalden genom att gallra längs kärr och marker, sätta upp 
holkar för fåglar och fladdermöss i Jordbodalen samt att plantera 
mer äng.
 Helsingborgshem har som en del av ett EU-projekt börjat 
bygga nya bostäder på Elineberg. Husen får solceller, solfång-
are, värmeåtervinning från avloppsvatten och en så kallad 
regnträdgård som ska ta hand om regnvattnet.
 Helsingborgs Arena och Scen AB (HASAB) ordnade under 
2015 en rad evenemang som var miljömärkta i samarbete med 
Håll Sverige Rent, bland annat Helsingborg Horse Week och 
stadsfesten Hx. Det innebär bland annat att HASAB tar hänsyn 
till miljön i allt från inköp av material, transporter och mat till 
hantering av vatten och avfall.

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) och Öresundskraft 
blev klara med förberedelserna för den första etappen av Solar 
Park, Helsingborgs medlemsägda solcellspark. Den är därmed 
redo för byggstart. Privatpersoner och företag har investerat i 
944 solcellsmoduler som ska ge en mer hållbar energiförsörj-
ning för nordvästra Skåne.
 Under 2015 beslutade staden att implementera principen 
”tre rör ut” i husen som ska byggas i Oceanhamnen. Det innebär 
att avfallet från hushållen delas upp i tre olika delar. Syftet är 
dels att möjliggöra en mer effektiv och hållbar återvinning av 
energin, dels att förbättra möjligheter till slutna kretslopp för 
energi, vatten, avlopp och avfall.
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Helsingborgs osynliga miljöarbete
Varje dag gör vi många små insatser för miljön och klimatet. 
Flera av dem märks kanske inte så mycket utåt men i ett lång-
siktigt perspektiv är de lika viktiga som enstaka storsatsningar. 
Stadens olika verksamheter bedriver ett systematiskt miljöar-
bete för att minska sin miljöpåverkan. Några exempel är att allt 
fler medarbetare reser miljövänligt i arbetet och att socialförval-
tingen och delar av hemvården ersatt bilar med elcyklar. Allt fler 
bensindrivna miljöbilar ersätts dessutom med elbilar.
 Vi ställer miljökrav när vi gör upphandlingar – och framför 
allt följer vi upp kraven. Det har bland annat resulterat i att vi 
serverar mer vegetarisk och ekologisk mat på skolor och vård-
boenden. Under 2015 uppnådde staden målet om 40 procent 
ekologisk mat i sin verksamhet. Det är mer än en fördubbling 
på bara två år.
 Staden har under flera år arbetat med att byta ut energikrä-
vande belysning till LED-belysning, och även energianvändning-
en i våra lokaler minskar.
 Andra delar i miljöarbetet är att vi fasar ut farliga kemikalier 
och genomför interna miljöutbildningar.

Vårt framtida miljöarbete – ett arbete för god  
livskvalitet
Helsingborgs stad har haft miljömål för verksamheten sedan 
1983 och rankas som en av Sveriges miljöbästa kommuner. 
Det ligger helt i linje med målet att vara ledande i miljö- och 
klimatfrågor.

Fastighetsförvaltningen har planer 
på att anlägga en solcellsanläggning 
på en av stadens skolor. För att få 
hjälp i valet av skola ordnade man en 
tävling för elever i årskurs 5 och 6.

Vård- och omsorgsförvaltningen 
mätte hur mycket mat som inte åts 
upp och anpassade därefter mäng-
den mat som lagades. På så vis 
minskade matsvinnet.

Skol- och fritidsförvaltningen inventerade 
förekomsten av kemikalier i en skola och en 
förskola, och utbildade därefter personalen 

om skadliga kemikalier. Syftet var att öka 
kunskapen och medvetenheten om faror 

med kemikalier i olika produkter.

Stadsbyggnadsförvaltningen 
började använda betande får 
för att bekämpa jättelokan, en 
giftfri metod som visat gott 
resultat.

Goda exempel 2015

Under 2015 tog staden fram ett livskvalitetsprogram som var 
redo att ta över när det senaste miljöprogrammet löpte ut den 
31 december 2015. Livskvalitetsprogrammet kopplar sam-
man arbetet med miljö och folkhälsa. Det sätter människan i 
centrum och fokuserar på att förbättra de förutsättningar som 
vi människor behöver för att må bra.
 Livskvalitetsprogrammet gör sambanden mellan folkhälsa 
och miljö tydligare och ger oss en gemensam bild av vart vi vill 
inom områdena folkhälsa och miljö.

2011 2012 2013 2014 2015
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Andel av hushållens  
avfallsmängd som är  

restavfall

42,8 %

Helsingborgshem invigde stadens finaste 
soprum på Grönkullagatan på Drottninghög. 
Där sorterar hyresgästerna nu sina sopor i 
en fräsch miljö och till tonerna av klassisk 
musik.

Fritid Helsingborg har minskat kväve- 
användningen på stadens gräsplaner 
med sju procent från år 2014 till 2015.

Antalet små producenter av 
förnybar el i Öresundskrafts 

elnät ökade. Vid årets slut 
fanns ett hundratal producen-

ter anslutna till nätet, en för-
dubbling jämfört med 2014.

Stadsbiblioteket testade att sam- 
arbeta med företaget grannsaker.se. 
Företagets affärsidé är att förmedla 

lån privatpersoner emellan, bland 
annat verktyg och annat som man 

inte använder varje dag.

NSR invigde en ny och toppmodern 
återvinningscentral.

Helsingborgs stads årsredovisning 2015 Miljö och l ivskvalitet
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Förväntningarna på livskvalitetsprogrammet
Förvaltningarna och bolagen har höga förväntningar på livskva-
litetsprogrammet och de ser alla att de har en stor roll i arbetet 
med att förverkliga det. Mycket handlar om att fortsätta miljö-
arbetet genom att bygga attraktiva hus som är miljöriktiga och 
i övrigt skapa förutsättningar för ekologiskt hållbara och socialt 
robusta stadsdelar. Förvaltningarna vill också ge invånarna 
förutsättningar för mer fysisk aktivitet och fler möten på platser 
som är tillgängliga för alla.
 Delar av programmet handlar om att alla måste vara mer 
aktiva för att bidra till sin fysiska och psykiska hälsa. Därför vill 
staden satsa på utegym, cykelvägar och vandringsleder.
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Framtid
Helsingborgs stad tar varje år fram en trend- och omvärldsanalys som 
blickar mot framtiden. I år har analysen digitaliserats så att alla kan ta  
del av den via internet. Den uppdateras kontinuerligt och finns på  
trendomvarld.helsingborg.se 

 Utifrån de viktigaste iakttagelserna i trend- och omvärldsanalysen 
formulerar stadsdirektören tre så kallade medskick till verksamheterna. 
Medskicken hjälper oss att planera med fokus på våra viktigaste utma-
ningar. I år handlade de tre medskicken om att ta vara på kreativitet och 
attraktivitet, öka mångfald och delaktighet, samt att staden ska bli mer 
uppkopplad och sammanlänkad.

Totalt ökade befolkning-
en i Helsingborg med 
2 565 personer under 
2015. En fjärdedel av 
befolkningsökningen be-
står av personer i åldern 
25 till 34 år.

På Campus finns ungefär 
4 300 studenter och 250 
anställda. Campus är en 
del av Lunds universitet, 
som rankas som ett av 
världens 100 bästa univer-
sitet. Helsingborgs stad 
och Lunds universitet sam- 
arbetar kring utvecklingen 
av både Campus och Hel-
singborg som studentstad.

4 300

KREATIVITET OCH ATTRAKTIVITET

300595
4 200

Skapa �er gränsöverskridande 
mötesplatser

2015

Utveckla hur vi 
kommunicerar

MÅNGFALD OCH DELAKTIGHET

UPPKOPPLAD & SAMMANLÄNKAD

Utnyttja och utveckla våra lokala styrkor

17%

Utmaningar och  
möjligheter

Genom projekt som DrottningH, Visionsfonden 
och Hx har vi som stad visat att vi både vågar 
testa drömmar och idéer hos helsingborgare och 
själva tänka nytt. Det är bra. Men nu blir det viktigt 
att skapa en plats där detta och andra goda idéer 
kan mötas och dra nytta av varandra. En plats där 
gränser mellan människor suddas ut, där kunskap, 
innovation och integration skapar framtidens Hel-
singborg. Men hur ska detta detta bli verklighet?
 Idag är informationsflödet större och snabbare 
än någonsin tidigare. Mediakonsumenten har fler 
kanaler och källor att välja mellan men får samtidigt 
allt svårare att sortera och värdera informationen. Vi 
som stad har större möjlighet än tidigare att nå ut 
med information, samtidigt möter vi en enorm kon-
kurrens i mediebruset om uppmärksamheten. Det 
är en stor utmaning för oss att förmedla komplexa 
budskap och lösningar i en tid av snabba informa-
tionsflöden och snuttifieringar. Hur kan vi som viktig 
demokratisk aktör möta och förhålla oss till denna 
utveckling?
 Konkurrensen mellan städer och regioner ökar. 
Genom att se och inspireras av hur andra gör kan vi 
bidra till ett bättre Helsingborg. Samtidigt finns det 
allt för många exempel världen över där framgång-
koncept kopierats utan att anpassas till det lokala 
sammanhanget. Vi behöver i större grad gräva där 
vi står snarare än att okritiskt blicka på vad andra 
gör. Genom att utnyttja våra styrkor och utveckla 
det som sker i skärningspunkterna mellan olika 
branscher och sektorer kan vi göra det vi är bra på 
ännu bättre. Hur kan vi ta till vara på och utveckla 
våra styrkor?

¼



Resan mot visionen
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Vi ska gå …

från historia till nutid. Helsingborg har en stark historia som 
många är fast i. Vi behöver bygga en bro från nostalgi till fram-
tidstro.

från nöjda till stolta. Staden och invånarna behöver gå från att 
vara nöjda över vad man är och vad man har gjort till att vara 
stolta över vad man gör i dag och i morgon.

från åldrande till vital. Fokus är att fånga kreativa unga vuxna. 
Vi måste utnyttja den medskapande kraften och förnya bilden 
av staden från vit badrock till ung kreativitet och entreprenör-
skap.

från uppdelad till dynamisk. Stadens olikheter behålls, men 
olikheterna paketeras som stadsdelar med en egen identitet 
och ett eget erbjudande. Vi måste gå från delad stad till stad 
med delar.

från rationell till innovativ. Staden är rationell och kan upplevas 
tråkig. Vi måste uppmuntra innovation, öppna upp samt testa 
nya, vågade vägar och lösningar.

från bredd till spets. Helsingborg kan bli ett nytt Mecka för 
handelns framtid. Vi måste synliggöra de fantastiska kompe-
tenser vi har i Helsingborg.

från att vara de som vill något till de som gör något. Det 
handlar om att fånga kraften som finns bland de som verkligen 
vill något och stötta dem att förverkliga sig själva och sina 
drömmar.

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade sta-
den för människor och företag. Helsingborg tar kliv mot Helsingborg 2035 genom att vi under de kom-
mande åren förflyttar oss i både tanke och handling på flera områden. Vi har identifierat sju områden 
som kan ge en bild av resan mot visionen och exempel på steg vi har börjat ta i rätt riktning.
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Ny kongressanläggning
Midroc kommer att bygga både den nya kongressanlägg-
ningen på Ångfärjetomten och de intilliggande bostäderna. 
Nordic Choice Hotels kommer att ha hand om de 250 
rummen och kongressanläggningen som får en kapacitet 
på fler än 1 300 deltagare. Bygget startar under 2016 och 
förväntas vara färdigt 2020. Under 2015 inleddes arbetet 
med kajer samt att förbereda för att flytta Ångfärjestationen.

Studentboenden och nytt kårhus
Antalet studentboenden ökar och vårt mål är att fler 
Campusstudenter ska se Helsingborg som en självklar 
bostadsort under sin studietid. Ett av de större projekten 
som påbörjades under 2015 var ett nytt bostadshus vid 
Furutorpsgatan. På samma gata håller också det före detta 
församlingshemmet på att omvandlas till ett nytt kårhus.

 

Ny entré till Helsingborg C 
Mitt emot Stadsparken har det byggts en ny entré till  
Helsingborg C med cykelparkering, väderskydd och för- 
varingsskåp. Samtidigt har närliggande cykelvägar och 
övergångställen förbättrats. Den nya entrén är en viktig del 
i arbetet med att stärka centralens koppling mot söder och 
det blivande H-plusområdet.

Ny gång- och cykelväg mellan Knutpunkten 
och Campus
Gång- och cykelvägen mellan Knutpunkten och Campus 
har fått en ny utformning som ska stimulera till aktivitet 
och kreativitet.

Oslopiren
Oslopiren kommer med start i maj 2016 att förändras un-
der namnet ”Pixla Piren”. De närmaste 8–10 åren kommer 
området att vara öppet för helsingborgarnas egna initiativ. 
Men redan 2015 ordnade staden bland annat beachvolly- 
boll, stadsodling för barn och ett plank för gatukonst. I 
planerna för de närmaste åren finns ett hamnbad och att 
hamnbassängen ska kunna användas för olika aktiviteter.
 

Framtidsinvesteringar – stadsutveckling 

Eftersom hela koncernen har en vision om hur Helsingborg ska vara år 2035 kan vi satsa lång-
siktigt och bidra till den skapande, gemensamma, balanserade, pulserande och globala staden. 
För att nå visionen krävs investeringar inom många olika områden: miljö, socialt arbete, infra-
struktur, jämställdhet och så vidare. Här på kartan visas ett urval av stadens framtidsinvestering-
ar när det gäller stadsutveckling, som på olika sätt leder mot visionen.

H+
Under våren 2015 utsågs vinnarna i markanvisningstävlingen 
för Oceanhamnen, den första etappen i byggandet av H+, och 
under 2016 börjar förberedelserna  för att bygga där. 
 Under 2015 avgjordes en innovationstävling som Helsing-
borgs stad arrangerade tillsammans med NSVA och NSR. 
Temat var ”Hur vi kan bli bättre på att återvinna vatten och 
näringsämnen från hushållen?”. Flera förslag lämnades in. 
 Öresundskraft tar fram tekniska system för fjärrvärme och 
fjärrkyla baserat på återvunnen energi i H+.  I november bevil-
jade dessutom Vinnova fyra miljoner kronor till en testbädd för 
att utveckla system för insamling och hantering av mat och 
toalettavfallet inom H-plusområdet.
 

Västkustbanan 
Planeringen pågår för att bygga dubbelspår på en av de sista 
etapperna av Västkustbanan, den mellan Ängelholm och 
Maria station. Arbetena beräknas starta någon gång 2019–
2022. Samtidigt ska alla berörda stationer – Maria, Ödåkra, 
Kattarp och Ängelholm – rustas upp. Den 1 december 2015 
påbörjades samråd om utbyggnadsplanerna.
 Det är ännu inte bestämt hur dubbelspår mellan Maria 
station och Helsingborg C ska byggas.

DrottningH
Tillsammans med de boende och övriga parter i projekt 
DrottningH tar Helsingborgshem och stadsbyggnads- 
förvaltningen ansvar för att utveckla Drottninghög till en 
av Helsingborgs mest attraktiva stadsdelar. Drottninghög 
växer och kommer att få dubbelt så många invånare. Olika 
bostadstyper ska locka människor med olika behov och 
önskemål. 
 I januari 2016 startade det första av flera omfattande 
ombyggnadsprojekt, en satsning i nära dialog med de boende. 
Bland annat byggs parken om så att den bli mer attraktiv 
och stimulerar till fler aktiviteter. Under 2016 kommer också 
fjärrvärmenätet på Drottninghög att moderniseras.
 Vasatorpsvägen som passerar längs med Drottninghög 
kommer att förändras för att göra området mer attraktivt 
och inbjudande. Samtidigt planerar vi för en ny busslinje, 
Helsingborgsexpressen, som ska förbinda Dalhem och 
Drottninghög med centrum.
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Fria surfzoner 
På flera platser i Helsingborg finns fria surfzoner 
som alla kan använda. Allt fler använder den här 
möjligheten och en del av tekniken har uppgra-
derats under året. Konkurrensverket har efter en 
granskning konstaterat att detta inte påverkar 
konkurrensen för privata aktörer negativt och 
Helsingborgs stad kan därmed fortsätta att driva 
de fria surfzonerna.
 

Sverigeförhandlingen
Staden har tagit fram ett underlag för den så 
kallade Sverigeförhandlingen som bland annat 
hanterar frågan om framtida höghastighetståg. 
Underlaget ska ligga till grund för diskussioner 
under 2016 om vilka infrastrukturinvesteringar 
som ska göras i storstadsområdena kopplat till 
planerna på höghastighetsjärnvägar.
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Koncernens ekonomi

Resultat efter finansiella poster exklusive  
jämförelsestörande poster, mnkr
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Soliditet, procent
Årets resultat
Stadskoncernen har under en lång följd av år redovisat positiva 
resultat. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 489 
mnkr (714). Rensat för jämförelsestörande poster är resultat 
efter finansiella poster 426 mnkr (523). Öresundskaft AB redo- 
visade efter finansiella poster ett resultat på 281 mnkr (301), 
Helsingborgs Hamn AB 52 mnkr (49) och AB Helsingborgshem 
107 mnkr (254). I resultatet för Helsingborgshem ingår 18 mnkr 
(191) i resultat från fastighetsförsäljningar. Detta redovisas i 
stadskoncernen som jämförelsestörande post.

Soliditet
Soliditeten beskriver hur stor andel av de totala tillgångarna 
som är finansierade med egna medel. Koncernens soliditet 
uppgick i bokslutet till 31 procent (32). Det finns ingen allmänt 
rekommenderad nivå för hur soliditeten i en kommunkoncern 
bör vara. Flertalet kommunkoncerner har övervärden i sina 
bostadsbolag vilket innebär att en marknadsvärdering av fast-
ighetsbestånden skulle höja soliditeten för många. Detta gäller 
även Helsingborgs stads koncern. Soliditetskravet ovan är inte 
direkt jämförbart med andra kommunkoncerner eftersom  
det för staden ingår pensionsskuld intjänad före 1998. Endast 
ett tiotal kommuner har valt att redovisa denna skuld i sin  
balansräkning. För Helsingborgs del uppgår denna skuld till  
2 806 mnkr.
 Koncernens balansomslutning ökade med 2 444 mnkr till 
20 889 mnkr. Förändringen beror främst på ökad investering 
i framför allt AB Helsingborgshem. Av koncernens tillgångar 
utgör de materiella anläggningstillgångarna 84 procent och 
omsättningstillgångarna 12 procent.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapital uppgick till 1 127 mnkr (1 013). Rörelse- 
kapitalet ökade med 1 476 mnkr (minskning med 159) genom 
nettoeffekten av ökade kortfristiga fordringar och skulder. 
Investeringsverksamheten (nyanskaffningar reducerat med 
investeringsbidrag och försäljningar) uppgick till 2 068 mnkr  
(1 607) medan långfristiga fordringar och skulder ökade med 
315 mnkr (699). Sammantaget uppgick årets kassaflöde till 
850 mnkr (–53).

Investeringar
Såväl staden som bolagen har ökat sina investeringsutgifter 
jämfört med föregående år. Stadskoncernens investeringar i 
anläggningstillgångar uppgick till 2 183 mnkr, en ökning med 
406 mnkr jämfört med 2014. Bolagens andel av investering-
arna är cirka 62 procent, vilket är i nivå med föregående år då 
bolagen svarade för 60 procent av investeringarna.  
 AB Helsingborgshem står för hela 42 procent av koncer-
nens investeringsutgift under 2015. Självfinansieringsgraden 
beskriver i vilken utsträckning medel från den löpande verk-
samheten täcker investeringsverksamheten. Under 2015 var 
självfinansieringsgraden 119 procent (48).
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Nettolåneskulden
Nettolåneskulden uppgick vid årsskiftet till 6 207 mnkr och 
utgörs av nettot av likvida medel samt kort- och långfristiga 
lån. Skulden ökade med 841 mnkr under året. Staden i sig 
själv är inte skuldsatt utan bidrar med en nettolikviditet på 303 
mnkr. Detta innebär att hela nettolåneskulden i realiteten ligger 
i dotterbolagen. I nettolåneskulden ingår cirka 779 mnkr som 
uppstår till följd av att Filbornaverket redovisas som finansiell 
leasing hos Öresundskraft.

 

Jämförelsestörande post 
Post i resultaträkningen som redovisar resultatet från 
sådana händelser som inte har direkt med den normala 
verksamheten att göra och som stör jämförelser med 
andra perioders resultat. Dessa poster gör det svårt att 
bedöma utvecklingen av den normala verksamheten. För 
att få en bättre och mer jämförbar bild tar man därför 
fram ett resultat som är rensat från det som är jämförel-
sestörande. Exempel på resultat från händelser som kan 
hamna här är försäljning av betydelsefulla anläggnings-
tillgångar.
 

Anläggningstillgång  

En ekonomisk term för en tillgång som är avsedd att 
användas under längre tid. Exempel på anläggningstill-
gångar är byggnader och maskiner.

Omsättningstillgång 
En ekonomisk term för en tillgång som är avsedd att 
köpas och säljas (omsättas) i verksamheten. I en 
balansräkning delas omsättningstillgångar in i varulager, 
kortfristiga placeringar, kundfordringar samt kassa och 
bank.
 

Kassaflöde
Koncernens inbetalningar och utbetalningar under året, det 
vill säga flödet av pengar (likvida medel).

Helårsanställda
Antalet anställda uppgick i genomsnitt till 9 045 (8 969) under 
året. Siffran inkluderar för Helsingborgs stad även timanställda 
omräknade till heltid.
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Årets resultat
Helsingborgs stads bokslut för 2015 redovisar ett resultat på 187 
mnkr. Resultatet ligger med god marginal över årets budgeterade 
resultat (129 mnkr) men är lägre jämfört med de senaste åren. 
 Det finns i alla bokslut poster som sticker ut lite extra. Vissa 
förbättrar resultatet och andra försämrar. Resultatet för 2015 
innehåller bland annat en engångsåterbetalning av sjukförsäk-
ringsavgifter till staden på 45 mnkr och den positiva effekten 
av att pensionsskulden minskade med hela 100 mnkr, framför 
allt på grund av den låga inflationen. Stadsbyggnadsnämnden 
redovisade ett överskott på 30 mnkr till stor del beroende på 
lägre kapitalkostnader än förväntat eftersom de inte hann med 
att genomföra alla planerade investeringar. Fastighetsnämnden 
redovisade även de ett överskott (14 mnkr) som i allt väsentligt 
beror på ändrade redovisningsregler för investeringar. Den sjun-
kande arbetslösheten gav också positiva effekter på resultatet 
genom minskade utbetalningar av försörjningsstöd. Vi såg även 

minskade kostnader för skadegörelse. Å andra sidan påverkas 
resultatet negativt av bland annat saneringskostnader för Gör-
ningen och Oceanhamnspiren med tillsammans 45 mnkr och 
vård- och omsorgsnämndens underskott på 45 mnkr som främst 
har sin grund i kraftig ökning av hemvård samt att externt drivna 
boenden återtagits i egen regi. Kommande år behöver stadens 
underliggande resultat vara högre än det var 2015 så att inte 
engångsposter krävs för att nå upp till önskad resultatnivå.
  Diagrammet bredvid visar resultatutvecklingen före jäm-
förelsestörande poster och exklusive resultatpåverkan från 
pensionsförpliktelser före 1998. Helsingborgs stad är en av några 
få kommuner som valt att redovisa detta pensionsåtagande i 
balansräkningen och avviker i detta från en kommunal redovis-
ningsprincip. För att få ett resultat som är jämförbart även med 
de kommuner som inte redovisar på detta sätt, tas resultatsiffror 
fram som rensats från påverkan av pensionsförpliktelser som 
uppstod före 1998. Under 2015 har denna pensionsskuld minskat 
på grund av att utbetalningarna blev större än uppräkning av skul-
den, och har därmed påverkat resultatet positivt med 100 mnkr. 

God ekonomisk hushållning
För att kunna säkra bra verksamheter i framtiden behöver 
staden ha en fortsatt god ekonomi. Nedan redovisar vi tre 
finansiella nyckeltal som visar på stadens ekonomi. De två sista 
nyckeltalen ingår även i stadens styrkort.

• Skattenettot i förhållande till verksamhetens nettokostnad  
 bör uppgå till minst 100 procent
 Utfall 2015: 102 procent

• Stadens soliditet justerad för koncernintern finansiering via  
 internbanken ska vara minst 58 procent
 Utfall 2015: 54 procent

• Resultatet i skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst  
 2 procent av skattenettot: 129 mnkr år 2015
 Utfall 2015: 187 mnkr

Jämförelsestörande post 
Post i resultaträkningen som redovisar resultatet från 
sådana händelser som inte har direkt med den normala 
verksamheten att göra och som stör jämförelser med andra 
perioders resultat. Dessa poster gör det svårt att bedöma 
utvecklingen av den normala verksamheten. För att få 
en bättre och mer jämförbar bild tar man därför fram ett 
resultat som är rensat från det som är jämförelsestörande. 
Exempel på resultat av händelser som kan hamna här är 
försäljning av betydelsefulla anläggningstillgångar.

Skattenetto
Summan av våra skatteintäkter, intäkter från kommunala 
fastighetsavgifter och generella statsbidrag, justerad för det 
kommunala utjämningssystemet samt LSS-utjämning.

Resultat före jämförelsestörande poster, mnkr 

2011 2012 2013 2014 2015

Skattenettots andel av verksamhetens nettokostnader, 
exklusive jämförelstörande poster, procent   
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Skattenettot i förhållande till nettokostnaden har legat över 100 
procent de senaste åtta åren. Ambitionen är att staden inte ska 
vara beroende av finansiella intäkter för att finansiera ordinarie 
verksamhet. Se även presentation av skattenettot i förhållande 
till verksamhetens nettokostnad i diagrammet nedan.
 Stadens soliditet, rensat från koncerninterna lån, har sjunkit 
från föregående års 58 procent till 54 procent. Nedgången i so-
liditeten har sina förklaringar i omfattande investeringsutgifter 
tillsammans med att årets resultat innehåller pensionsskuld-
minskning på 100 mnkr som inte innehåller likviditet. Dessutom 
var likviditeten i internbanken på en högre nivå än normalt vid 
årsskiftet.
 Den skattefinansierade verksamhetens resultat ligger väl 
över den lägstanivå som staden arbetar utifrån. Sammanfatt-
ningsvis visar de tre finansiella nyckeltalen på bra resultat även 
om stadens soliditet ligger under målsättningen.

 

Balanskravet
Det lagstadgade balanskravet är en resultatmässig miniminivå 
som innebär att årets totala intäkter måste vara högre än de 
totala kostnaderna. Om ett underskott uppstår ur balanskravs-
synpunkt så måste detta kompenseras med överskott inom en 
treårsperiod.
 Vid beräkningen av balanskravsresultatet ska vissa resultat-
poster inte tas med, till exempel realisationsvinster på anlägg-
ningstillgångar, förändringar av pensionsskuld intjänad före 
1998 och resultat i avgiftsfinansierad verksamhet (vatten och 

Kassaflöde
Stadens inbetalningar och utbetalningar under året, det vill 
säga flödet av pengar (likvida medel).

Nettokostnad
Skillnaden mellan de intäkter (avgifter, bidrag och dylikt) och 
kostnader som stadens olika verksamheter redovisar. Verk-
samhetens nettokostnader finansieras i första hand av skatter 
och statsbidrag.
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Resultat enligt avstämning mot balanskravet, mnkr

Soliditet 
Anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med 
eget kapital. Soliditeten speglar betalningsförmågan på lång 
sikt och är ett uttryck för den finansiella styrkan. Sett över tid 
beskriver soliditeten hur den finansiella styrkan utvecklas. En 
försämrad soliditet innebär att förändringar i tillgångarna inte 
kunnat finansieras med egna pengar i samma utsträckning 
som tidigare. Om detta fortsätter urholkas den finansiella 
styrkan

avlopp). Stadens resultat enligt avstämning mot balanskravet 
uppgick för 2015 till 62 mnkr och uppfyllde således kommunal-
lagens balanskrav med god marginal.
 Det kommunala balanskravet är ett minimikrav. Kommunerna 
ska enligt kommunallagen även ha en god ekonomisk hushållning 
i sin verksamhet. Många kommuner planerar därför för att resul-
tatet ska vara högre än balanskravet och flera har utarbetat en 
praxis att årets resultat ska motsvara minst 2 procent av de totala 
skatteintäkterna. För Helsingborgs del innebär detta ett årsresultat 
på 129 mnkr.
 Årets resultat tillsammans med årets avskrivningar skapar ett 
kassaflöde som ska finansiera merparten av årets investeringar.
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Nämndernas resultat
Resultaten för stadens nämnder, inklusive stadsgemensamma 
poster, innebär ett sammanlagt överskott på 138 mnkr jämfört 
med årets budget. Bokslutet för nämnderna överensstäm-
mer överlag med prognosen som gjordes vid delårsbokslutet 
per den 31 augusti 2015. För det stadsgemensamma blev 
överskottet högre än prognosen, vilket i stort beror på minskad 
pensionsskuld för pensioner före 1998 samt en retroaktiv åter-
betalning från Afa försäkringar.

 

Barn- och utbildningsnämnden
Årets resultat för barn- och utbildningsnämnden innebär ett 
överskott på 11 mnkr. I resultatet ingår den kompensation för 
ökade volymer på 35 mnkr som nämnden tilldelades i maj. 
Nämnden har under året använt totalt 23 mnkr av tidigare års 
överskott.
 Förskolan redovisar ett överskott på 12,8 mnkr. Den vikti-
gaste förklaringen är att antalet barn i förskoleverksamheten är 
färre än budgeterat och jämfört med den senaste befolknings-
prognosen är andelen barn inskrivna i verksamhet lägre än de 
senaste åren.

Grundskolan redovisar ett underskott på 6,5 mnkr. Här ligger 
antalet elever betydligt över budgeterad nivå, vilket skapar ett 
centralt underskott. Samtidigt innebär den stora ökningen av 
antalet elever ett stort tillskott av resurser till de kommunala 
skolorna. Just nu är det svårt att rekrytera behörig personal, 
vilket innebär att kostnaderna i princip ligger på oförändrad 
nivå. Överskott skapas därmed i verksamheten. Detta överskott 
är tillfälligt och försvinner så snart nya lokaler tillkommer. Detta 
beror på att nya lokaler medför betydligt högre hyror. 
 Gymnasieskolans utfall visar på ett överskott på 5,2 mnkr. 
De kommunala verksamheterna visar på en tydlig ekonomisk 
stabilitet, vilket har uppnåtts efter några års intensivt arbete. 
Problematiken med eftersläpning i rekryteringen av personal 
samt svårigheter att rekrytera behörig personal gör att även här 
redovisas ett överskott. 

Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens bokslut visar ett underskott på 
45 mnkr.
 Nämnden har haft omfattande volymökningar i verksam-
heten, såväl inom hemvården som inom LSS. Antalet kunder i 
hemvården har ökat kontinuerligt sedan 2010. Ökningstakten 
blir allt högre och sedan 2014 har cirka 90 nya kunder fått 
beslut om omsorgsinsatser.
 Den ökade kundvolymen inom hemvården ger ett under-
skott på 17,5 mnkr.
 Tre vårdboenden, fem LSS-boenden och fyra dagliga verk-
samheter har gått från privat till kommunal regi under året som 
gått, vilket har resulterat i en merkostnad på cirka 18 mnkr.
 Inom vård- och omsorgsområdet råder konkurrens om 
arbetskraft, främst beträffande legitimerad personal. Detta 
visar sig både i lönenivåer och i att personalen är rörligare än 
tidigare. Nämnden har, främst inom hemvården och under 
sommarmånaderna, tvingats anlita bemanningsföretag till en 
kostnad av drygt 5 mnkr.
 Kostnaderna för sjukfrånvaron inom hemvården överstiger 
budget med cirka 4 mnkr. 
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Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämndens resultat för året visar på ett över-
skott på 30 mnkr.
 De planerade utgifterna för ett antal investeringsprojekt, till 
exempel Drottninggatan/Järnvägsgatan, kajerna på Oceanpi-
ren, gång- och cykelbron till Oceanpiren, Helsingborgsexpres-
sen och Mäster Palms plats har inte uppgått till de belopp som 
fanns i planeringen inför 2015. Avskrivningar och räntekostna-
der för dessa projekt har därför blivit cirka 19,5 mnkr lägre än 
beräknat vilket bidrar till överskottet.
 Intäkterna för bygglovsansökningar blev cirka 4 mnkr högre 
än budgeterat. Konjunktur, ärendemängd och ärendenas kom-
plexitet påverkar intäkterna. Under 2015 ökade ärendemängden 
med nästan 20 procent, samtidigt som ett antal stora komplexa 
ärenden gav höga intäkter.
 Parkeringsintäkterna uppgår till cirka 3,5 mnkr mer än 
planerat. Eftersom dessa beror på hur och var bilister väljer att 
parkera innebär det att utfallet varierar från år till år.

Arbetsmarknadsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott på 10,2 mnkr.
 Kostnaden för utbetalningarna av försörjningsstöd har 
minskat för tredje året i rad och visar ett överskott på 11 mnkr. 
Under året har i genomsnitt 2 060 hushåll per månad fått 
försörjningsstöd, vilket är en minskning med 6 procent jämfört 
med år 2014.
 Nämnden beslutade om extra satsningar på sammanlagt 
6,5 mnkr, som finansierades av tidigare års överskott. Bland de 
större satsningarna kan nämnas OSA-anställningar (offentligt 
skyddat arbete), jobbprojekt och andra insatser för att nå en 
anställning.
 Antalet elever på svenska för invandrare (sfi) har ökat kraf-
tigt som en följd av fler nyanlända. Färre elever har studerat på 
gymnasial vuxenutbildning och Komvux Kärnan redovisar ett 
underskott på 2,9 mnkr då personalkostnaderna inte minskat i 
förhållande till det minskade antalet elever.

Socialnämnden
Årets resultat för socialnämnden innebär ett överskott på 0,2 
mnkr och i detta resultat inkluderas ett användande av ackumu-
lerat överskott om 21,5 mnkr. 
  Såväl verksamhetsområdet vuxen som barn, ungdom och 
familj visar på en negativ budgetavvikelse för extern vård.
 Avtalet med Migrationsverket innebar att efterfrågan under 
året periodvis blev högre än vårt åtagande. Detta medförde ett 
överskott som kommer att jämnas ut över tid. 
 Resterande verksamhet redovisade tillsammans ett mindre 
överskott, varpå nämndens samlade resultat för året hamnade 
nära noll.

 
Idrotts- och fritidsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden redovisar ett underskott för året på 
8,6 mnkr. Underskottet är planerat och består till största delen 
av större kostnader av engångskaraktär.

Arbetet med underhåll av stadens konstgräsplaner har fortsatt 
under året. Såväl Norrvalla som Heden har lagts om med nytt 
konstgräs. Samtidigt har de bästa delarna av det utbytta konst-
gräset återanvänts för att skapa ytterligare träningsytor.
 I samband med ombyggnaden av Olympia har ståplatsläk-
tare flyttats därifrån till andra idrottsarenor. Den södra 
ståplatsläktaren flyttades under 2014 till Olympiafältet och har 
möjliggjort en större publikkapacitet där. Den norra ståplatsläk-
taren flyttades under 2015 till Heden och Väla Motorbana.
 Även underhåll av löparbanorna på Heden har genomförts 
under året. Dessutom har ytterligare uppfräschning av idrotts-
platsen genomförts, eftersom staden tilldelats SM i friidrott 
2017.
 Ovanstående underhåll har inte rymts fullt ut i årets budget. 
Då åtgärderna varit nödvändiga för att ge föreningslivet goda 
förutsättningar för sitt utövande, har delar av tidigare års över-
skott använts. 

Kulturnämnden
Kulturnämnden redovisar ett överskott på 3,6 mnkr. Resultatet 
beror främst på lägre kostnader i verksamheten än budgeterat, 
bland annat inom området kulturstöd och bidrag (0,7 mnkr).
 Personalkostnaderna blev lägre än beräknat på grund av 
sjukdom, tjänstledigheter och föräldraledigheter. Dessutom har 
posten för oförutsedda kostnader inte använts fullt ut under året 
och ger ett plus på 0,3 mnkr.
 Den totala disponibla resultatöverföringen till 2015 var 12,6 
mnkr, varav totalt har 8,3 mnkr användes under året. De största 
satsningarna är jobb till ungdomar, 2 mnkr, samt marknadsföring 
och aktiviteter till kulturkortsinnehavare, 5 mnkr. 

Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden redovisar ett överskott på 13,6 mnkr, vilket i 
allt väsentligt följer de prognoser som gjorts tidigare under året.
 Hyresintäkterna uppgick till 757 mnkr, vilket är 2 procent 
högre än föregående år. Anledningen till ökningen är främst de 
färdigställda byggnationerna under året. Hyresavtalens index-
uppräkning medförde inga ökade hyresintäkter för 2015.
 Fortsatt energieffektivisering har lett till att värmekostna-
derna har minskat något jämfört med tidigare år (31,0 mnkr 
jämfört med 31,7 mnkr 2014) trots en ökad lokalyta. Detta är 
en trend som hållit i sig under många år och ett kvitto på att 
arbetet med energieffektivisering har gett resultat.
 Utfallet för oplanerat underhåll hamnade på 36 mnkr, vilket 
är något under föregående års utfall.
 Kostnaderna för avskrivningar har ökat kraftigt, 157 mnkr 
2015 jämfört med 132 mnkr för 2014. Detta beror dels på 
färdigställda nybyggnationer, dels på nya bokföringsregler om 
avskrivningar för fastigheter.
 Under året har fastighetsförvaltningen gjort nedskrivningar 
avseende inventarier med 4,8 mnkr beroende på rivning av 
paviljonger på Hemlösas hus och Olympias västra läktare.
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Miljönämnden
Miljönämnden redovisar ett överskott på 0,6 mnkr. Utfallet 
beror dels på högre intäkter än budgeterat, dels på minskade 
personalkostnader i samband med rekrytering. 
 Nämnden har använt 1 mnkr av tidigare års överskott till 
riktade satsningar, till exempel en anställning inom projektet 
”Jobb till ungdomar 18–24 år” och en extrasatsning på livskvali-
tetsprogrammet.
 
Övriga nämnder
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 0,2 mnkr, 
stadsrevisionen ett överskott på 0,1 mnkr och valnämnden ett 
överskott på 0,2 mnkr.

 

Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt
Sammanlagt redovisar kommunstyrelsen ett överskott på 122 
mnkr, varav stadsledningsförvaltningen står för 28 mnkr och 
stadsgemensamt för 94 mnkr. Inom stadsgemensamt redo-
visas framför allt stadsgemensamma kostnader och intäkter 
som inte är hänförliga till någon specifik nämnd.
 Inom stadsledningsförvaltningen har mark- och exploa-
teringsenheten via fastighetsförsäljningar skapat ett positivt 
resultat på 14 mnkr och svarar för ena halvan av förvaltningens 
resultat. Avdelningen för strategisk samhällsutveckling och 
avdelningen för service och it redovisar vardera ett överskott på 
6 mnkr, vilket i allt väsentligt förklaras av förskjutningar i tid för 
en del av uppdragen.
 Det positiva resultatet inom stadsgemensamt beror på att 
pensionskostnaderna blev 51 mnkr lägre än budgeterat och att 
staden fått en retroaktiv återbetalning från Afa försäkringar på 
45 mnkr. 

   2013 2014 2015  

Förskola med skolbarnomsorg 859 932 995

Grundskola med förskoleklass 1121 1210 1 310

Gymnasieskola 423 422 441

Särskola 59 61 64

Fritidsverksamhet 179 188 206

Vård och omsorg om äldre o funktionshind 1 221 1 210 1 295

Insatser enligt LSS och LAS 367 392 427

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom 206 236 244

Individ- och familjeomsorg, vuxen 108 118 130

Kultur  157 164 172

Gator, vägar och parker 311 329 361

Vatten- och avloppsverk 3 7 13

Avfallshantering 0 0 0

Stadsbyggnad 83 82 83

Försörjningsstöd (inklusive administration) 294 287 278

Arbete, integration och näringsliv 58 67 25

Vuxenutbildning  99 102 112

Miljö- och hälsoskydd 24 27 29

Räddningstjänst 103 108 115

Politik och revision 52 52 63

Övrigt 1) 236 143 83

Summa 5 963 6 138 6 445

Verksamheter, nettokostnader, mnkr

1)  För åren 2013 och 2014 inkluderas exploateringsverksamhet i posten Övrigt, därefter 
ändrades SCBs indelning.
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Nettoinvesteringar, mnkr

1) 3 000 mnkr avseende aktier i dotterföretag genom kvittningsemission är ej 
medräknade i 2012 års nettoinvesteringar. Detta då de vore jämförelsestörande  
i sammanhanget.    

  

2) 2 357 mnkr avseende aktier i dotterföretag genom kvittningsemission är ej 
medräknade i 2013 års nettoinvesteringar. Detta då de vore jämförelsestörande  
i sammanhanget.    
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Finansnettot 
Finansnettot redovisar ett underskott på 6 mnkr att jämföra 
med ett underskott på 28 mnkr år 2014. Finansnettot består 
huvudsakligen av internbankens rörelseresultat samt indexe-
ring av skuld till Trafikverket. Finansnettot inkluderar även en 
avsättning till VA-kollektivet för årets överskott på 14 mnkr.
 Skillnaden mellan räntenetto och finansnetto speglar de 
medel som har tillförts bolagskoncernen i form av aktieägartill-
skott eller nyemission. 

Nettoinvesteringar
Under året investerade staden för totalt 813 mnkr, vilket är en 
ökning jämfört med föregående års 626 mnkr. Detta omfattar 
både pågående och färdigställda investeringar. Av de totala 
investeringarna på 813 mnkr avsåg 663 (510) nettoinvestering-
ar för stadens skattefinansierade verksamhet. Därtill gjordes 
investeringar för 150 mnkr i anläggningar inom VA-verksam-
heten.
 Av årets totala investeringar utgjordes 510 mnkr av olika 
byggprojekt, vilket är betydligt högre än tidigare år. Den nya 
entrén till Helsingborg C har färdigställts under året, liksom en 
ny brandstation samt vårdboendena Fullriggaren och Kungs-
hult. Vi har färdigställt och invigt Pålsjöbadens kallbadhus 
samt rustat upp Strandpromenaden mellan Pålsjöbaden och 
Vikingstrand. Vi har också byggt nya förskolor på Drottninghög 
och vid Veingegatan samt ett boende för psykiskt funktions-
nedsatta i Mariastaden. Förnyelsen av Olympia fortsätter och 
flera stora skolprojekt ligger i startgroparna, bland annat Gus-
tavslundsskolan och nya skolor i Rydebäck och Mariastaden. 

Nettoinvesteringar
Bruttoinvesteringar minus olika typer av investeringsbidrag.

Nettokostnaderna
Nettokostnaderna är det som återstår av kostnaderna när 
vi har tillgodoräknat oss våra intäkter, exempelvis barnom-
sorgsavgifter och avgifter för bygglov. Nettokostnaderna 
finansieras i första hand av skatter och statsbidrag. 

2011 20121) 20132) 2014 2015
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Soliditet
Soliditeten beskriver hur stor andel av de totala tillgångarna 
som är finansierade med egna medel. Ett förklarande exempel:
 Du äger ett hus som är värt en miljon kronor och har lån på 
trehundratusen kronor. Soliditeten är då 70 procent. 
 Soliditeten beskriver hur stor del av en total tillgång som är 
din om denna säljs. Ju högre soliditet desto starkare ekonomi.
 Stadens synliga soliditet uppgick 2015 till 40 procent. Detta 
sätt att beräkna soliditeten är något missvisande eftersom 
staden har tagit upp lån på cirka 5 900 mnkr som vidareutlånas 
till stadens dotterbolag. När dessa lån räknas bort stiger solidi-
teten till 54 procent, vilket är något lägre än föregående år och 
bättre beskriver den ekonomiska ställningen.
 När soliditeten jämförs med andra kommuner måste även 
pensionsskulden intjänad före år 1998 räknas bort. Endast ett 
tiotal kommuner har valt att redovisa denna i sin balansräkning. 
För Helsingborgs del uppgår denna skuld till 2 806 mnkr. När 
upptagna lån till dotterbolag och pensionsskulden räknas bort 
stiger soliditeten till 66 procent.

 

Kassaflöde och nettolikviditet
Kassaflödet från årets verksamhet innebar en ökning av likvida 
medel med 849 mnkr till 886 mnkr. Staden har ingen egen reell 
låneskuld utan en positiv nettolikviditet. Nettolikviditeten utgörs 
av räntebärande fordringar (exklusive fordran på Helsingborgs 
Stads Förvaltning AB) minus räntebärande skulder och uppgick 
till 303 mnkr vid årsskiftet. Detta innebar en minskning med 372 
mnkr jämfört med föregående år.
 Kommande års planerade investeringar kommer fortsatt att 
minska nettolikviditeten. Av nedanstående diagram framgår hur 
nettolikviditeten har förändrats fram till och med 2015. Omfatt-
ningen av upp- och utlåning speglar internbankens verksamhet 
med utlåning via staden till de ägda bolagen. Upplåningen är i 
allt väsentligt vidareutlånad till dotterbolagen samt till VA-verk-
samheten.
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1)  Förändrad struktur i kassaflödesanalysen gör att siffror före år 2010 inte är 
jämförbara med efterföljande.   

2) 2012 och 2013 års nettoinvesteringar justerade för kvittningsemission. 
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Pensionsåtagande 
Stadens totala pensionsåtagande i balansräkningen inklusive 
löneskatt på balansdagen uppgick till 2 806 mnkr (2 905) och 
avser i huvudsak pensioner intjänade före 1998. Efter 1998 
inbetalas pensionsavgifter för den avgiftsbestämda ålderspen-
sionen till det försäkringsbolag som den anställde själv har valt. 

Nettolikviditet
När de räntebärande tillgångarna är större än de räntebärande 
skulderna så har man en nettolikviditet. Nettolikviditetens 
storlek är skillnaden mellan räntebärande tillgångar och  
räntebärande skulder.

Kassaflöde
Kassaflöde: Stadens inbetalningar och utbetalningar under 
året, det vill säga flödet av pengar (likvida medel).

Självfinansieringsgrad av investeringar 
Detta är ett nyckeltal som uttrycks i procent och visar hur 
stor del av investeringarna i materiella tillgångar, exempelvis 
fastigheter, som har finansierats med pengar som verksam-
heten har genererat.

2011 20121) 20132) 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015
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För anställdas inkomster överstigande 7,5 inkomstbasbelopp 
betalar staden in en försäkringspremie för förmånsbestämda 
pensioner, varför denna skuld till våra anställda finns i försäk-
ringsbolaget. Inom stadens ansvarsförbindelser redovisades 24 
mnkr (25) avseende visstidspensioner och avgångsersättningar 
för förtroendevalda. I denna post ingår även inkomstsamord-
nad visstidspension för förtroendevalda som har avslutat sina 
uppdrag. Stadens anställda omfattas av pensionsavtalen KAP-
KL samt AKAP-KL.
 Årets pensionskostnad inklusive löneskatt uppgick till 245 
mnkr (229). På grund av ökade utbetalningar och en lägre 
uppräkning av pensionsskulden blev pensionsavsättningen före 
1998 65 mnkr lägre än budget, medan pensionsavsättningen 
efter 1998 ökade med 25 mnkr utöver budget (se not nedan).
 Till skillnad från privata arbetsgivare har kommunerna 
inte behövt sätta av medel för de anställdas pensioner eller 
på annat sätt trygga dessa. Beskattningsrätten anses vara en 
garant för att kommunerna kan infria framtida pensionsutbetal-
ningar. Helsingborg har inga särskilt reserverade tillgångar för 
pensioner intjänade före 1998. Sammantaget innebär detta att 
kostnaden för pensionsskulden är beaktad i stadens resultat, 
men när utbetalningar sker till förmånstagarna kommer likvidi-
teten att påverkas.

Sammanfattning av stadens ekonomi och några 
viktiga förutsättningar för denna

• Helsingborg har redovisat stabila och goda årsresultat  
över tid  
Infriar väl en god ekonomisk hushållning

• En hög självfinansieringsgrad av investeringar uppnås 
oftast  
Staden undviker att ta upp lån och räntekostnader

• Staden har en låg kommunalskatt jämfört med gruppen 
större städer 1) 
Cirka 1 krona lägre kommunalskatt än gruppen städer med 
50 000–200 000 invånare

• Soliditeten är mycket hög  
Bland de högsta av landets 290 kommuner

• Hela pensionsskulden är redovisad i balansräkningen,  
2 806 mnkr  
Ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska ställningen

• Helsingborgs stad har fortsatt det högsta betyget (AAA)  
som kan fås i kreditvärdighet av Standard & Poor’s  
Genom det höga kreditbetyget ges Helsingborgs stad goda 
möjligheter till kapitalanskaffning med goda lånevillkor, vilket 
kommer hela Helsingborgskoncernen tillgodo

• Stadens dotterbolag i koncernen visar god utveckling inom 
sina respektive branscher  
Helsingborgshem, Öresundskraft, Helsingborgs Hamn samt 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag)

• Ett mångfasetterat näringsliv med många små och medel-
stora företag  
Staden är inte beroende av större dominerande företag för 
sysselsättningen – låg sårbarhet

• Campus Helsingborg är under successiv tillväxt  
Filial till Lunds universitet som knyter till sig allt fler studenter 
och forskare

• Helsingborgs befolkning ökar rekordartat   
Utifrån vår storlek, 138 000 invånare, ligger vår befolkningsök-
ning i topp

• Allt fler besöker Helsingborg   
Hotellen har hög beläggning och gäster från hela världen.

Löneökning 1 procent -36

100 nya heltidstjänster -47

Ökade priser tjänster och varor med 1 procent -32

Ökat försörjningsstöd med 1 procent -2

Ökad upplåning med 100 miljoner -0,75

Infriade borgensförbindelser och/eller förlust utlåning med 1 procent -63

Skattehöjning med 1 kr 294

Ökning rikets skatteunderlag med 1 procent 58

Ökat tillskott från staten med 1 miljard till kommunsektorn  

( kommuner och landsting) 10

Ökat tillskott från staten med 1 miljard till enbart kommunerna 14

Ökade taxor med 1 procent 5

Förändring samtliga statsbidrag med 1 procent 15

Känslighetsanalys resultateffekt, mnkr
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Helsingborgs Arena och Scen AB
I början av 2015 verkställdes det beslut som kommunfullmäk-
tige tog i mars 2014 om att slå samman koncernens verksam-
heter inom området kultur och evenemang. Detta innebär att de 
tre bolagen Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus AB, 
AB Helsingborgs Stadsteater samt Helsingborgs Evenemang 
och Idrottspark AB har fusionerats i ett gemensamt bolag som 
fått namnet Helsingborg Arena och Scen AB. Vid årsskiftet tog 
staden åter över driftsansvaret för Olympiaområdet (Olympiafäl-
tet, Olympiarinken, Idrottens hus och Friidrottshallen) från Hel-
singborgs Evenemang och Idrottspark. Helsingborg Arena och 
Scen AB har i samband med fusionen övertagit evenemangs-
enheten från staden samt driftsansvaret för utomhusscenen 
Grytan och Sofiero slott och slottsträdgårdar.

Årets resultat
Verksamhetens kostnader uppgick under året till 230 mnkr. 
Bolagets intäkter uppgick till totalt 93 mnkr, inklusive regionala 
bidrag till de konstnärliga institutionerna på Stadsteatern och 
Konserthuset. Kvarstående finansieringsbehov i bolaget täcks 
via koncernbidrag inom stadens bolagskoncern. 

Finansiella mål och soliditet 
Bolaget har inte haft några specifika finansiella mål under året 
eftersom detta är bolagets första verksamhetsår.
 Soliditeten i bolaget uppgick vid årsskiftet till 12 procent. 
Bolaget har erhållit ett aktieägartillskott på 20 mnkr från sitt 
moderbolag Helsingborgs Stads Förvaltning AB. 

Investeringar
Under året har bolaget investerat 5 mnkr i anläggningstillgångar. 
Detta omfattar bland annat avskärmning av sektioner genom 
tygintäckning i Helsingborg Arena för att möjliggöra ytterligare 
användningsområden. 
 

Helsingborgs Hamn AB

Årets resultat
Omsättningen uppgick till 351 mnkr vilket är 5 mnkr lägre än 
föregående år. Under 2015 har de totala volymerna, räknat i ton, 
ökat med 3,5 procent inom hamnbolagets verksamhetsområ-
den. Bilfärjegods och bulkgods uppvisar ökningar, medan contai-
ner/roro-gods och styckgods har minskat. Totalt hanterades 7,4 
miljoner ton gods under året.
 Helsingborgs Hamn AB redovisar ett resultat efter finansiella 
poster på 52 mnkr (49). Finansnettot uppgick till 0 mnkr (2), 

Bolagens ekonomi

utfallet har påverkats negativt av det låga ränteläget.
 Under året har det helägda dotterbolaget Fastighets AB 
Helikoptern fusionerats med moderbolaget.

Finansiella mål och soliditet 
Enligt ägardirektivet ska bolagets soliditet uppgå till minst 30 
procent sett över tid. Bolaget ska även sträva efter en avkast-
ning på minst 6 procent på justerat eget kapital. För 2015 
uppgår avkastningen på justerat eget kapital till 8,7 procent 
(7,1) och soliditeten uppgår till 79 procent (81).
 Koncernbidrag har lämnats enligt ägarens önskemål med 
55 mnkr (20).

Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under 
året till totalt 19 mnkr (84).

AB Helsingborgshem
Årets resultat
Koncernen nettoomsättning uppgick till 927 mnkr vilket är en 
ökning med 39 mnkr jämfört med föregående år. Omsättning-
sökningen beror främst på att nyproduktionen på Ringstorps-
höjden, Pigan och Parkkvarteret färdigställts under året samt 
att ombyggnation skett av Sköldenborg och loftgångshuset på 
Närlunda.
 Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 107 
mnkr. Motsvarande resultat för 2014 var 254 mnkr. Resultaten 
inkluderar realisationsvinster från försäljning av fastigheter. 
Under 2015 såldes 15 radhus i stadsdelen Närlunda, vilket gav 
en realisationsvinst på 18 mnkr. Under 2014 var realisations-
vinsten 191 mnkr till följd av försäljning av 8 fastigheter på 
Stattena och Eneborg samt 5 fastigheter i Laröd som såldes till 
bostadsrättsföreningar bildade av hyresgästerna.
 Finansnettot uppgick till totalt -56 mnkr (-88).

Finansiella mål och soliditet
Enligt ägardirektivet bör den långsiktiga avkastningen, mätt 
som den årliga värdeförändringen i fastighetsportföljen, vara 
minst inflationen plus 0,5 procent mätt över fem års sikt. För 
2014/2015 uppgick värdeförändringen till 3,7 procent. Försälj-
ningar, nyproduktion samt förändrade värderingsprinciper gör 
det svårt att jämföra över en femårsperiod, men värdeföränd-
ringen ligger väl över målet.
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Bolagets avkastning, exklusive realisationsvinst/-förlust, ska 
uppgå till minst 6 procent av det justerade egna kapitalet. Utfal-
let för 2015 blev 6,2 procent.
 Enligt ägardirektivet ska bolaget sträva efter att soliditeten 
sett över tid ska vara 15 procent. Den får inte vara lägre än 11 
procent. Vid årsskiftet uppgick soliditeten till 25 procent (28).
 Lånevolymen har under året ökat med 700 mnkr till 4 020 
mnkr, vilket medfört att belåningsgraden har ökat från 66 till 69 
procent. Enligt ägardirektivet bör belåningsgraden inte översti-
ga 85 procent
 Av resultat före koncernbidrag och skatt disponerar ägaren 
enligt ägardirektivet en andel motsvarande aktuell bolagsskatt. 
Ägaren har valt att inte utnyttja denna möjlighet för 2015. 

Investeringar
Den totala investeringsvolymen i ny- och ombyggnation av 
fastigheter uppgick under året till 906 mnkr (711), vilket innebär 
en ökning med 27 procent jämfört med föregående år.
 Vid årets slut uppgår investeringar i pågående projekt till 
586 mnkr (542). Dessa består främst av nyproduktion på Maria 
Gård, Parkkvarteret, Isbanan och Furutorpsparken.
 Under 2015 påbörjades 136 lägenheter i nyproduktion och 
316 lägenheter i ombyggnation.

 

Öresundskraft AB
Årets resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 417 mnkr (2 503). 
Minskningen jämfört med föregående år beror främst på det 
varma vädret och låga elpriser.
 Öresundskrafts danska dotterbolag Helia Energisalg A/S 
har köpt mer el än vad de sålt i framtida kundavtal vilket i 
kombination med fallande elpriser orsakat förluster uppgående 
till 92 mnkr. I samband med detta har fel upptäckts gällande 
tidigare års resultat, vilket har justerats mot det egna kapitalet 
med 101 mnkr.
 Rörelseresultatet uppgick till 304 mnkr (347). Minskningen 
jämfört med föregående år beror främst på förlusterna i dotter-
bolaget Helia.
 Resultat efter finansiella poster uppgick till 281 mnkr (301). 
Finansnettot förbättrades till -38 mnkr (-46), främst till följd av 
gynnsammare ränteläge.
 Öresundskraft AB har under året avyttrat det helägda dot-
terbolaget Öresundskraft Tjänster AB.

Finansiella mål och soliditet 
De finansiella målen i bolagets ägardirektiv består av ett soli-
ditetsmål och ett avkastningsmål. Soliditetsmålet innebär att 
soliditeten ska överstiga 20 procent sett över tid. Avkastnings-
målet innebär att avkastningen på justerat eget kapital minst 
ska uppgå till 10 procent.
 Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 41 procent (40). Avkast-
ningen på eget kapital överträffade avkastningskravet och blev 
11,0 procent (12,2). Sett över en femårsperiod är avkastningen på 
eget kapital i snitt 13,2 procent (13,9) och soliditeten 37 procent (36).
 Koncernbidrag har lämnats enligt ägarens önskemål med 175 
mnkr (56).

Investeringar
Investeringstakten i koncernen har varit fortsatt hög. Under 
2015 investerade Öresundskrafts-koncernen 393 mnkr (289)  
i anläggningstillgångar med stora investeringar i såväl nät- som 
produktionsverksamheten.

NSR AB
Årets resultat
Omsättningen för koncernen uppgick under året till 411 mnkr 
(414). 52 procent (50) av intäkterna under året kommer från abon-
nemangsavgifter för renhållningskollektiven, 26 procent (24) från 
återvinning och återanvändning och resterande 21 procent (26) 
avser intäkter för behandling av avfall. 
 Koncernen uppvisade ett resultat efter finansiella poster på  
9 mnkr (0). Resultatet har påverkats positivt av avyttringen av reste-
rande 49 procent av aktierna i intresseföretaget NSR Återvinning AB.

Finansiella mål och soliditet 
Enligt ägardirektivet bör bolaget ha en soliditet på minst 15 pro-
cent, vilket uppfyllts under året. Vid årsskiftet uppgick soliditeten 
till 15 procent (13) .

Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under 
året till 64 mnkr (28). Den största investeringen avser ny återvin-
ningscentral i Helsingborg (33 mnkr) och infartsväg till denna  
(7 mnkr). Investering i infrastruktur för hantering av lakvatten från 
behandlingsanläggningen i Helsingborg påbörjades under 2014. 
Under året har NSR investerat ytterligare 8 mnkr i detta.
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Nyckeltal stadens dotterbolag

   Resultat efter  Netto- Balans- Soliditet Medeltal
  finansiella poster omsättning omslutning (procent) anställda  

Mnkr1  2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015   

Helägda bolag           

AB Helsingborgshem  253,8 106,7 888 927 5 010 5 814 28 25 200 216

Öresundskraft AB  300,7 280,8 2 503 2 417 4 951 4 984 40 41 365 354

Helsingborgs Hamn AB  48,6 51,8 356 351 740 760 81 79 237 220

Helsingborg Arena och Scen AB 2)  0,0 0,2 0 231 0 191 0 12 0 181

Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB 2), 3) -1,5 – 72 – 51 – 2 – 74 –

AB Helsingborgs Stadsteater 2), 3)  0,0 – 71 – 59 – 2 – 72 –

Helsingborgs Evenemang & Idrottspark AB 2), 3) 0,2 – 74 – 56 – 2 – 8 –

Vårdfastigheter i Helsingborg AB  5,8 7,9 11 11 58 34 2 21 0 0

Kuriren 2 AB  0,0 0,0 0 0 1 1 80 83 0 0

Kuriren 6 AB  0,4 0,4 1 1 2 2 24 33 0 0

Sobeln 28 AB  0,1 0,1 0 0 1 1 23 39 0 0

Tegskiftet 2 AB  0,2 0,2 0 0 2 2 18 23 0 0
           
Delägda bolag högre andel än 20 procent            

Nordvästra Skånes Renhållning AB 52 %  0,2 9,4 414 411 433 476 13 15 119 146

Nöjesparken Sundspärlan AB 40 %  0,4 -1,5 24 23 12 9 34 31 15 16

Sjökrona Exploatering AB 25 %  0,0 0,0 3 3 26 26 97 96 0 0
            

1) Beloppen är avrundade till hela mnkr utom för resultat efter finansiella poster. Detta innebär att belopp under 0,5 mnkr avrundas till 0.  
2) För Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB, AB Helsingborgs Stadsteater samt Helsingborgs Evenemang & Idrottspark AB ingår erhållet koncernbidrag   
i nettoomsättningen för att bättre spegla omfattningen på bolagens verksamhet. Även resultat efter finansiella poster inkluderar erhållet koncernbidrag.
3) AB Helsingborgs Stadsteater, Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus AB samt Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB fusionerades in i Helsingborg 
Arena och Scen AB vid ingången av 2015.     
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   Resultat efter  Netto- Balans- Soliditet Medeltal
  finansiella poster omsättning omslutning (procent) anställda  

Helsingborgs stads årsredovisning 2015 Finans

Finans
En generell term för 
att beskriva den del 
av verksamheten 
som handlar om att 
skaffa och fördela 
pengar.

Likviditet  
/likvida medel
Pengar som finns 
tillgängliga på kon-
to i bank eller som 
snabbt kan göras 
tillgängliga.

Finans

Internbanken
Extern kapitalanskaffning, likviditetshantering och 
finansiella placeringar samordnas i kommunkon-
cernen genom internbanken. Internbankens över-
gripande uppdrag är att optimera kassaflöden och 
genom detta stödja stadens dotterbolag i deras 
affärs- och resultatutveckling. Internbankens verk-
samhet ger ett mervärde för både staden och för 
bolagen. Målen för upplåningen, genom internban-
ken, är att dels uppnå en låg finansieringskostnad, 
dels säkerställa betalningsförmågan både på kort 
och lång sikt. Staden ska vara en stabil låntagare 
som erbjuder finansiering till dotterbolagen genom 
upplåning till marknadens bästa villkor för jämför-
bara låntagare.
 Internbanken ska eftersträva att använda sig 
av olika upplåningsformer och långivare. De van-
ligaste upplåningsformerna för internbanken är 
att ge ut certifikat och obligationer av olika valörer 
och med olika löptid, och på så sätt fånga olika 
långivarkategoriers intresse av att låna ut pengar 
till Helsingborgs stad.
 Internbanken är samma juridiska enhet som 
staden. Internbanken optimerar kapitalflödena i 
koncernen genom att bolagens likviditetsbehov 
matchas. Dessutom hanterar internbanken kapi-
talförsörjningen till stadens majoritetsägda bolag 

Finanspolicyn för Helsingborgs stads samlade verksamheter inklusive dotterbolag har fastställts av 
kommunfullmäktige. Denna reglerar ramarna för stadskoncernens totala finansverksamhet. Inom 
ramen för finanspolicyn har sedan kommunstyrelsen fastställt finansiella riktlinjer för staden. Res-
pektive dotterbolag har egna finansreglementen som förhåller sig till den beslutade finanspolicyn.

genom utlåning. Den vidareutlåning staden gör 
till bolagen sker utifrån marknadsmässiga villkor. 
Räntan på stadens utlåning till dotterbolagen ska 
inte vara högre än vad bolagen själva skulle kunna 
tänkas låna till i eget namn. I annat fall kan det 
vara fråga om en förtäckt utdelning. Räntan på  
utlåningen får inte heller vara så låg att en  
otillbörlig konkurrensfördel uppstår.
 
Högsta kreditbetyg
Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s ger 
fortsatt staden det högsta kreditbetyget AAA, ett 
betyg som staden haft sedan våren 2012. Betyget 
är högre än för alla banker som är verksamma i 
Sverige, till exempel. Det höga kreditbetyget ger 
Helsingborgs stad goda möjligheter till kapitalan-
skaffning till fördelaktiga lånevillkor.
 
Likviditet
För staden gäller att det i normalfallet ska finnas 
en likviditetsreserv i form av egen likviditet eller 
outnyttjade kreditlöften motsvarande minst 300 
mnkr plus stadens egna finansieringsbehov de 
kommande tre månaderna. På balansdagen upp-
gick likviditetsreserven till 4 531 mnkr. 

Här ska in en bild
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Upplåning
För långfristig upplåning använder sig staden av 
obligationer via sitt Medium Term Note program 
(MTN-program) med en ram på 8 000 mnkr. 
Kortfristig upplåning sker via certifikat. Certifikat-
programmet har en ram på 3 000 mnkr. Staden har 
även kreditlöften om sammanlagt 2 100 mnkr hos 
tre olika motparter. Internbankens upplåning får 
dock aldrig överstiga 9 000 mnkr, vilket är den upp-
låningsram som Kommunstyrelsen beslutat om.
 Internbankens totala upplåning uppgick vid 
årsskiftet till 5 905 mnkr, vilket var en ökning med 
1 511 mnkr från föregående årsskifte. Den genom- 
snittliga återstående löptiden på den samlade upp-
låningen var 1,4 år, vilket är en ökning jämfört med 
föregående årsskifte då den uppgick till 1,1 år.
 Den genomsnittliga räntan för internbankens 
upplåning uppgick per den 31 december 2015 
till -0,06 procent (0,37 procent vid föregående 
årsskifte), det vill säga internbanken får betalt för 
att låna pengar. För upplåning via obligationspro-
grammet kan räntan aldrig bli lägre än 0 procent,  
men för utestående certifikat per balansdagen 
erhåller internbanken i genomsnitt en ränta på  
0,29 procent.

 

Internbankens utlåning
Utlåningen ska ske i enlighet med kommunstyrel-
sens beslutade utlåningsramar eller enligt separat 
beslut i kommunstyrelsen. Utlåningen ska vara 
belopps- och tidsbegränsad. Vid ingången av 2015 
var internbankens utlåning 5 095 mnkr och har un-
der året ökat med 745 mnkr till 5 840 mnkr. Största 
låntagaren är AB Helsingborgshem som vid 
årsskiftet hade lån på 4 020 mnkr via internbanken, 
en ökning med 700 mnkr jämfört med föregående 
årsskifte. Det ökade upplåningsbehovet hos AB 
Helsingborgshem beror på en hög investeringstakt.

 

Riskhantering
För varje finansiell risk som är av betydande 
storlek ska det finnas en tydligt angiven strategi 
med ett tillhörande riskmandat.
 

Kreditmarknadsrisk
Belopps- och tidsmässiga avvikelser mellan 
internbankens upplåning och utlåning innebär 
en risk. De risker staden kan påverkas av i första 
hand är ränterisk och kreditmarginalrisk. Ränte-
risk är risken för att en allmän räntehöjning leder 
till högre upplåningskostnader för staden, utan 
att denna kostnad kan kompenseras av höjda 
utlåningsräntor. 
 Kreditmarginalrisken mäter risken i ett lån 
med rörlig ränta, men med fast marginal mot 
exempelvis Stibor eller reporäntan, om den fasta 
marginalen ändras utan att denna kostnad kan 
kompenseras av höjda utlåningsräntor. 
 För Internbankens totala risk finns ett fast-
ställt riskmandat som innebär att summan av 
ränterisken och kreditmarginalrisken vid varje 
tidpunkt aldrig får överstiga 20 mnkr, vid en  
omedelbar ofördelaktig ändring av räntan på  
1 procentenhet. Riskkontroll sker genom extern 
part som säkerställer att internbanken håller sig 
inom fastställda riskmandat.
 

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att staden drabbas 
av ökade kostnader till följd av valutakursföränd- 
ringar. Valutakursrisker kan uppstå inom finansverk-
samheten eller i stadens förvaltningar. Målsättning-
en är att begränsa valutarisker inom förvaltning-
arnas verksamhet och finansverksamheten. I de 
finansiella riktlinjerna finns fastställt beloppsgränser 
för när valutariskerna ska säkras. Exponeringen för 
valutarisker är i dagsläget minimal.

5 840
Vid utgången av 2015 var 
internbankens utlåning  
5 840 mnkr. Största  
låntagaren är Helsing-
borgshem som vid 
årsskiftet hade lån på  
4 020 mnkr via internban-
ken. Helsingborgshems 
upplåningsbehov ökade 
under året till följd av en 
hög investeringstakt.
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Vad används  
skattepengarna till?
 Intäkter, procent Kostnader, procent

Extern verksamhet, procent

Staden bedriver en mängd verksamhet direkt riktad till invånarnana. 
Under 2015 köptes sådan verksamhet in av extern part för 1 813 mnkr. 
Diagrammet nedan visar hur detta fördelas mellan olika verksamheter.

Nettokostnadernas fördelning på olika  
verksamheter, procent

Nettokostnaderna är det som återstår av de löpande kostnaderna när vi 
har tillgodoräknat oss våra löpande intäkter, exempelvis barnomsorgs-
avgifter och avgifter för bygglov. Nettokostnaderna finansieras i första 
hand av skatter och statsbidrag. Diagrammet nedan visar hur nettokost-
naderna fördelar sig på stadens olika verksamheter. 

Utbildning och förskola

Äldre och funktionshindrade

Övrig vård och omsorg

Försörjningsstöd

Kultur och fritid

Gator,vägar och parker

Övrigt

Kommunalskatt 

Kommunalekonomisk  
ujämning och generella bidrag 

Taxor, avgifter 

Bidrag 

Försäljning av verksamhet  
och entreprenad 

Bostads-, lokalhyror och arrenden 

Övrigt 

Personal och pensioner 

Köp av tjänster 

Lokaler och markhyror 

Bidrag och transferingar 

Material 

Informationsteknik 

Övrigt 

Barn- och utbildningsnämnden

Idrott- och fritidsnämnden

Socialnämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

En ” 100-lapp” i kommunalskatt används på följande sätt

Förskola med skolbarnomsorg 15,45

Grundskola med förskoleklass 20,32

Gymnasieskola 6,84

Särskola 0,99

Fritidsverksamhet 3,19

Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 20,09

Insatser enligt LSS och LAS 6,63

Invidivid- och familjeomsorg, barn och ungdom 3,78

Individ- och familjeomsorg, vuxen 2,02

Kultur  2,68

45

27

6

4

6

6
6

3

11

5

66
13

6

6
3 4 2

50

30

2

2

5

6
4

52

3

11

17

5

12

Gator, vägar och parker    5,60

Stadsbyggnad    1,29

Försörjningsstöd (inklusive administration)   4,31

Arbete, integration och näringsliv   0,38

Vuxenutbildning     1,74

Miljö- och hälsoskydd    0,45

Räddningstjänst    1,79

Politik och revision    0,97

Övrigt    1,49
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Jämförelse med andra kommuner 
I Helsingborg jämför vi oss med andra kommuner för att kunna 
utvärdera våra resultat och kvaliteten på våra tjänster. Vi deltar 
i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) undersökning 
Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Undersökningen består 
av cirka 40 nyckeltal fördelade på fem områden. Syftet är bland 
annat att informera helsingborgarna om kvaliteten på den kom-

 Tillgänglighet

Trygghet

Nyckeltal   Helsingborg Genomsnitt Genomsnitt
       alla kommuner större städer 1) 

  2011 2012 2013  2014 2015 2015 2015 
Invånarnas uppfattning om tryggheten  
i kommunen, index 50 50 50 49 51 60 57

Antal olika vårdare som besöker en äldre person  
med hemtjänst under en 14-dagarsperiod,  
antal personer  –  – 10 14 13 15 15

Barn per personal i kommunens förskolor,  
planerad närvaro, antal barn/årsarbetare 5,6 5,7 5,6 5,7 – 5,4 2 5,4 2

Barn per personal i kommunens förskolor,  
faktisk närvaro, antal barn/årsarbetare –   – 4,6 4,6 4,4 4,3 4,4

Delaktighet och information

munala servicen. 2015 deltog 240 av landets 290 kommuner i 
undersökningen och här nedan redovisar vi resultatet. 
 Läs mer om Helsingborgs resultat i ’Kommunens kvalitet 
i korthet’ på helsingborg.se under ’Kommun och politik’ och 
’Resultat och jämförelser’.

Nyckeltal   Helsingborg Genomsnitt Genomsnitt
       alla kommuner större städer 1) 

  2011 2012 2013  2014 2015 2015 2015 
Andel av invånarna som skickar in en enkel fråga via  
e-post och får svar inom två arbetsdagar, procent 67 82 87 96 95 84 87

Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via  
telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga, procent 42 35 26 62 19 46 42

Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott  
bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till  
kommunen, procent 80 89 89 90 100 94 96

Öppettider utöver vardagar 8–17 på bibliotek, 
simhall och återvinningsstation, timmar/vecka  – –  82 81 81 – 77

Andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksam- 
heten och fått plats på önskat placeringsdatum, procent 54 41 57 100 100 65 64

Genomsnittlig väntetid för dem som inte fått plats  
för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat  
placeringsdatum, dagar 61 39 59 0 0 23 24

Genomsnittlig väntetid för att få plats på ett äldreboende  
från ansökan till erbjudande om plats, dagar 70 20 18 39 51 57 59

Genomsnittlig handläggningstid för beslut om  
försörjningsstöd vid nybesök, dagar 17 18 19 19 17 16 18

Nyckeltal   Helsingborg Genomsnitt Genomsnitt
       alla kommuner större städer 1) 

  2011 2012 2013  2014 2015 2015 2015 
Kommunens webbinformation till  
invånarna, index 89 88 91 92 96 80 87

Invånarnas möjligheter att delta i  
kommunens utveckling, index 52 54 54 56 59 55 63

Invånarnas upplevelse av insyn och inflytande  
över kommunens verksamhet, index 41 40 40 40 40 40 41
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1) Gruppen större städer, enligt Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning, avser kommuner med 50 000 – 200 000 invånare  
   samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.
2) Avser 2014.
3) Invånare som arbetar i Danmark är inkluderade i Helsingborgs resultat 2012 – 2014. 

Samhällsutveckling

Nyckeltal   Helsingborg Genomsnitt Genomsnitt
       alla kommuner större städer 1)  

  2011 2012 2013  2014 2015 2015 2015 
Andel förvärvsarbetande invånare     
20–64 år, procent 3) 71,8 73,4 73,5 73,7 – 78,5 2  76,6 2

Andel invånare som någon gång under  
året erhållit ekonomiskt bistånd, procent 5,9 6,1 6,0 5,9 – 4,2 2 4,8 2

Antal nya företag, helårsprognos baserad på 
första halvåret, antal per 1000 invånare –  7,7 7,8 7,9 6,7 4,9 5,6

Nöjd kund-index företagsklimat 62 – 67 – 68 68 67

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare 5,5 6,4 7,0 7,9 – 10,5 2 9,1 2

Andel hushållsavfall som återvinns genom material-  
återvinning, inkl. biologisk behandling, procet  42 40 43 51 47 39 2 47 2

Andel miljöbilar i kommunorganisationen,  
procent  92 82 78 79 81 34 50

Andel inköpta ekologiska livsmedel första  
halvåret, procent  – 15 17 28 42 25 32

Invånarnas uppfattning av kommunen som  
en plats att bo och leva på, index 69 66 66 67 68 60 64

Effektivitet

Nyckeltal   Helsingborg Genomsnitt Genomsnitt
       alla kommuner större städer 1) 

  2011 2012 2013  2014 2015 2015 2015 

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn  114 512 117 939 122 295 132 655 – 130 784 2 131 636 2

Andel elever i årskurs 6 med lägst betyget godkänt  
för ämnesproven i sv, sv2, en och ma, procent –   – 95 93 93 93 93

Andel elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för  
ämnesproven i sv, sv2 och ma, procent 73 74 74 75 75 70 71

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett  
yrkesprogram på gymnasiet, procent 86,7 85,3 89,0 87,3 84,2 85,2 86,7

Elevers syn på skolan och undervisningen  
i årskurs 8, andel positiva svar, procent –  –  –  –  84 75 77

Kostnad per betygspoäng, åk 9 kommunala 
skolor, kr/betygspoäng 307 295 301 322 339 375 351

Gymnasieelever som fått examen eller  
studiebevis inom 4 år, procent – – – – 78,9 78,6 78,9

Kostnad för gymnasielever som inte fått  
examen/studiebevis inom 4 år, kr/elev 22 858 25 690 22 548 21 369 20 662 25 809 22 898

Kvalitetsaspekten inom särskilt boende 
äldreomsorg, andel av maxpoäng, procent  – 75 73 85 84 66 69

Kostnad särskilt boende äldreomsorg,  
kr/hyresgäst 581 255 605 619 608 317 581 008 – 799 273 2 730 798 2

Andel boende som är ganska/mycket  
nöjda med sitt särskilda boende, procent –  81 80 82 81 83 82

Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst, 
andel av maxpoäng, procent 97 94 97 88 91 65 68

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/kund  150 781 154 856 159 330 161 207 – 264 044 2 257 640 2

Andel brukare som är ganska/mycket  
nöjda med sin hemtjänst, procent  – 89 90 90 89 91 90

Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och  
serviceboende, andel av maxpoäng, procent – 82 84 82 84 82 79

Andel inte återaktualiserade ungdomar ett år efter  
avslutad insats eller utredning från socialtjänsten, procent 72 74 70 81 85 78 79
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       Uppfyllelse 100 procent           Uppfyllelse 91–99 procent            Uppfyllelse 90 procent eller lägre          Uppföljning är inte genomförd

 
  Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015

  Barns och elevers vardag ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull   

 Andel vårdnadshavare i förskolan som känner till förskolans uppdrag och mål    91,2 %  Minst 86 %

 Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena    90 %	 Minst 85 %

  Andel elever som har inflytande över arbetssätt    86,6 %	  Minst 78 %

  Stadens förskolor och skolor ska ge alla barn och elever möjligheter att nå sina mål 

 Andel elever i grundskolans årskurs 6 som har lägst betyg E i samtliga ämnen   79,4 % 79,1 %  Minst 81 %

 Genomsnittligt meritvärde i grundskolan   224,7 226,9  Minst 226

 Genomsnittlig skillnad i meritvärde flickor-pojkar    25,7  Max 34

 Andel elever i grundskolans årskurs 9 som nått målen i alla ämnen  78 % 76 % 74,6 %		 Minst 78 %

 Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram  88 % 84,7 % 80,7 %  Minst 85 %

 Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram efter sommarskola    83,7 %  Minst 89 %

 Andel elever på gymnasieskolans yrkesprogram som uppnår kraven för gymnasieexamen   73,4 % 79,8 %  Minst 90 %

 Andel elever på gymnasieskolans högskoleförberedande  
 program som uppnår kraven för gymnasieexamen   82,6 % 86,3 %  Minst 90 %

 Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver    75,7 %  Minst 71 %

 Andel elever som får veta hur det går för dem i skolarbetet    89,3 %  Minst 87 %

 Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår  95 % 96 % 95 %  100 %

 Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår  93 % 94 % 92 %  100 %

  Stadens förskolor och skolor ska förbereda barn och elever för att leva i ett hållbart samhälle 

 Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter    89,7  Minst 80 %

  Stadens förskolor och skolor ska erbjuda ett rikt utbud av  
aktiviteter och upplevelser för alla barn och elever

  Tjänstegaranti: Vi garanterar alla barn i förskolan och alla elever i skolan minst en estetisk  
upplevelse/kulturupplevelse per läsår från tre års ålder tills de lämnat gymnasiet   89 % 99 %  100 %

Omvärld – Mål och mätetal

Invånare – Mål och mätetal

  Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015

  Stadens förskolor och skolor ska erbjuda barn och elever en stimulerande lärandemiljö 

 Andel elever som upplever nyfikenhet och lust att lära    83,7 %  Minst 76 %

 Andel elever som upplever att deras lärare ger dem utmaningar    91 %		 Minst 87 %
 

  Stadens förskolor och skolor ska aktivt medverka i lokalt, regionalt och globalt samarbete 

  Antal grundskol- och gymnasielärare som deltar i e-Twinning   96 104 Minst 75  

Tre viktiga händelser som leder mot visionen

•  En fortsatt positiv befolkningstillväxt medför ett ökat antal barn och elever i  
 våra verksamheter, varav det ökade antalet nyanlända utgör en betydande del. 

•  Vi har tagit fram en omfattande investeringsplan för att möta den ökade  
 efterfrågan för förskole- och skolplatser.

• Vi har startat en mottagning, Välkomsten, för att kartlägga barn och ungas  
 kunskaper och skolbakgrund inför skolstarten. 

Vision
Helsingborg 
2035

Barn- och utbildningsnämnden

Uppföljning av nämndens mål
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Organisation – Mål och mätetal

Ekonomi – Mål och mätetal

  Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015

  Skol- och fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

 Medarbetarindex  74 75 75 Minst 86

 Ledarindex  79 % 80 % 81 %	 Minst 86 %

 Sjukfrånvaro  4,5 % 4,8 % 5,3 %	 Max 5 %

  All kommunikation ska vara tillgänglig, fullständig och anpassas efter mottagaren

  Andel vårdnadshavare som är nöjda med förvaltningens information och kommunikation  94 % 95 % 92,1 %	 Minst 95 %

  Stadens förskolor och skolor ska vara föregångare i sitt miljöarbete

  Andel förskolor och skolor som har någon form av miljöcertifiering    39 %	 Minst 25 %

  Barn- och utbildningsnämndens ekonomi ska vara i balans

 Bokslutsutfall (tkr) 29 449 24 619 10 943 +/-0

Nedan följer en kort kommentar till nämndens mål och resultat. 
För mer information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se 
publikationen Stadens måluppfyllelse 2015 som finns att läsa 
på stadens webbplats helsingborg.se.
 Resultatet från kommunens årliga attitydundersökning 
visar att vårdnadshavarna till barn i förskolan och pedagogisk 
omsorg är mycket nöjda med verksamheternas kvalitet. Barnen 
trivs och känner sig trygga, och som förälder kan man i hög 
utsträckning rekommendera förskolan till andra. Det pågår ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete på stadens förskolor för att ut-
veckla såväl didaktiken och den pedagogiska dokumentationen 
som inkluderande lärmiljöer. 
 Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 stiger, samtidigt 
som behörighet till gymnasiet sjunker jämfört med föregåen-
de år. En liknande trend återfinns finns i landet som helhet. 
Underkända betyg i matematik och svenska som andraspråk är 

ofta en orsak till att eleverna inte når gymnasiebehörighet, både 
i Helsingborg och i riket. För att förbättra matematikresultaten 
pågår bland annat, en fortbildningssatsning baserad på material 
av Skolverket.
 Examensgraden från gymnasiet har ökat, både på högskole-
förberedande program och på yrkesprogram. Gymnasieskolorna 
har under året drivit ett utvecklingsarbete med alla lärare för att 
skapa en skola på vetenskaplig grund med högre måluppfyllelse 
och en mer likvärdig bedömning i samtliga ämnen och kurser. 
Detta arbete kommer att fortsätta under 2016.
 En utmaning för staden är att säkerställa en likvärdig kvalitet 
i samtliga skol- och förskoleverksamheter. Statistiken visar 
exempelvis att det finns stora skillnader mellan stadens skolor 
när det gäller betygsresultat och andel elever som blir behöriga 
till gymnasieskolan. Ett fortsatt och intensifierat arbete krävs för 
att minska dessa skillnader mellan olika enheter.

Nämndens verksamhet – kommunal och extern
Procent av total kostnadsomslutning

Extern verksamhet

Kommunal verksamhet 

71

29

Staden bedriver en mängd verksamhet direkt riktad till invånarna. En del av denna 
verksamhet köps in av extern part. Diagrammen nedan visar hur stor denna 
externa del är i förhållande till nämndens totala verksamhet samt hur den fördelas 
inom de verksamhetsområden där extern verksamhet förekommer. Extern verk-
samhet definieras här som; Verksamhet som bedrivs av annan juridisk person än 

staden eller bolag inom koncernen och till vilken staden har överlämnat driften av 
en kommunal angelägenhet. Verksamheten vänder sig till invånarna och staden 
har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds. Om verksamheten inte hade drivits 
externt skulle staden utfört den i egen regi. Extern verksamhet innefattar därmed 
inte internt riktad verksamhet och stödfunktioner som exempelvis städning.

Extern verksamhet

Förskola och peda-
gogisk omsorg

Grundskola med för- 
skoleklass, fritidshem

Gymnasie-
skola

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden
Procent av verksamhetsområdets kostnadsomslutning

Kommunal verksamhet 

Extern verksamhet  
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Förskola och pedagogisk omsorg

Årets verksamhet
Antalet förskolor i staden var vid årets slut totalt 132, varav  
56 i fristående regi. Det fanns också åtta verksamheter med 
pedagogisk omsorg, varav tre i kommunal regi och fem fristå-
ende. För att möta den fortsatt positiva befolknings- 
ökningen i Helsingborgs stad pågår en intensiv planering för 
att kunna öppna nya förskoleverksamheter. Under året har vi 
öppnat en ny förskola med 80 platser på Drottninghög. Vein-
gegatans förskola har byggts ut för att kunna ta emot ytterligare 
50 barn under hösten och Slottsvångens förskola har utökat med 
drygt 30 platser.
 Resultatet från kommunens årliga attitydundersökning, för 
både kommunala och fristående verksamheter, visar att vård-
nadshavarna till barn i förskolan och pedagogisk omsorg är 
mycket nöjda med verksamheternas kvalitet. Barnen trivs och 
känner sig trygga, och som förälder kan man i hög utsträckning 
rekommendera förskolan till andra.
 Det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete på stadens 
förskolor, där förstelärare och pedagogistor (lärare åt våra 
lärare) är viktiga resurser för att utveckla såväl didaktiken och 
den pedagogiska dokumentationen som inkluderande lärmiljö-
er. Förskolorna arbetar med att stimulera barnens intresse för 
läsning. Flera förskolor har många barn med annat modersmål 
än svenska och arbetar för att ta tillvara på deras modersmål 
för att stärka språkutvecklingen. Modersmålsenheten  har 
tillsammans med representanter från förskolan genomfört ett 
projekt med syfte att öka personalens kunskaper om hur de 
kan stimulera barns flerspråkighet i förskolan. Stadens försko-
lor har överlag en god tillgång på digitala lärverktyg, och flera av 
dem har haft som prioriterat område under läsåret att utveckla 
hur de kan använda verktygen i sin verksamhet.

Framtid
Lärandet är en av grundstenarna i förskolans uppdrag, och 
måste bli en allt mer integrerad och framträdande del i den 
dagliga verksamheten. Lärandet är starkt kopplat till försko-
lans lärmiljöer, vilka fortsatt måste utvecklas för att stimulera 
barnens lust till att lära. Att använda digitala verktyg är ett sätt 
att skapa nya och varierande lärmiljöer. Även framöver kommer 
fokus att vara på språkutvecklande arbetsätt för att lägga grun-
den till en lyckad skolgång. Framtida utmaningar för förskolan 
är att kunna erbjuda alla barn en likvärdig förskola och att utöka 
verksamheten i takt med att antalet barn i Helsingborg ökar.

Nyckeltal
  2013 2014 2015

Extern kundnöjdhet

Andel vårdnadshavare till barn i kommunal  
och fristående förskoleverksamhet som  
upplever att deras barn känner sig trygga i  
verksamheten, procent – – 99

– varav i kommunal förskoleverksamhet – – 99

– varav i fristående förskoleverksamhet – – 99

Andel vårdnadshavare till barn i kommunal  
och fristående förskoleverksamhet som är  
nöjda med verksamheten, procent – – 97

– varav i kommunal förskoleverksamhet – – 97

– varav i fristående förskoleverksamhet – – 98

Kvalitet

Andel årsarbetare i kommunal och  
fristående förskola med pedagogisk  
högskoleexamen, procent 57 57 47

– varav i kommunal förskoleverksamhet 66 65 55

– varav i fristående förskoleverksamhet 42 43 31

– i gruppen större städer 60 60 52

Antal förskolebarn per årsarbetare i kom- 
munal och fristående förskola, medelvärde 5,7 5,6 5,7

– varav i kommunal förskoleverksamhet 5,8 5,8 5,6

– varav i fristående förskoleverksamhet 5,4 5,3 5,9

– i gruppen större städer 5,3 5,4 5,4

Volymer

Barn i kommunala förskolor och pedagogisk  
omsorg, antal 4 524 4 717 4 822

Barn i förskola och pedagogisk omsorg,  
folkbokförda i Helsingborg, antal 7 160 7 316 7 411

– varav andel i kommunal  
verksamhet, procent 62,8 63,5 63,5

– varav andel i fristående  
verksamhet, procent 36,5 35,8 35,9

– varav andel i annan kommuns  
verksamhet, procent 0,7 0,7 0,6

Förskola och pedagogisk omsorg,  
andel inskrivna barn av folkbokförda  
i Helsingborg, procent 89,4 90,3 88,5

Ekonomi

Intäkter, mnkr 169 171 168

Kostnader, mnkr 849 933 986

Nettokostnader, mnkr 680 763 818

Nettokostnad per invånare, kr 5 113 5 677 5 924

Förskola, nettokostnad per barn  
folkbokförda i Helsingborg, kr 94 986 104 253 110 383
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Årets verksamhet
I takt med att elevantalet ökat med drygt 500 elever mellan 
läsåren 2013/14 och 2014/15 i de kommunala verksamheterna 
har behovet av att rekrytera också ökat. Detta ökade behov 
medför stora utmaningar eftersom flera yrkesgrupper är svåra 
att rekrytera. Även under de kommande 5–10 åren förutspås 
ett växande rekryteringsbehov, samtidigt som det kommer att 
finnas ett begränsat utbud av personal med pedagogisk kom-
petens. I takt med att antalet elever ökar, en ökning som beräk-
nas att fortsätta, har det även uppstått ett stort behov av nya 
lokaler. Skol- och fritidsförvaltningen har därför tillsammans 
med fastighetsförvaltningen arbetat fram en investeringsplan 
som bland annat omfattar nybyggnation av tre skolor.
 I den kommunala verksamheten har en rad satsningar 
gjorts. För att stärka elevernas språkkunskaper har vi satt 
in olika åtgärder, exempelvis har vi anställt förstelärare med 
särskilt uppdrag att arbeta med språkutveckling och studie-
handledare i form av arabisktalande pedagoger. Genom fortsatt 
utbildning av pedagoger i genrepedagogik får elever hjälp att 
inte bara utveckla sitt vardagsspråk utan även sitt skolspråk. 
I syfte att säkra läsgarantin har vi anställt specialpedagoger 
som ska undervisa elever i de lägre årskurserna. Den nationella 
satsningen Matematiklyftet, som syftar till att stärka och ut-

Grundskola med förskoleklass

veckla kvaliteten i undervisningen, fortsätter på stadens skolor. 
En ökad tillgång till digitala lärverktyg har lett till att eleverna 
upplever undervisningen som mer lockande och intressant, och 
med hjälp av de digitala lärverktygen är det även enklare att till-
godose elevernas olika lärstilar kopplade till exempelvis läsning, 
skrivning och matematik.
 Kunskapsresultaten för läsåret 2014/15 visar att det 
genomsnittliga meritvärdet för eleverna i årskurs 9 var 226,9 i 
de kommunala och 236,2 i de fristående skolorna, vilket i båda 
fallen är högre än genomsnittet i landet. Andelen elever som 
blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram var 81 procent i 
den kommunala verksamheten och 88 procent i den fristående. 
Motsvarande siffror förra året var 85 respektive 91 procent. 
Denna nedåtgående trend finns även på riksnivå. Förklaringen 
till att en lägre andel elever klarade kravet för gymnasiebehörig-
het i Helsingborg är att andelen elever med minst E i matematik 
och svenska som andraspråk minskade, eftersom godkänt 
betyg i dessa ämnen är ett krav för att uppnå behörighet till 
gymnasiet.
 Resultatet från årets attitydundersökning visar att eleverna 
och föräldrarna överlag är nöjda med skolverksamheten i staden. 
Framför allt är de nöjda med tryggheten och trivseln.

Helsingborgs stads årsredovisning 2015 Barn- och utbi ldningsnämnden
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Framtid
Befolkningsprognosen för Helsingborg visar att antal elever i 
grundskolan kommer att öka med cirka 300 elever per år plus 
ett osäkert antal nyanlända. Detta gör att det framöver kommer 
att krävas betydande investeringar i form av nybyggnationer för 
att kunna ta emot alla elever. Det ökade behovet av personal, 
som det stigande elevantalet leder till, kommer också att vara 
en stor utmaning eftersom det redan idag är brist inom flera 
yrkesgrupper.
 Ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete är en 
förutsättning för att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Att 
skapa förutsättningar för att verksamheterna ska kunna utveckla 
och förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete är därför av 
central betydelse. En fortsatt didaktisk utveckling är nödvändig 
och de tidigare satsningarna inom Matematiklyftet kommer 
att fortsätta. Av de kommunala skolorna kommer 19 att ingå i 
Skolverkets projekt Läslyftet. Projektet syftar till att stärka och 
utveckla kvaliteten i undervisningen för att öka elevers läsför-
ståelse och skrivförmåga. Olika kategorier av lärare kommer 
att delta, och språkinlärning kommer att synliggöras utifrån de 
behov som finns i de olika ämnena.

Nyckeltal
  2013 2014 2015

Extern kundnöjdhet   

Andel elever i kommunal och fristående  
grundskola som upplever trygghet i  
verksamheten, procent – – 96

– varav i kommunal grundskola – – 96

– varav i fristående grundskola – – 95

Andel elever i kommunal och fristående  
grundskola som kan rekommendera  
verksamheten, procent – – 87

– varav i kommunal grundskola – – 88

– varav i fristående grundskola – – 84

Kvalitet   

Andel elever i kommunal och fristående  
grundskola som är behöriga till yrkesprogram  
i gymnasieskolan, procent 89 87 83

– varav i kommunal grundskola 87 85 81

– varav i fristående grundskola 93 91 89

– i gruppen större städer 88 87 86

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9  
i kommunal och fristående grundskola,  
medelvärde 216,8 219,4 221,6

– varav i kommunal grundskola 214,5 217,1 218,6

– varav i fristående grundskola 221,7 223,2 227,4

– riket 213,1 214,8 217,1

Andel lärare i kommunal och fristående  
grundskola med pedagogisk högskole- 
examen, procent 80 81 82

– varav i kommunal grundskola 82 83 83

  2013 2014 2015

– varav i fristående grundskola 75 74 77

– i gruppen större städer 88 88 88

Antal elever per lärare i kommunal och  
fristående grundskola, medelvärde 12,3 11,9 12,3

– varav i kommunal grundskola 12,2 11,7 12,3

– varav i fristående grundskola 12,4 12,6 12,2

– i gruppen större städer 12,2 12,2 12,2

Volymer   

Elever i kommunala skolor, antal 10 553 10 972 11 592

Elever folkbokförda i Helsingborg, antal 13 739 14 193 14 860

– varav andel i kommunala skolor, procent 75,8 76,2 76,9

– varav andel i annan kommuns skolor,  
procent 1,2 1,4 1,5

– varav andel i fristående skolor, procent 23,0 22,4 21,6

Elever i fritidshem, folkbokförda i  
Helsingborg, antal 4 691 4 887 5 161

– varav andel kommunalt, procent 81,6 80,5 81,9

– varav i annan kommuns verksamhet, procent 1,2 1,3 1,2

– varav andel fristående, procent 17,2 18,3 16,9

Ekonomi   

Intäkter, mnkr 57 58 79

Kostnader, mnkr 1 332 1 396 1 534

Nettokostnader, mnkr 1 275 1 339 1 455

Nettokostnad per invånare, kr 9 592 9 963 10 831

Grundskola – nettokostnad per  
folkbokförd elev, kr 92 811 94 314 97 936

Barn- och utbi ldningsnämnden  Helsingborgs stads årsredovisning 2015
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Gymnasieskola

Årets verksamhet
I Helsingborgs stad finns 6 kommunala och 18 fristående gym-
nasieskolor, och sammanlagt finns ett mycket varierat utbud av 
både yrkesprogram och studieförberedande program. En ny fri-
stående gymnasieskola, Realgymnasiet, startade hösten 2015.
 Under våren 2015 genomfördes den årliga attitydundersök-
ningen. Resultaten visar att gymnasieeleverna generellt sett är 
nöjda och att de trivs och känner sig trygga i skolan. På grund 
av förändrad skala i undersökningen är jämförelser bakåt i 
tiden svåra. Resultaten visar, som tidigare år, att det är viktigt 
att fortsatt arbeta med att öka elevernas nyfikenhet och lust att 
lära, liksom att förbättra arbetsron i skolorna.
 Läsåret 2014/15 ökade andelen examen både på yrkespro-
gram och högskoleförberedande program på de kommunala 
skolorna. Andelen elever med examen från yrkesprogrammen 
ökade från 79,9 till 85,4 procent respektive 87,0 till 89,9 på de 
högskoleförberedande programmen. Uppdelat per skola inne-
bär detta att alla skolor gjort en förbättring jämfört med läsåret 
2013/14. Detta innebär också att avståndet till rikssnittet för 
kommunala gymnasieskolor minskat för läsåret 2014/15, som 
för yrkes- respektive högskoleförberedande program låg på 
86,5 respektive 91,3 procent.
 För stadens elever i fristående verksamhet minskade an-
delen med examen på yrkesprogram från 81,6 till 76,9 procent, 
och ökade på högskoleförberedande program från 94,3 till 95,9 
procent. Detta kan jämföras med snittet för landets fristående 
skolor där andelen med examen på yrkes- respektive högskole-
förberedande program är 85,6 respektive 89,2 procent.
 Under 2014/15 har samtliga kommunala gymnasieskolor 
fortsatt utvecklingsarbetet kring digitalt lärande med bland 
annat kompetensutveckling för pedagogerna. Vi har även 
genomfört en särskild språksatsning, bland annat riktad mot att 
öka förståelsen hos pedagogerna för vad ett språkutvecklande 
arbetssätt innebär. Flera insatser avseende språkstöd för elever 
har införts, däribland studiehandledning på arabiska i olika 
ämnesområden.
 Under 2015 har antalet nyanlända elever till gymnasie-
skolan ökat och beräknas göra så även under 2016. För att 
säkerställa skolgången för dessa elever erbjuder vi nu språkin-
troduktionsprogrammet på fler kommunala skolor än tidigare.

Nyckeltal
  2013 2014 2015

Extern kundnöjdhet

Andel elever i kommunal och fristående  
gymnasieskola som upplever trygghet i  
verksamheten, procent – – 96

– varav i kommunal gymnasieskola – – 96

– varav i fristående gymnasieskola – – 96

Andel elever i kommunal och fristående  
gymnasieskola som kan rekommendera  
verksamheten, procent – – 79

– varav i kommunal gymnasieskola – – 76

– varav i fristående gymnasieskola – – 84

Kvalitet

Andel elever i kommunal och fristående  
gymnasieskola som tagit examen – 87 89

– varav i kommunal gymnasieskola – 84 88

– varav i fristående gymnasieskola – 90 90

– i riket – 89 89

Andel elever i kommunala och fristående  
gymnasieskolor med behörighet till  
högskolan, procent – 72 72

– varav i kommunal gymnasieskola – 64 62

– varav i fristående gymnasieskola – 80 80

– i riket – 70 71

Andel lärare i kommunal och fristående  
gymnasieskola med pedagogisk  
högskoleexamen, procent 75 76 76

– varav i kommunal gymnasieskola 79 79 79

– varav i fristående gymnasieskola 69 73 72

– i gruppen större städer 79 79 80

Volymer

Elever i kommunala skolor, antal 3 763 3 470 3 368

Elever folkbokförda i Helsingborg, antal 4 631 4 471 4 519

– varav andel i kommunala skolor, procent 52,4 49,9 49,3

– varav andel i fristående skolor, procent 43,7 45,8 46,2

– varav andel i annan kommuns skolor, procent 4,0 4,4 4,5

Ekonomi

Intäkter, mnkr 187 180 175

Kostnader, mnkr 598 597 602

Nettokostnader, mnkr 411 417 427

Nettokostnad per invånare, kr 3 089 3 104 3 182

Gymnasieskola - nettokostnad per elev  
folkbokförd i Helsingborg, kr 88 751 93 292 94 599

Helsingborgs stads årsredovisning 2015 Barn- och utbi ldningsnämnden
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Framtid
Fokus framöver är främst att fler elever ska nå målen för 
undervisningen och därmed uppnå kraven för examen. Ett väl 
fungerande systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning 
för att kunna utveckla och förbättra våra skolor. Detta arbete 
är därmed också en förutsättning för ökad måluppfyllelse och 
alla elever ska få en likvärdig utbildning. Det är även viktigt att 

skolorna fortsätter att hitta sätt att utveckla lärandet så att inte 
bara kunskapsresultaten utan också elevernas motivation ökar. 
Områden som meningsfullhet i undervisningen och i mentors-
samtalet, tydlighet kring mål och utveckling samt elevinflytande 
behöver förbättras.

Barn- och utbi ldningsnämnden  Helsingborgs stads årsredovisning 2015
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Särskola

Årets verksamhet
Särskolan är till för de barn och elever som beroende på en 
hjärnskada eller en utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå 
grundskolans eller gymnasieskolans kunskapsmål. I Skåne 
Nordväst finns ett samverkansavtal som innebär att elever 
inom särskolan kan söka fritt till nationella program på samtliga 
gymnasiesärskolor i området. Det ger ett större utbud av utbild-
ningsmöjligheter med fler program och inriktningar.
 I staden bedrevs det under läsåret 2014/15 grundsärsko-
leverksamhet vid fyra enheter: Borgmästarskolan, Elinebergs 
grundsärskola, Rönnbäcksskolan och Västra Berga grundsär-
skola. Borgmästarskolan och Rönnbäcksskolan är mindre 
enheter med 10–15 elever vardera och bedriver grundsärskola 
med inriktning mot träningsskola för elever med flerfunktions-
nedsättning. Elinebergs och Västra Bergas grundsärskolor 
hade cirka 40 elever vardera och bedriver både grundsärskola 
och träningsskola. Gymnasiesärskoleverksamhet för elever 
med stora behov bedrivs på två enheter Rönnbäcksskolan och 
Borgmästarskolan, medan övriga gymnasiesärskoleelever går 
på Filbornaskolan eller Nicolaiskolan.
 Den årliga attitydundersökningen visar fortsatt goda resul-
tat, även om de inte är helt jämförbara bakåt i tiden på grund 
av förändrad skala. Både elever i grundsärskola och gymnasie-
särskola samt vårdnadshavare är särskilt nöjda med persona-
lens engagemang och bemötande. Eleverna upplever att de är 
trygga och får bra hjälp och stöd av sina lärare.
 I grundsärskolan har man under året i större utsträckning 
är tidigare arbetat med digitala lärverktyg och upplever att 
framför allt läsplattor med sitt intuitiva gränssnitt fungerar bra i 
verksamheten. Under 2015 har mycket fokus legat på att imple-
mentera gymnasiesärskolans nya styrdokument och kurspla-
ner. Vi har också inlett ett arbete som syftar till att få mer fokus 
på kunskapsresultaten. 

Framtid
Det är fortsatt viktigt att vi följer upp betygs- och kunskaps- 
utvecklingen för att synliggöra vilka förmågor eleverna har 
utvecklat inom olika områden och ämnen. Ett ökat fokus på lä-
rande och kunskapsutveckling leder till högre förväntningar på 
eleverna och att de, med rätt stöd, kan utvecklas på ett positivt 
sätt. Arbetet med att utveckla användningen av digitala och 
alternativa lärverktyg fortsätter för att anpassa arbetssätt efter 
varje elevs förutsättningar. Genom att utveckla arbetet med 
alternativa kompletterande kommunikationssätt för eleverna 
i träningsskolan stärks deras möjligheter till delaktighet och 
påverkan.

Nyckeltal
  2013 2014 2015

Extern kundnöjdhet

Andel av eleverna i grund- och gymnasie- 
särskola som upplever trygghet i  
verksamheten, procent – – 99

Kvalitet

Antal elever per lärare i grundsärskola,  
medelvärde 3,3 4,2 4,7

– i större städer 3,3 3,7 3,8

Antal elever per lärare i gymnasiesärskola,  
medelvärde 3,6 4,8 5,7

– i större städer 4,1 4,3 3,9

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen  
i grundsärskolan, procent 67 85 94

– i större städer 82 92 94

Andel lärare med specialpedagogisk  
högskoleexamen i grundsärskolan, procent 42 58 62

– i större städer 37 39 40

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen  
i gymnasiesärskolan, procent 83 93 91

– i större städer 86 90 90

Andel lärare med specialpedagogisk  
högskoleexamen i gymnasiesärskolan, procent 26 35 39

– i större städer 24 26 27

Volymer

Elever i grundsärskola, antal 104 103 116

Elever i grundsärskola folkbokförda i  
Helsingborg, antal 95 94 107

– varav andel i kommunal skola, procent 98,9 97,9 99,1

– varav andel i annan kommuns skola, procent 1,1 2,1 0,9

– varav andel fristående skola, procent 0,0 0,0 0,0

Elever i gymnasiesärskola, antal 125 113 105

Elever i gymnasiesärskola folkbokförda i  
Helsingborg, antal 91 80 74

– varav andel i kommunal skola, procent 94,5 97,5 97,3

– varav andel i annan kommuns skola, procent 5,5 2,5 2,7

– varav andel fristående skola, procent 0,0 0,0 0,0

Ekonomi

Intäkter, mnkr 17 14 13

Kostnader, mnkr 74 73 75

Nettokostnader, mnkr 57 59 61

Nettokostnad per invånare, kr 437 440 457

Helsingborgs stads årsredovisning 2015 Barn- och utbi ldningsnämnden
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       Uppfyllelse 100 procent           Uppfyllelse 91–99 procent            Uppfyllelse 90 procent eller lägre          Uppföljning är inte genomförd

  

Invånare – Mål och mätetal

Vård- och omsorgsnämnden

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015

  Helsingborgaren ska få stöd i hemmet som ger förutsättningar att bo  
kvar i den självvalda hemmiljön   

 Andel av invånarna, 80 år och äldre, som har beslut om särskilt boende  12 % 13 % 13 % 13 %

 Andel kunder som är sammantaget mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten  90 % 90 % 89 % 90 %

 Andel kunder som uppger att personalen alltid eller oftast bemöter  
dem på ett bra sätt (hemtjänst)  97 % 98 % 97 % 97 %

 Antal olika personer som kommer hem till kund i hemtjänst på en 14 dagarsperiod  10 14 13 Max 14

		I	Helsingborg	ska	det	finnas	bra	boende	för	personer	med	funktionsnedsättning	och	för	äldre.	 
Där	ska	finnas	förutsättningar	för	helsingborgaren	att	bibehålla	sin	livskvalitet	i	den	nya	hemmiljön	

 Andel boendeplatser inom LSS där hyresgästen ges möjlighet att vara ute  
på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl. 21.00  93 % 100 % 100 % 100 %

 Andel boendeplatser i gruppbostäder där hyresgästen kan ta emot gäster  
alla kvällar efter kl. 21.00  100 % 100 % 100 % 100 %

 Andel hyresgäster i vårdboende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende 80 %  82 % 81 % 82 %

 Andel hyresgäster som uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på  
ett bra sätt (Särskilt boende)  93 % 92 % 92 % 87 %

  Vi besvarar mail, brev och telefonmeddelanden senast nästkommande vardag (tjänstegaranti)  

 Andel lyckade kontakförsök med handläggare (telefoni)   62 % 58 % 82 %

 Andel e-postbrev som besvaras inom två arbetsdagar   80 % 74 % 82 %

  Kunderna får fortlöpande information om sitt ärende på det sätt vi kommit överens om (tjänstegaranti) 

 Andel klagomål som inkommit på grund av att garantin inte uppfyllts  0 % 0 % 0 % Max 20 %

  Invånare och kunder ska meddelas i förväg om vi behöver ändra den tid vi kommit  
överens om eller om vi blir mer än 15 minuter försenade (tjänstegaranti)    

 Andel kunder som uppger att personalen alltid eller oftast informerar om  
tillfälliga förändringar (hemtjänst)  71 % 71 % 68 % 70 %

 Genomförandeplanen upprättas tillsammans med kund (tjänstegaranti)

 Andel kunder som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter  
och önskemål (hemtjänst)  87 % 88 % 88 % 86 %

 Andel hyresgäster som uppger att personalen alltid eller oftast tar  
hänsyn till åsikter och önskemål (särskilt boende)  76 % 74 % 72 % 80 %

		I	Helsingborg	ska	det	finnas	lika	möjligheter	för	alla	barn	

 Andel barn och unga som beviljas kontaktperson  100 % 100 % 88 % 80 %

Vision
Helsingborg 
2035

Uppföljning av nämndens mål

Tre viktiga händelser som leder mot visionen

•	Vår	organisation	för	matomsorg	fick	genom	sitt	tillagningskök	på		 	
 Åbräddens vårdboende en tredjeplats i White Guides bedömning av de  
 bästa seniormåltiderna.

• Förvaltningen är projektägare till EU-projektet ”Sustainable ageing in  
 future Europe”, som syftar till att utveckla hemtjänsten.

• Invigning av nya Kungshult med vårdboende, servicebostäder och kort- 
 tidsboende LSS som utrustats med den senaste tekniken och komforten.
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Invånare – Mål och mätetal

Omvärld – Mål och mätetal

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015

  Det förebyggande arbetet ska förlänga det goda livet för helsingborgaren och ska  
verka för trygghet i den självvalda hemmiljön   

 Medelåldern på de som får beslut om hemvårdsinsatser i form av omsorg  
och/eller trygghetslarm   78 78 80

 Andel kunder som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt att bo  
hemma med stöd av hemtjänsten  86 % 85 % 85 % 85 %

 Andel hyresgäster som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt att bo i särskilt boende  89 % 89 % 86 % 90 %

  Helsingborgaren ska stödjas till ett aktivt och socialt liv 

 Beläggningsgrad på dagverksamheter  77 % 87 % 84 % 93 %

 Antal besökare på träffpunkter    19 291 22 141 3 000

 Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad  
och gemensam aktivitet per dag under helgen  73 % 100 % 100 % 100 %

 Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade  
och gemensamma aktiviteter under vardagar  80 % 92 % 100 % 100 %

 Andel boendeplatser i särskilt boende där hyresgästen erbjuds tid utifrån 
sina egna önskemål dagligen  79 % 100 % 85 % 100 %

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015

 Helsingborgs ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor  

 Andel som uppger att på min arbetsplats tas mina förslag och idéer  
omhand på ett bra sätt  61 % 62 % 63 % 76 %

 Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad 

 Antal nätverk på nationell och internationell nivå där nämnden är  
representerad (genomsnitt)  3,0 2,3 2,0

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015

 Verksamheterna ska bedrivas med fokus på medarbetar- och ledarskap   

 Medarbetarindex  76 73 67 80

 Ledarskapsindex  78 75 70 75

 Svarsfrekvens på den årliga medarbetarundersökningen   67 % 66 % 67 % 71 %

 Verksamheterna ska vara tillgängliga och ha en god  
kommunikation med helsingborgarna  

 Andel av maxpoäng i SKL:s mätning webbgranskning äldreomsorg  87 %  100 % 100 % 100 %

 Verksamheterna ska ha hög medvetenhet om och aktivt  
arbete i miljö- och klimatfrågor  

  Andel kommunala enheter som har upprättat miljöledningssystem  50 %  50 % 50 % 100 %

Organisation – Mål och mätetal

Ekonomi – Mål och mätetal

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015

  Verksamheterna ska bedrivas effektivt med hänsyn till ekonomisk,  
social och miljömässig hållbarhet  

 Ekonomi i balans  -2  0 -45 0

 Andel av nämndens beslutsunderlag som innehåller hållbarhetskonsekvenser     66 % 100 %
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Nedan följer en kort kommentar till nämndens mål och resultat. 
För mer information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se 
publikationen Stadens måluppfyllelse 2015 som finns att läsa 
på stadens webbplats helsingborg.se.
 Årets kundundersökning visar att en stor andel av kunderna 
med hemtjänst är ganska eller mycket nöjda med servicen i sin 
helhet och med personalens bemötande. Andelen kunder som 
uppger att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma 
med stöd av hemtjänsten uppgår till 85 procent. Ett sätt att 
främja tryggheten för våra kunder är att arbeta med personal-
kontinuiteten. Under en 14-dagarsperiod är det i genomsnitt 
13 olika vårdare som kommer hem till en kund med hemtjänst. 
Det genomsnittliga resultatet i landet är 15 olika vårdare.
 Ungefär åtta av tio hyresgäster i stadens boenden för 
äldre är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende. 
Detta resultat motsvarar genomsnittsresultatet i Sverige. På 
boendena för äldre har vi gjort satsningar på måltidsmiljöerna 
i syfte att öka kundernas delaktighet. Vad vi människor tycker 
om mat är en subjektiv upplevelse och vi behöver fundera över 
hur vi kan utveckla resultatet och till vilka nivåer. Samma sak 
gäller för måltidssituationen och de förändringar det innebär 
för våra kunder att från ett eget boende befinna sig i en kollektiv 
boendemiljö.
 För att stödja de boende till ett aktivt och socialt liv erbjuder 
vi till exempel organiserade och gemensamma aktiviteter, både 
under vardagar och på helger. Under 2015 har vi haft detta på 
alla boendeplatser vilket är ett mycket bra resultat jämfört med 
andra kommuner. Vi når inte riktigt vår ambition att på alla bo-
endeplatser dagligen erbjuda hyresgästen tid utifrån sina egna 
önskemål. Vårt resultat på 85 procent står sig dock bra jämfört 
med riksgenomsnittet på 69 procent.

Kunderna i LSS-verksamheter har ofta kognitiva funktionsned-
sättningar och vi arbetar med olika metoder för att förstärka 
delaktigheten. Vi har utvecklat så kallade delaktighetsslingor som 
är en arbetsform där såväl personal som kunder är utbildade i 
att leda dialog och samtal om synpunkter på den verksamhet vi 
bedriver. Människor med funktionsnedsättningar ska så långt det 
är möjligt, oavsett deras behov av omsorg, kunna vara delaktiga.

Extern verksamhet

Staden bedriver en mängd verksamhet direkt riktad till invånarna. En del av denna 
verksamhet köps in av extern part. Diagrammen nedan visar hur stor denna 
externa del är i förhållande till nämndens totala verksamhet samt hur den fördelas 
inom de verksamhetsområden där extern verksamhet förekommer. Extern verk-
samhet definieras här som; Verksamhet som bedrivs av annan juridisk person än 

staden eller bolag inom koncernen och till vilken staden har överlämnat driften av 
en kommunal angelägenhet. Verksamheten vänder sig till invånarna och staden 
har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds. Om verksamheten inte hade drivits 
externt skulle staden utfört den i egen regi. Extern verksamhet innefattar därmed 
inte internt riktad verksamhet och stödfunktioner som exempelvis städning.

Nämndens verksamhet – kommunal och extern
Procent av total kostnadsomslutning

Kommunal verksamhet

Entreprenadutsatt  
verksamhet 

89

11

Boende för  
vuxna (LSS)

Daglig verk- 
samhet (LSS)

Hemservice

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden
Procent av verksamhetsområdets kostnadsomslutning
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0 %
Hemvård Vårdboende
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Äldre och personer med funktionsnedsättning

Årets verksamhet
Människor med behov av stöd ska så långt det är möjligt kunna 
behålla den egna livsstilen. Det åstadkoms bland annat genom 
att vi erbjuder tillgängliga och attraktiva boenden, hemvård och 
mötesplatser. Förebyggande arbete bedrivs genom stöd till 
föreningar och organisationer där man kan delta för att leva ett 
aktivt och socialt liv.

Demensjukdomar
Allt fler människor drabbas av demenssjukdomar och vi  
arbetar med kompetensutveckling av personalen på flera 
av stadens vårdboenden, bland annat har Fullriggaren och 
Stattenahemmet Silviacertifierats (utbildning och certifiering 
via Silviahemmet i Stockholm). För att utveckla viktig kompe-
tens arbetar vi i olika demensnätverk, med demensombud och 
utbildningar, som till exempel ”Demens ABC”, rörelseförmåga 
och förflyttningar vid demenssjukdom.

Verksamhet i kommunal regi
Driften av tre äldreboenden har återgått till kommunal regi 
efter att ha varit konkurrensutsatta i sju år. Därmed har också 
cirka 220 medarbetare bytt arbetsgivare.

Ekonomi och kundflöden
De flesta med behov av vård och omsorg, cirka 4 000 personer, 
får det som stöd i hemmet. Stödet inkluderar hemsjukvårdsin-
satser och därutöver hemservice (städ, tvätt och inköp) till kun-
derna. Antalet kunder i hemvården har ökat kontinuerligt sedan 
2010. Sedan 2014 har antalet kunder med omsorgsbeslut ökat 
med cirka 90 stycken.

Boendeformer och korttidsplatser
Fullriggarens vårdboende invigde under hösten både sin om- 
och nybyggnation och har nu sammanlagt 64 lägenheter. 
Senare under hösten invigdes även nya Kungshults vårdboende 
med 72 lägenheter. Parallellt stängdes Fregatten och Fredriks-
dalshemmet. Sammanlagt innebär det att det finns 1 150 
lägenheter i vårdboendeform. Alla boenden är utrustade med 
digital teknik och internetcaféer.
 Välfärdsteknologi är ett relativt nytt och för hela nämnds-
området mycket spännande utvecklingsområde. Välfärdstek-
nologi handlar om att använda teknik som kan bidra till ökad 
trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer 
med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Inom verksam-
hetsområdet har vi bland annat arbetat med matningshjälpme-
dlet Bestic som gör att en person med funktionsnedsättning 
själv kan styra sitt matintag. Vi har även arbetat med den 
datoranslutna ”cykeln” Bikearound som ger möjlighet för hyres-
gästerna till virtuella cykelturer i staden, landet och på intres-
santa platser i omvärlden. Huvudsyftet med båda är förstås 
att ge stöd och nya upplevelser till hyresgästerna. En mycket 
viktig bieffekt är också att våra medarbetare får uppleva vad ny 
teknologi kan betyda i omsorgsarbetet.

Antalet korttidsplatser som har haft full beläggning hela året 
och personer som skrivits ut från sjukhuset har periodvis varit 
högre än beräknat, men har planat ut i slutet av året. Den totala 
kostnaden för utskrivningsklara är 3,3 miljoner kronor.

Hemvård
Trots volymökningarna har hemvården parallellt lyckats utveck-
la verksamheterna på flera områden. Bland annat har vi infört 
ett it-stöd och minskat vårt ekologiska fotavtryck genom att 
byta ut stora delar av vår bensindrivna bilpark och ersätta med 
elcyklar och elbilar. Olika delar av vår verksamhet kan numera 
också sköta sin dokumentation på plats hos kunderna med 
stöd av handenheter och smarta telefoner. Det ökar säkerheten 
vad gäller aktualitet och minskar risken för att pappersupplagor 
kommer på avvägar.

Anhörigstöd, träffpunkter och daglig verksamhet
Träffpunkterna utvecklas med tillgänglighet till internet och 
surfplattor, tillsammans med olika datakurser.
 Anhörigstöd, dagverksamhet och dygnsavlastning på Villa 
Louise genomgick under året stora förändringar i samband 
med att insatserna blev biståndsprövade. En översyn av An-
hörigcentrums uppdrag har genomförts med målet att skapa 
tillgänglighet för alla nämndens målgrupper, inklusive personer 
med funktionsnedsättning. Under hösten startades samtals-
grupper för manliga anhöriga med manlig samtalsledare, vilket 
varit mycket uppskattat.

Matomsorg
Vår organisation Matomsorg som förser vårdboende med mat, 
fick genom sitt tillagningskök på Åbräddens vårdboende en 
tredjeplats i White Guides bedömning av de bästa seniormål-
tiderna i landet. Satsningen på att utveckla mat och måltider 
fortsätter. Under året har vi arbetat med att höja kunskaperna 
om smaker, tillagningsmetoder, specialkoster och kreativ 
matlagning. Många nya recept har provats, färsk fisk serverats, 
ett antal uppskattade temaveckor har genomförts, till exempel 
skånsk vecka och italiensk vecka.

Kundundersökning
Inom verksamheten utförs nationella kundundersökningar, Öpp-
na jämförelser, som ger jämförelsetal gentemot andra kommu-
ner. Inom äldreomsorgen visar de att:

• Kunderna är nöjda med den vård de får.

• Kunderna är nöjda med bemötandet de får av personalen.

• Kunderna känner sig trygga.

• Kunderna upplever att de är delaktiga i planeringen  
 av sin vardag.

Helsingborgs stads årsredovisning 2015 Vård- och omsorgsnämnden
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Nyckeltal

  2013 2014 2015

Extern kundnöjdhet

Andel nöjda kunder i vårdboende, procent 80 81 81

– Kommunalt drivna, procent 83 87 84

– Entreprenörsdrivna, procent 73 68 72

Andel nöjda kunder i hemtjänst 90 90 89

– Kommunalt, procent 91 91 89

– Entreprenörsdrivna, procent 89 87 89

Volymer

Personer med beslut om särskilt  
boende, antal 1) 1 137 1 140 1 134

– Därav personer över 80 år, antal 911 912 886

Personer med hemtjänst, antal 2) 4 275 4 376 4 339

– Därav personer över 80 år, antal 2 834 2 875 2 835

– Därav personer med enbart  
servicetjänster, antal 319 310 303

Personer med hemsjukvård, antal 1 615 1 614 1 626

– Därav personer över 80 år, antal 992 956 952

Dagverksamhet, antal besök/månad i snitt 159 147 143

– Beläggning, procent 77 87 84

Korttidsplatser, antal platser 66 73 73

– Beläggning, procent 95 99 98

Invånare i Helsingborg över 80 år, antal 6 981  

Ekonomi

Intäkter, mnkr 169 173 179

Kostnader, mnkr 1 296 1 301 1 363

Nettokostnader, mnkr 1 127 1 128 1 184

Särskilt boende – kostnad per plats, kr 540 577 598

Hemtjänst – snittkostnad per beslut, kr 84 78 86

1) Antalet vårdboendeplatser var lägre vid mättillfället på grund av  
inflyttningar på nya enheter.

2) Hemtjänstens nyckeltal visar på en total minskning till 2015, medan  
antalet personer med omsorgsbeslut om hemvård har ökat med cirka 90.

Framtid
Den demografiska utvecklingen gör att försörjningsbördan för 
dem som arbetar ökar. Gruppen äldre ser annorlunda ut än den 
tidigare har gjort exempelvis vad gäller utbildningsnivå, ökade 
krav och behov samt hälsa. Forskarna menar också att äldre 
blir en mer heterogen grupp med önskemål om att behålla sin 
livsstil och kvalitet. Med detta som bakgrund kommer kon-
kurrensen om arbetskraften att vara stor. En del av de folk-
vandringar vi ser i Europa kan sannolikt på sikt lösa en del av 
rekryteringsbehoven.
 Digitaliseringen ökar och ny digital teknik tillsammans 
med e-hemtjänst kommer att ge ökad trygghet i hemmet och 
leda till att fler kan bo kvar hemma. Kommunerna är stora 
huvudmän för hälso- och sjukvård med långsiktiga kostnads-
ökningar. Det beror dels på en åldrande befolkning, dels på 
att fler behandlingsmöjligheter numera oftare utförs i den 
enskildes bostad. Framsteg inom bioteknik, it och robotteknik 
skulle kunna ändra på detta. Det gäller till exempel utvecklingen 
av internetbaserad rådgivning, digitaliserad kommunikation, 
intelligenta expertsystem och hjälpmedel. Det här skapar också 
möjligheter att konkurrera om attraktiva yrkesgrupper på fler 
sätt än med enbart lön.
 En rapport från Socialstyrelsen visar att nästan var femte 
person över 18 år ger omsorg till en närstående. Det kan få 
konsekvenser för de personernas hälsa, sysselsättning och livs-
kvalitet. Det är viktigt att fortsätta utveckla och skapa former 
för stöd till anhöriga. Socialstyrelsens rapporter beskriver också 
effekter av hemvård för äldre inom områdena rehabilitering, 
telemedicin, utskrivning, hemsjukvård och hemtjänst. Kart-
läggningen visar att i många fall kan vårdinsatser genomföras 
i hemmet med liknande effekter och kvalitet som på sjukhus. 
Därför vill vi i samarbete med Region Skåne vidareutveckla 
arbetet med ett hemtagningsteam.

Kunderna tycker i likhet med förra året att mat och måltidssitu-
ationen kan utvecklas. Nämnden har genomfört en egen kva-
litetsundersökning som visade på ett bättre resultat. En orsak 
är troligen att den nationella undersökningen innehåller svar 
från närstående medan den egna undersökningen inte gör det. 
Vi vet att det finns generationsskillnader både vad gäller vilken 
mat man föredrar och på vilka tidpunkter man exempelvis äter 
sin lunch eller middag.

Nomineringar med mera  
Under hösten utsågs vi av SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) som bäst i landet på webbaserad information till 
äldre, bland annat på grund av den jämförelsetjänst av olika 
verksamheter som staden erbjuder på helsingborg.se.
 Inför Kvalitetsmässan 2015 nominerades stadens arbete 
med sociala aktiviteter på boenden till Götapriset, av samman-
lagt 362 ansökningar.

Vård- och omsorgsnämnden  Helsingborgs stads årsredovisning 2015
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Insatser enligt LSS

Årets verksamhet
Människor med behov av stöd ska så långt det är möjligt kunna 
behålla den egna livsstilen även inom området för personer 
med funktionsnedsättning. Det görs genom att vi erbjuder 
tillgängliga och attraktiva boenden, ökar antalet boenden, ökar 
platsantalet i daglig verksamhet och erbjuder nya lösningar i 
form av träningslägenheter inför eget boende.

Barn- och ungdomsverksamhet
Verksamheten har arbetat med att öka personalrörligheten, i 
och med det ökar också personalkontinuiteten för barnen och 
ungdomarna.
 En större grupp ungdomar har lämnat särskolan och den 
dagliga verksamheten inom LSS har utvidgats för att ta emot 
dem. Även anhörigstödet i form av dagverksamheter och 
dygnsavlastning får allt fler beställningar.

Personlig assistans
Invånarnas behov av personlig assistans ligger på en fortsatt 
hög nivå, men ökningstakten har varit något lägre än tidigare år.

Bostad med särskild service
I anknytning till Kungshults vårdboende öppnade under hösten 
en LSS-bostad med 11 lägenheter och träningslägenheter.

Delaktighet
Kunderna i LSS-verksamheter har ofta kognitiva funktionsned-
sättningar och det är viktigt att arbeta med olika metoder för 
att förstärka delaktigheten. Vi har utvecklat så kallade delak-
tighetsslingor som är en arbetsform där såväl personal som 
kunder är utbildade i att leda dialog och samtal om synpunkter 
på den verksamhet vi bedriver.

Verksamhet i kommunal regi
Också i den här verksamheten har sammanlagt 5 boenden och 4 
dagliga verksamheter gått från privat till kommunal verksamhet.

Framtid
Samhället utvecklas i att diagnostisera olika funktionsnedsätt-
ningar och tillsammans med en utveckling av vården av tidigt 
födda barn ökar också antalet personer med olika funktions-
nedsättningar. De folkvandringar vi ser i Europa kommer sanno-
likt också innebära att en andel av de migranter som kommer 
till Sverige har funktionsnedsättningar eller har upplevt svåra 
trauman som gör att de kommer att behöva omsorgsinsatser.
 Digitaliseringen ökar också inom detta område. Att använ-
da och utveckla digitalt stöd i nya vård- och omsorgsformer 
där vi kommunicerar med bilder och animationer är ett sätt att 
öka kundernas möjlighet till delaktighet. Såväl i äldreomsorgen 
som i arbetet med funktionsnedsatta behövs en utveckling av 
innovationer och innovationskompetens.

Nyckeltal

  2013 2014 2015

Volymer

Personer med något beslut om LSS, antal 674 725 843

Personer med beslut om:   

– Personlig assistans enligt LSS, antal 47 53 56

– Boende, antal 194 206 231

– Daglig verksamhet, antal 381 400 455

– Ledsagare, antal 158 157 157

– Kontaktperson, antal 158 192 214

– Avlösare, antal 25 27 36

– Vistelse/stödfamilj, antal 85 82 98

Personlig assistans som staden har  
kostnadsansvar för, timmar 344 000 372 000 381 000

Ekonomi

Intäkter, mnkr 53 48 46

Kostnader, mnkr 383 400 447

Nettokostnader, mnkr 330 352 401

Särskilt boende – kostnad per plats, kr 773 000 783 000 822 000

Daglig verksamhet – kostnad per  
deltagare, kr 170 000 179 000 175 000

För att klara av framtidens behov av daglig verksamhet och 
arbetsplatsförlagd ”sysselsättning” för målgruppen, behöver vi 
i högre utsträckning öppna upp och skapa möjligheter på våra 
ordinarie arbetsplatser.
 Nya kompetensområden behövs, medan några redan är un-
der utveckling. Våra kunders synpunkter och kunskaperna från 
vår omvärldsanalys tydliggör behoven av pedagogisk kunskap. 
Allt fler medarbetare påbörjar eller söker till YH-utbildningar 
inom pedagogik.

Helsingborgs stads årsredovisning 2015 Vård- och omsorgsnämnden
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       Uppfyllelse 100 procent           Uppfyllelse 91–99 procent            Uppfyllelse 90 procent eller lägre          Uppföljning är inte genomförd

 

Omvärld – Mål och mätetal

Invånare – Mål och mätetal

Stadsbyggnadsnämnden

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  När vi planerar, bygger och förvaltar ska vi skapa lika möjligheter  
för alla att vistas i det offentliga rummet 

 Upplevd nöjdhet vid dialog    91 % Minst 70 %

  Barn och ungas uppväxt ska vara lustfylld, meningsfull och utvecklande    

 Antalet upprustade lekplatser 6 9 13 Minst 9

  Vi ska skapa den attraktiva och hållbara staden 

 Totala antalet detaljplanelagda bostäder i buffert (som inte är äldre än 5 år  
från det att bostäderna vunnit laga kraft) 3172 2903 3174 Minst 2800

 Antal ha verksamhetsyta i detaljplaner som tillstyrkts/antagits av SBN  
(varav kommunen har rådighet över 40 ha)  152 144 Minst 80

  Tjänstegarantierna ska uppfyllas    

 Tjänstegarantiernas uppfyllelsegrad 100 % 99,5 % 100 % 100 %

  Helsingborg ska vara en levande stad med ett pulserande utbud av  
aktiviteter och upplevelser för alla åldrar    

 Andelen inkomna driftsärende som åtgärdas inom angiven tidsram 86 % 89 % 87 % Minst 80 %

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor 

 Nöjd-kund-index på bygglovsavdelningen 50  56 Minst 70

 Nöjd-kund-index för upplåtelse av allmän platsmark 62  73 Minst 80

 Andelen kunder som tycker det är enkelt att komma i kontakt  
med handläggare när de behöver det 84 % 85 % 71 % Minst 75 %

 Andelen kunder som anser att handläggningstiden är rimlig 86 % 68 % 75 % Minst 75 %

 Andelen kunder som är nöjda med bemötandet då de varit i kontakt med oss 93 % 85 % 80 % Minst 75 %

 Andelen kunder som tycker att blanketter och informationsmaterial är lätta att förstå 82 % 72 % 72 % Minst 75 %

 Antal bygglovsansökningar som får besked inom tio arbetsdagar om  
ärendet är komplett eller om det behöver kompletteras  88 % 81 % Minst 80 %

 Antal bygglovsansökningar där beslut fattas inom åtta veckor från det att ärendet är komplett  95 % 93 % Minst 80 %

  Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad 

 Antalet bostäder i detaljplaner med god kollektivtrafikslokalisering 100 % 100 % 100 % 85 %

 Antal påstigande på noderna   1 % -12 % Minst 4 %

Vision
Helsingborg 
2035

Uppföljning av nämndens mål

Tre viktiga händelser som leder mot visionen

• I juni återinvigdes Gröningen efter marksanering tillsammans med   
 sista  delen av Strandpromenaden mellan Pålsjöbaden och  Vikingstrand.

• I september öppnade den nya entrén till Helsinborg C från söder.  
	 Vid	entrén		finns	bland	annat	450	cykelparkeringsplatser.

• I november godkändes detaljplanen för den första utbyggnadsetappen  
 i  Oceanhamnen. Den möjliggör kontor, bostäder samt en gång- och   
cykelbro till centrum.
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Organisation – Mål och mätetal

Ekonomi – Mål och mätetal

Nedan följer en kort kommentar till nämndens mål och resultat. 
För mer information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se 
publikationen Stadens måluppfyllelse 2015 som finns att läsa 
på stadens webbplats helsingborg.se.
 Under året har vi haft över 45 olika informations- och 
dialogtillfällen där vi träffat invånare, föreningar och andra in-
tressenter. På så sätt kan vi lyssna in vilka behov och önskemål 
invånarna har på det offentliga rummet. Resultatet är bra men 
vi arbetar vidare för att nå även de målgrupper som normalt inte 
kommer på till exempel samråd.
 Förvaltningen har arbetat med att ta fram inspirerande 
omgivningar för stadens barn och unga, bland annat genom att 
utveckla lekplatserna. Under året har vi projekterat 13 lekplatser 
som vi har börjat rusta upp.

Vid årsskiftet fanns en planbuffert motsvarande närmare  
3 200 bostäder i detaljplaner yngre än fem år. En god och håll-
bar planberedskap skapar förutsättningar för bostadsbyggande, 
nya arbetsplatser samt god service.
 Resultatet från nöjd-kund-index bygglov ökade med 6 enhe-
ter från senaste mätningen, från 50 till 56. Vi fokuserar nu på att 
öka kundnöjdheten genom att tillvarata digitaliseringens möjlig-
heter, öka tillgängligheten och förbättra informationen i syfte att 
förenkla, korta handläggningstider och öka servicegraden.
 Vi har under året fortsatt arbeta för en levande stadskärna i 
Helsingborg och med att utveckla stadens grönstruktur. För att 
skapa säkrare och tryggare miljöer har vi bland annat byggt om 
gator, gjort nya cykelvägar och tillgänglighetsanpassat  
busshållplatser.

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Vi ska ha en god och balanserad Ekonomi med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet  

 Andel investeringsbeslut över 15 mnkr som innehåller en konsekvensanalys  
utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv   83 % Minst 100 % 
   

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare

 Stadsbyggnadsförvaltningens medarbetarindex 77 79 78 Minst 80

 Stadsbyggnadsförvaltningens ledarindex 81 82 84 Minst 80

  Vi ska vara proaktiva i vår information och skapa förutsättningar för en god dialog internt likväl som externt  

 Antalet nya digitala servicelösningar som underlättar för våra invånare 2 3 3 Minst 1

  Vi ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor och arbeta för ett hållbart ekologiskt fotavtryck 

 Antalet ökade cyklister i Helsingborg 2 % 0 % -15 % Minst 4 %

Extern verksamhet

Staden bedriver en mängd verksamhet direkt riktad till invånarna. En del av denna 
verksamhet köps in av extern part. Diagrammen nedan visar hur stor denna 
externa del är i förhållande till nämndens totala verksamhet samt hur den fördelas 
inom de verksamhetsområden där extern verksamhet förekommer. Extern verk-
samhet definieras här som; Verksamhet som bedrivs av annan juridisk person än 

staden eller bolag inom koncernen och till vilken staden har överlämnat driften av 
en kommunal angelägenhet. Verksamheten vänder sig till invånarna och staden 
har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds. Om verksamheten inte hade drivits 
externt skulle staden utfört den i egen regi. Extern verksamhet innefattar därmed 
inte internt riktad verksamhet och stödfunktioner som exempelvis städning.

Nämndens verksamhet – kommunal och extern
Procent av total kostnadsomslutning

Extern entreprenör

Kommunal verksamhet

42 58

Gator	och	trafik Parkering Övrigt

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden
Procent av verksamhetsområdets kostnadsomslutning

100  %

50 %

0 %
Parker, skogs-  
och naturvård

22

78

41

59

8

92

35

65

Kommunal verksamhet         Extern entreprenör 
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Årets verksamhet
Helsingborg växer
Helsingborg växer och takten i bostadsbyggandet är hög. Under 
2015 började 918 nya bostäder byggas, varav 717 i flerbostadshus.
 Beredskapen är också god för att företag ska kunna växa 
eller etablera sig. Under året antog till exempel kommunfullmäk-
tige detaljplanen för den första etappen av Oceanhamnen i områ-
det H+. Där finns det, förutom bostäder, plats för cirka 30 000 
kvadratmeter kontor i ett attraktivt läge nära Knutpunkten.
 Vi förbereder också mark för nya bostäder och verksamhe-
ter, bland annat vid Väla och på Långeberga där nya industriom-
råden växt fram. Förberedelserna för nya bostäder i den sista 
etappen av utbyggnaden på Gustavslund är i princip klara.
 När vi blir fler som rör oss i staden behöver även den ge-
mensamma miljön förändras. Under året har vi bland annat:

• öppnat det nya cykelgaraget och den nya uppgången vid den  
 nya entrén till Helsingborg C. Tillsammans med ett färgglatt  
 stråk mellan Knutpunkten och Campus längs Terminalgatan  
 har vi förstärkt kopplingen mot söder och underlättat för  
 pendlare. Vi byggde också om entrén till Knutpunkten från  
 Järnvägsgatan.

• byggt om gator, gjort nya cykelvägar och tillgänglighets- 
 anpassat busshållplatser, bland annat för att skapa  
 säkrare och tryggare miljöer. En gång- och cykeltunnel på  
 Närlunda pryds nu också av ett lysande budskap i form av  
 ordet Älskade.

Gator, vägar, parker och stadsbyggnad

• gjort klart den sista etappen av Strandpromenaden, som bland  
 annat fått större utkiksplatser och mer plats för den som  
 cyklar och går.

• byggt om Kullagatans norra del (med anslutningarna till  
 Konsul Olssons plats och S:t Jörgens plats) Lilla Torggatan,  
 Nedre Nytorgsgatan och gatorna runt kvarteret Metropol på  
 Söder.

• skapat nya parkeringsmöjligheter genom nya parkeringar  
 söder om Scandlines och vid Fria bad samt möjlighet att  
 ställa upp husbilar på Parapeten.

Invånardialog
Den ökade takten i stadens byggande ställer nya krav på en bra 
dialog med helsingborgarna. Vi har därför satsat på nya former 
av möten, som öppna hus och guidade promenader i olika 
bostadsområden. Vi har bland annat

• haft möten i Hasslarp, Mörarp och Vallåkra för att samla in  
 synpunkter på landsbygdens natur- och kulturvärden

• träffat ungefär 100 helsingborgare som kommit till Gustav  
 Adolfs torg för att prata med oss om hur Söder kan utvecklas

• haft samrådstillfällen i form av guidade promenader och  
 öppna hus på Närlunda och Fredriksdal

• lärt oss mer om hur barn och ungdomar vill utveckla sin stad  
 genom att i olika projekt arbeta med samhällsplaneringsfrågor  
 med både grundskole- och gymnasieelever

• haft en omfattande dialog med butiker, restauranger och  
 andra verksamheter kring hur den fysiska miljön runt Maria- 
 torget och Kolmätargränd kan utvecklas för att skapa bättre  
 förutsättningar för en levande stadskärna.

Vi har dessutom mött helsingborgarna i möten kring bland an-
nat trafiksituationen i Mariastaden och hur området Drottning-
hög kan utvecklas, vid byalagsträffar samt under en idéverkstad 
på Gåsebäck.

En levande stadskärna
Tillsammans med fastighetsägare och näringsliv i innerstaden 
arbetar vi för att Helsingborg ska bli Sveriges trevligaste stad. 
För att skapa en mer levande stadskärna har vi under året bland 
mycket annat

• skapat mellostämning inför Melodifestivalens Andra chansen  
 med bland annat konsert på Knutpunkten och färgglatt pynt  
 på stan

• påskpyntat Stadsparken tillsammans med några förskolebarn

• flyttat ut våra populära stolar och bord i Stadsparken igen,  
 den här gången kompletterat med arbetsplatser i det fria

• utvecklat ett koncept med interaktiva digitala informations- 
 platser, som nu finns på sex centrala platser i staden.
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Drift och underhåll
Vi påbörjade ett omfattande arbete med att restaurera stadens 
kulturbyggnader. Förutom Terrasstrapporna, som är ett större 
projekt som kommer att ta flera år, har vi börjat restaurera 
Sofiakällan, Pelarhallen i Ramlösa och korsvirkeshuset i  
Slottshagen.
 Vi tecknade ett stadsgemensamt avtal för sanering av klot-
ter och olaga affischering med fastighetsägare och kommunala 
bolag. Det har både resulterat i mycket lägre kostnader och en 
renare stad.
 Det var stort fokus på badvattnets kvalitet under somma-
ren. Vi hade aldrig något otjänligt resultat på kvaliteten efter att 
omprover gjorts – tre prover var dock initialt otjänliga.
 Städningen i centrala Helsingborg, och då speciellt på 
Söder, var också i fokus under året. Vi prövade nya metoder  
och tidpunkter för städningen med lyckat resultat.

Miljöarbete
Under året anställde förvaltningen en markmiljöspecialist som 
arbetar med saneringsfrågor och hur vi hanterar de jordmassor 
som uppkommer i våra olika projekt. Två bra exempel på hur vi 
arbetat med detta är saneringen av Gröningen och de miljöun-
dersökningar vi genomförde på Oceanpiren.
 Vi fortsatte det praktiska arbetet med stadens grönstruktur, 
bland annat i Jordbodalen och i Björka skog. Där rensade vi till 
exempel dammar, gallrade bort buskar och sly samt satte upp 
fågel- och fladdermusholkar – allt för att både människor och 
små och stora djur ska trivas.
 Förvaltningen ansvarar för stadens tjänstebilar och under 
året köpte vi in 4 nya elbilar, vilket innebär att vi har ökat från 11 
till 15 elbilar.
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Nyckeltal

  2013 2014 2015

Extern kundnöjdhet

Andel boende som upplever ökad  
trygghet efter omdaning, procent                    – 49 73

Andel kunder som tycker att det är  
enkelt att komma i kontakt med hand- 
läggare när de behöver det, procent                    – 85 71

Andel kunder som är nöjda med  
bemötandet, procent 93 85 80

Företagens bedömning av myndighets- 
utövning och service – bygglov, index 0–100 50                    – 56

– Genomsnitt andra deltagande  
kommuner, index 0–100 60                    – 62

Företagens bedömning av myndighetsutövning  
och service – markupplåtelse, index 0–100 62                    – 73

– Genomsnitt andra deltagande  
kommuner, index 0–100 65                    – 67

Kvalitet

Upphinnandeolyckor	(olycka	i	vägtrafiken	 
där de delaktiga fordonen befunnit sig på  
samma väg och i samma färdriktning utan  
att något av fordonen planerat avsväng och  
det bakre fordonet hunnit upp det främre,  
ofta genom att det främre fordonet plötsligt  
bromsat in), antal 134 148 139

Andel boende som upplever ökad  
trygghet efter omdaning, procent                    – 49 73

Andel brukare som upplever ökad  
standard efter byggprojekt, procent 92 – –

Volymer

Andel skolbarn som deltar i Miljö- 
verkstadens program, procent 79 72 80

Ny yta som är reservatsbildad  
(naturreservat etc.), antal 249 0 0

Antal	resenärer	i	kollektivtrafiken,	 
antal 13 856 451 14 202 783 14 562 303

Antal bostäder som börjat byggas, antal 615 958 918

Antal beslut som fattats i bygglovs- 
ärenden, antal 1 320 1 379 1 633

Nyanlagd asfalt, procent av totala vägnätet 3,3 3,5 3,9

Andel cyklister, förändring i procent 2 0 -15

Detaljplanelagda bostäder i buffert, antal 3 172 2 903 3 174

Ekonomi

Intäkter, mnkr 209 253 299

Kostnader, mnkr 645 699 778

Nettokostnader, mnkr 436 446 479

Framtid
Vi fortsätter den långsiktiga planeringen för en hållbar stad, 
bland annat i arbetet med Stadsplan 2017. Syftet med stads-
planen är att visa hur Helsingborgs centralort kan förtätas. 
Förtätning är en av stadens huvudstrategier för hur Helsingborg 
ska växa och innebär att staden byggs tätare och i första hand 
växer inåt. Stadsplanen ska visa hur vi kan få plats med fler 
bostäder och arbetsplatser, mer service, grönska och infra-
struktur – allt det som behövs i en stad – samtidigt som vi 
ökar attraktiviteten och gör staden mer hållbar. Stadsplan 2017 

beskriver den fysiska utvecklingen av Helsingborgs centralort 
fram till år 2035, och är rent formellt en ändring av Helsing-
borgs översiktsplan.
 Resandet med stadsbussarna i Helsingborg har i det när-
maste fördubblats de senaste tio åren. Vi vill att den utveck-
lingen ska fortsätta. Helsingborgsexpressen är en satsning på 
spårvägsliknande bussar med hög kapacitet på Helsingborgs 
största stadsbusslinje, 1:an, och är en del i vårt arbete för att 
fler ska välja kollektivtrafiken och för att den ska kunna ta emot 
fler resenärer. Går allt som planerat sätts Helsingborgsexpres-
sen i trafik sommaren 2019.
 Vi fortsätter arbetet med att planera en ny park mellan 
Ångfärjestationen och den hotell- och kongressanläggning som 
börjar byggas under 2016. I det förslag vi har tagit fram tittar vi 
på hur utvecklingen av utemiljön kring Ångfärjan kan bidra till 
att säkra staden mot en havsnivåhöjning samtidigt som det ska 
bli en ny grön mötesplats.
 Tillsammans med representanter från hela staden fortsätter 
vi arbetet med hur Oslopiren kan utvecklas. Ambitionen är att ska-
pa en plan för en helt ny plats där idéer och kreativa människor 
kan få utrymme tills det är dags att börja bygga i området.
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Årets verksamhet
Det finns en utarbetad plan för hur vi ska hantera vattenförsörj-
ningen i Helsingborg. I projektet Helsingborg 2030 har vi under 
året fokuserat på att starta delprojektet Ny reservoarvolym. 
Inom delprojektet har vi bland annat påbörjat arbetet med 
detaljplanen och gestaltningen av det nya vattentornet.
 I projekt Örby 2050 arbetar vi med att öka Örbyverkets 
möjliga produktion. Idag begränsas produktionen framför allt 
av hur mycket grundvatten det finns och inom några år måste 
produktionskapaciteten bli mycket högre. Behovet blev ännu 
tydligare när Ängelholms kommun under 2015 kopplades på 
Sydvattens dricksvattennät, vilket innebär att även Ängelholms 
dricksvatten nu passerar Örbyfältet och Örbyanläggningen.
 För att säkra vattenförsörjningen i Helsingborg har vi bytt 
ut en uttjänt huvudvattenledning som går under Råån längs 
Kyrkvägen. Projektet växte under arbetets gång, eftersom en 
bro intill ledningen skulle renoveras. För att undvika anordning-
ar i slänterna i bron förlängde vi ledningen med cirka 150 meter.
 Vi har också bytt ut större vattenledningar som ofta drab-
bats av läckor i södra Helsingborg. Vi har bytt ut ledningarna 
med en teknik som innebär att vi inte behöver schakta. Ungefär 
en kilometer vattenledningar renoverades i stadsmiljön under 
hösten 2015.
 Under året har vi haft 82 vattenläckor i Helsingborg, där den 
största var i Filbornarondellen. Vi har åtgärdat problem med 
en utloppsledning för dagvatten vid Pålsjöbaden, bland annat 
genom dykarbeten i sundet. I Domsten säkrade vi avrinningen 
från åkrar och skogsmark, som vid två tillfällen orsakade över-
svämningar hos fastigheter på Bygatan.
 Vi har fått förfrågningar, från många boende utanför 
VA-verksamhetsområdet, om att få ansluta sin fastighet till 
kommunalt spillvatten framför allt under det första halvåret. 
Vi har gjort flera sådana anslutningar via avtal och NSVA har 
regelbunden kontakt med två föreningar som vill ha kommunal 
anslutning, Frillestad (cirka 100 fastigheter) och Hässlunda 
(cirka 50 fastigheter).
 Vi har lagt ner mycket arbete på att utreda och planera för 
en hållbar dagvattenhantering i Allerum, Domsten och Fredriks-
dal. Vi har också monterat en vattentankstation för uttag av till-
fälligt vatten på Andesitgatan. Tankstationen tas i drift i början 
av 2016.

Vatten och avlopp

   
Nyckeltal
  2013 2014 2015

Extern kundnöjdhet

Andel av invånarna som har förtroende  
för NSVA som drickvattenleverantör,  
procent 83 – –

Kvalitet

Svinn i vattenledningsnätet, procent 19,0 20,0 17,3

Mark- och källaröversvämningar, antal 110 30 10

Volymer

Producerad mängd vatten, antal  
kubikmeter 17 034 200 17 249 100 17 808 540

Behandlad mängd avloppsvatten,  
antal kubikmeter 20 316 235 23 105 370 25 030 893

Ekonomi

Intäkter, mnkr 223 221 221

Kostnader, mnkr 207 213 207

Nettoeffekt, mnkr 16 8 14

Framtid
EU:s krav på kväverening kom på 1990-talet. Sedan dess har det 
inte hänt mycket kravmässigt när det gäller spillvattenreningen. 
Naturvårdsverket har tidigare lämnat ett förslag till regeringen 
där större krav ställs på bland annat slammet. Om det förslaget 
går igenom kommer vi att ställas inför stora förändringar, både 
när det gäller våra processer och våra kostnader. Svar i ärendet 
väntas under våren 2016.
 För att möta en av våra stora framtida utmaningar har 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB tillsammans med VA 
SYD tagit initiativ till ett projekt för att titta på slamhanteringen. 
Vi studerar hur en gemensam slamförbränningsanläggning 
står sig ekonomiskt och miljömässigt i jämförelse med dagens 
hantering. 
 Helsingborgs stad vill bygga bostäder och kontor allt när-
mare Öresundsverket. Vi arbetar därför intensivt med åtgärder 
för att ta bort lukt och risk för smitta. Det är ett arbete som ska 
vara klart under 2018.
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       Uppfyllelse 100 procent           Uppfyllelse 91–99 procent            Uppfyllelse 90 procent eller lägre          Uppföljning är inte genomförd

 
 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Vi ska främja den enskildes möjlighet till arbete, utbildning och bostad 

 Aktiva försörjningsstödstagare 85 % 87 % 90 % Minst 90 %

 Deltagare i arbete/utbildning efter avslutad gymnasial vuxenutbildning 70 % 65 % 72 % Minst 75 %

  Vi ska uppfylla våra tjänstegarantier    

 Tjänstegarantiernas uppfyllelse 25 % 100 % 50 % Minst 100 %
 

  Vi ska uppmärksamma barnens situation i vårt arbete 

 Barn i försörjningsstödshushåll 2426 2315 2175 Högst 2250

 Barnperspektivmål i verksamhetsstyrkorten  4 3 Minst 3

  Vi ska utveckla vårt områdesbaserade arbete

 Nya geografiska områden   0 Minst 1

 Vi ska tillvarata invånarnas erfarenheter och kunskaper i vårt utvecklingsarbete    

 Utvecklingsprocesser där invånarna medverkar   1 Minst 5

Omvärld – Mål och mätetal

Organisation – Mål och mätetal

Invånare – Mål och mätetal

Arbetsmarknadsnämnden

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015

  Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 Index för medarbetare   73 72 Minst 75

 Vi ska ha den tillgänglighet som krävs för att möta invånarens förväntningar

 Nöjda besökare  76 % 83 % Minst 81 %

 Utveckla nya e-tjänster   1 Minst 1

Vision
Helsingborg 
2035

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Vi ska höja kvaliteten, utveckla samverkan och öka effektiviteten i vårt arbete 

 Återkommande försörjningsstödsärende 34 % 33 % 33 % Högst 30 %

 Godkända studieresultat  86 % 87 % Minst 88 %

 Nya samverkansavtal eller överenskommelser inom Familjen Helsingborg   2 Minst 2

Uppföljning av nämndens mål

Tre viktiga händelser som leder mot visionen

• Invånarprocessen, ett övergripande utvecklingsarbete för att säkerställa  
 inflytande, bättre målgruppsanalys och en för invånaren smidig väg  
 till egenförsörjning.

• Mötesplats etablering, där staden och Arbetsförmedlingen erbjuder  
 nyan lända invånare samlad samhällsinformation, stöd och effektiv  
 hjälp för en snabbare etablering.

• Digital utveckling inom socialtjänsten, en ny e-tjänst som ska  
 underlätta för invånarna.

Arbetsmarknadsnämnden Helsingborgs stads årsredovisning 2015
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Organisation – Mål och mätetal

Ekonomi – Mål och mätetal

Nedan följer en kort kommentar till nämndens mål och resultat. 
För mer information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se 
publikationen Stadens måluppfyllelse 2015 som finns att läsa 
på stadens webbplats helsingborg.se.
  Andelen elever med godkända studieresultat efter vuxen-
utbildning uppgår till 87 procent. Andelen deltagare som har 
arbete eller är i fortsatta studier efter avslutad vuxenutbildning 
uppgår till 72 procent. För nästan hälften av eleverna har 
studierna resulterat i ett arbete och för en fjärdedel har det lett 
till fortsatta studier. Inom vuxenutbildningen finns en stor andel 
elever som inte har svenska som modersmål och många elever 
är 20-29 år. I tider när arbetslösheten är hög drabbas dessa 
grupper extra mycket. För att få bättre måluppfyllelse har vi i 
dialog med utbildningsanordnarna och arbetsgivare sett över 
kursutbud och vilka förutsättningar som krävs för att  

deltagarna ska klara utbildningarna och bli anställningsbara.
  Andelen nya försörjningsstödsärenden med personer som 
varit aktuella för försörjningsstöd under det senaste året uppgår 
till 33 procent. Det är samma nivå som de senaste åren. Andelen 
individer i egenförsörjning sex månader efter försörjningsstöd-
sinsats uppgår till 38 procent. I takt med att arbetsmarknaden 
har blivit bättre har antalet bidragstagare minskat men behovet 
hos bidragstagarna är av annan art och det krävs ibland längre 
tid för individen att komma in på arbetsmarknaden. Detta har de 
flesta insatsutförare signalerat. Förvaltningen erbjuder nu fler 
insatser som riktar sig mot invånarnas förändrade behov.
  Antalet barn i försörjningsstödshushåll var i genomsnitt  
2 175 per månad 2015. Det innebär en minskning med 6 procent 
jämfört med 2014. Utvecklingen har gått i rätt riktning sedan 
2012.

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015

  Vår ekonomi ska vara balanserad och ta hänsyn till social och miljömässig hållbarhet 

 Ekonomiskt resultat, tkr 12 048 24 654 10 136 Minst 0 tkr

 Invånare som får sysselsättning genom socialt ansvarstagande kopplat till upphandling   24 Minst 75

 Intäkt av EU-bidrag eller annan extern finansiering 7012 6757 1615 Minst 2000 tkr

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015

  Vi ska arbeta för hållbarhet i miljö- och klimatfrågor 

 Ekologiska livsmedelsinköp   38 % Minst 40 %

 Vårt arbete ska leda till att invånaren skapar förutsättningar för sin egen försörjning och utveckling 

 Egenförsörjning efter försörjningsstödsinsats 38 % 39 % 38 % Minst 41 %

 Egenförsörjning efter jobbprojekt 44 % 59 % 60 % Minst 62 %

 Avtal och överenskommelser med entreprenörskap  55 % 100 % Minst 60 %

Nämndens verksamhet – kommunal och extern
Procent av total kostnadsomslutning

Extern verksamhet

Staden bedriver en mängd verksamhet direkt riktad till invånarna. En del av denna 
verksamhet köps in av extern part. Diagrammen nedan visar hur stor denna 
externa del är i förhållande till nämndens totala verksamhet samt hur den fördelas 
inom de verksamhetsområden där extern verksamhet förekommer. Extern verk-
samhet definieras här som; Verksamhet som bedrivs av annan juridisk person än 

staden eller bolag inom koncernen och till vilken staden har överlämnat driften av 
en kommunal angelägenhet. Verksamheten vänder sig till invånarna och staden 
har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds. Om verksamheten inte hade drivits 
externt skulle staden utfört den i egen regi. Extern verksamhet innefattar därmed 
inte internt riktad verksamhet och stödfunktioner som exempelvis städning.

Extern verksamhet

Kommunal verksamhet
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Kommunal verksamhet         Extern verksamhet

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden
Procent av verksamhetsområdets kostnadsomslutning
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Vuxenutbildning

Årets verksamhet
Vuxenutbildningen erbjuder utbildningar som helsingborgarna 
och arbetsmarknaden har störst behov av. Vuxenutbildningen i 
Helsingborg ska leda till jobb eller fortsatta studier. Alla vuxen-
elever har rätt till stöd och undervisning så att de når sina mål 
och får godkända betyg.
 Under 2015 studerade cirka 8 000 elever inom vuxenutbild-
ningens olika skolformer. Knappt hälften fick ett arbete efter 
studierna. En fjärdedel fortsatte att studera. Det är vi inte nöjda 
med, men många vuxenelever är unga eller har inte svenska 
som modersmål vilket är en förklaring till resultatet. 
 För att fler elever ska nå sina mål satsar vi mycket på 
studie- och yrkesvägledning, studiehandledning och specialpe-
dagogiskt stöd. Detta stöd finns på Helsingborgs lärcentrum. 
Intresset för stödet är stort och vi får allt fler besökare. De 
kommer spontant på den öppna mottagningen eller bokar tid.
 Vi har också byggt upp ett bra samarbete mellan arbets- 
förmedlingen, andra förvaltningar, skolorna och arbetsgivare. 
En nyhet är att vi infört obligatoriska informationsmöten för alla 
som ska börja på en yrkesutbildning.
 På grund av flyktingsituationen har söktrycket till svenska 
för invandrare, sfi, ökat kraftigt. Alla som sökte sfi kunde tas 
emot utan väntetider. Det beror på vårt valfrihetssystem, där 
sfi-eleverna själva väljer var de ska studera. Totalt hade sfi cirka 
3 000 elever. De kunde välja mellan åtta olika sfi-skolor.
 Efter upphandling startades nya gymnasieutbildningar.  
De finns inom administration/handel/turism, vård, restaurang/
livsmedel, transport och distanskurser. Vi har nu avtal med 
Yrkesakademin, Hermods, Astar och Lernia.

Nyckeltal
  2013 2014 2015

Extern kundnöjdhet

Elever som kan rekommendera sin  
skola till andra, andel i procent 1) – 85 91

Kvalitet

Lärare i sfi med pedagogisk högskole- 
examen, andel i procent 2) 61 64 –

Lärare på grundläggande och gymnasial nivå  
med pedagogisk högskoleexamen,  
andel i procent 2) 84 87 –

Volymer

Grundläggande vuxenutbildning,  
årsplatser, antal 284 254 299

Gymnasial vuxenutbildning, årsplatser, antal 1 269 1 431 1 227

Särvux, antal unika elever, antal 79 80 79

Svenska för invandrare, unika elever, antal 2 102 2 333 2 940

Kvalificerad	yrkesutbildning,	årsplatser,	antal	 166	 263	 370

Ekonomi

Kostnad per årsplats, grundläggande  
vuxenutbildning, kr 35 898 36 740 39 960

Kostnad per årsplats, gymnasial  
vuxenutbildning, kr 23 094 21 567 20 995

Intäkter, mnkr 52 49 36

Kostnader, mnkr 145 142 155

Nettokostnader, mnkr 93 93 119

1) Det gjordes ingen mätning av detta nyckeltal år 2013.  
 
2)   Uppgifter för 2015 tillhandahålls av SCB/Skolverket senare under 2016 
och	finns	inte	tillgängliga	när	denna	publikation	går	i	tryck..

Framtid
Helsingborgs vuxenutbildning utvecklas hela tiden. Vi prövar 
ständigt nya arbetssätt och anpassar utbildningarna så att 
varje individ kan lyckas med sina studier, få godkända betyg 
och nå sina mål. Vi vill att fler ska kunna validera kunskaper och 
få betyg på dessa, läsa sfi och samtidigt jobba eller plugga på 
en annan utbildning.
 Vi fortsätter också att utveckla våra e-tjänster, i dag har vi 
sju. För att kunna ha ett brett utbud av utbildningar vill vi arbeta 
ännu mer tillsammans med de andra kommunerna i Skåne 
Nordväst. Tillsammans kan vi garantera ett brett utbud av utbild-
ningar som gynnar både invånarna och arbetsmarknaden.
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Försörjningsstöd

Årets verksamhet
Antalet hushåll som behöver försörjningsstöd fortsätter att 
minska och kostnaderna för försörjningsstöd har minskat för 
tredje året i rad. Antalet ungdomshushåll med försörjningsstöd 
är nu nere under 2009 års nivå. Arbetsmarknaden har förbätt-
rats och årskullarna av unga har blivit mindre, vilket påverkar 
resultatet positivt. Vi har också lagt stort fokus på att samverka 
med andra myndigheter och organisationer för att minska inflö-
det av bidragstagare, och göra deras väg till självförsörjning så 
kort som möjligt. 
 Andelen personer som under långa perioder inte klarar sin 
försörjning ligger kvar på en hög nivå. Ofta krävs rehabiliteran-
de åtgärder från flera myndigheter och gott samarbete med 
näringslivet för att nå framgång.

Tre viktiga händelser som leder till visionen:

• Översyn	av	försörjningsstödsprocessen. Invånaren ska få en  
 smidigare väg genom organisationen och därmed snabbare  
 kunna försörja sig på egen hand.

• Gemensamma	mål	och	rutiner	med	socialförvaltningen.	 
 Invånaren ska få samlad service inom socialtjänstens  
 ansvarsområde.

• Samverkan med regionen för individer med hälsoproblematik, 
 vilket bland annat innebär att vi har samarbetsavtal med  
 vårdcentraler.

Nyckeltal
  2013 2014 2015

Kvalitet

Väntetid från första kontakttillfället för  
ansökan vid nybesök till beslut om  
försörjningsstöd, dagar 19 19 19

Volymer

Hushåll med försörjningsstöd, snitt per  
månad, antal 2 323 2 189 2 060

Ekonomi

Genomsnittlig bidragskostnad per hushåll  
och månad, kr 8 120 8 346 8 292

Försörjningsstöd, mnkr 226 219 205

Intäkter, mnkr 2 3 4

Kostnader, mnkr 308 307 295

Nettokostnader, mnkr 306 304 291

Framtid
Andelen hushåll med försörjningsstöd fortsätter troligen att 
minska, men de sociala klyftorna är större i Skåne än i andra 
län. Under 2016 fokuserar vi på bland annat invånarprocessen, 
som innebär att arbetsgrupper tar fram utvecklingsförslag och 
har dialog med invånarna innan vi fattar beslut. Vi fortsätter 
utveckla vår e-tjänst för försörjningsstödstagare och tittar på 
samarbete i tidigare skede med Arbetsförmedlingen för att 
snabbare hjälpa nyanlända till självförsörjning. Andra insatser 
kan bli att kombinera språkstöd och arbete eller studier samt 
att näringslivet får möjlighet att ta större ansvar för grupper 
som står långt från arbetsmarknaden.
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Integration och arbetsmarknad

Årets verksamhet
I november 2015 var antal arbetslösa i Helsingborg drygt 7 000 
personer. Det motsvarar cirka 11 procent av alla helsingborgare 
i åldern 16 och 64 år. Bland de arbetslösa är 57 procent födda i 
utlandet och 28 procent bor i hushåll som är beroende av försörj-
ningsstöd (socialbidrag).
 Bland ungdomar 18–24 år har arbetslösheten sjunkit med 
1,4 procent. Däremot har antalet arbetslösa ungdomar som är 
födda i utlandet ökat med 10 procent.
 Trots det intensiva arbetet av både den offentliga sektorn och 
näringslivet har vi fortfarande många ungdomar som är arbets-
lösa. Därför kommer vi tillsammans med Arbetsförmedlingen att 
samverka inom ramen för ”Delegationen för unga till arbete” för 
att nå målet att ingen ung ska vara arbetslös mer än 90 dagar 
och att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.
 Vi samarbetar även internationellt. Både i Sverige och Dan-
mark behöver företag kompetent personal inom service och 
turism. Därför finns nu en kurs som ger ungdomarna kunskap 
om restauranger, handel, sevärdheter och lokalkännedom. Målet 
är att hjälpa ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaderna i 
Skåne och Själland, men även i turistorter på kontinenten.
 Vi har ansvar för att erbjuda arbetslösa kompetenshöjande 
insatser. Jobbtorget är en insats med målet att skapa en positiv 
förändring som leder till studier eller arbete. Under 2015 avsluta-
de 394 deltagare insatsen. Resultat: 48 procent i egenförsörjning.
 Vi tecknar avtal med jobbprojektleverantörer. Deras uppgift 
är bland annat att hitta rekryterande företag. Under 2015 har 
140 personer deltagit i jobbprojekt och 60 procent har gått till 
egenförsörjning sex månader efter avslutat projekt.
 Genom socialt ansvartagande hjälper upphandlade företag 
människor att integrera sig på arbetsmarknaden, till exempel 
via arbete eller praktik. Under 2015 har 21 personer fått arbete, 
praktik eller lärlingsplats.

Framtid
Lokalt – ännu fler valmöjligheter inom sfi i kombination för att 
hjälpa invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden.

• Regionalt – ensamma klarar vi inte uppdraget. Därför behöver  
 vi samarbeta med näringslivet och andra offentliga myndig- 
 heter för att utveckla metoder mot egen försörjning.

• Nationellt – samverka inom ramen för Delegationen för  
 unga till arbete.

• Internationellt – vi vill öka samarbetet med Danmark och  
 Jobcenter i Helsingör för att skapa fler korta kurser som  
 ökar rörlighet av arbetskraften och skapar en gemensam  
 arbetsmarknad i Öresundsregionen. Volontärer från Spanien  
 berikar verksamheten, likaså ungdomsutbyte med Italien  
 och  Slovakien.

Nyckeltal
  2013 2014 2015

Kvalitet

Resultat vid avslutning i kommunens  
arbetsmarknadsenhets verksamhet, andel som  
börjat arbeta, procent 19 24 24

Resultat vid avslutning i kommunens  
arbetsmarknadsenhets verksamhet, andel som  
börjat studera, procent 5 6 5

Volymer

Deltagare som genomgått i kommunala  
arbetsmarknadsåtgärder, antal 1 937 2 062 1 943

– varav andel kvinnor, procent 43 45 45

Ungdomar i kommunala feriejobb/-praktik,  
antal 777 775 809

Antal mottagna flyktingar 247 987 1 268

– varav barn 94 377 498

Ekonomi

Intäkter, mnkr 96 123 122

Kostnader, mnkr 153 181 174

Nettokostnader, mnkr 57 58 52
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       Uppfyllelse 100 procent           Uppfyllelse 91–99 procent            Uppfyllelse 90 procent eller lägre          Uppföljning är inte genomförd

 

Omvärld – Mål och mätetal

Invånare – Mål och mätetal

Socialnämnden

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Socialnämnden ska främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning 

 Andel klienter som bor sex månader eller kortare vid förvaltningens  
egna akutboende (Fenix)   59 % 100 %

 Andel klienter som inte återkommer inom tolv månader 79 % 78 % 93 % Minst 80 %

 Andel klienter inom Vuxen som närmar sig den reguljära arbetsmarknaden   10 % Minst 10 %

 Andel barn och unga i identifierade riskzoner med förbättrade skolresultat 90 % 75 % 100 % 100 %

 Andel klienter inom Vuxenverksamheten som fullföljer sin insats   53 % Minst 60 %

 Andel förhandsbedömningar som avslutas inom fjorton kalenderdagar inklusive  
förhandsbedömningar där personer på egen begäran erhållit tid utanför garantitiden 92 % 87 % 96 % 100 %
 

  Socialnämnden ska verka för att barn och unga i utsatta situationer ska få  
förbättrade levnadsvillkor 

 Andel barn- och ungdomsutredningar inom lagstadgad utredningstid  85 % 92 % 97 % 100 %

 Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin insats   68 % Minst 80 %

  Socialnämnden ska främja den enskildes möjlighet till god hälsa och utveckling 

 Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete (Nöjd Kund Index; NKI)  78 80 77 Minst 75

 Andel klienter inom verksamhetsområde Vuxen med ökat psykiskt välbefinnande   15 % Minst 50 %
 

  Socialnämnden ska främja den enskildes möjlighet till ett aktivt föreningsliv

 Andel utbetalt föreningsbidrag som tillfaller verksamhet riktad mot barn och ungdom   10 % Minst 20 %

 Andel utbetalt föreningsbidrag som tillfaller verksamhet som uteslutande  
drivs av målgruppen för verksamheten   13 % Minst 15 %

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Socialnämnden ska hålla hög kvalitet på det stöd och den service som ges  
till Helsingborgs krögare 

 Nöjd Kund Index (NKI tillståndsenheten) 69  72 Minst 70

  Socialnämnden ska utveckla och prova fler former av konkret samverkan  
inom Skåne Nordväst 

 Andel nöjda uppdragsgivare inom Skåne Nordväst   100 % 100 %

Vision
Helsingborg 
2035

Uppföljning av nämndens mål

Tre viktiga händelser som leder mot visionen

• För att bli en attraktiv arbetsgivare har sakkunniga socialsekreterare  
 införts, de fungerar som expert och dagligt stöd i det sociala arbetet.

•	Staden	fick	ta	emot	fem	gånger	fler	ensamkommande	barn	än	beräknat,		
 nio nya HVB-hem har startats upp för att ge skydd, stöd och omsorg åt  
 barnen.

• Ett nytt stödboende, nya Kronan, öppnade för bostadslösa invånare  
 med social och psykiatrisk problematik.
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Organisation – Mål och mätetal

Ekonomi – Mål och mätetal

Nedan följer en kort kommentar till nämndens mål och resultat. 
För mer information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se 
publikationen Stadens måluppfyllelse 2015 som finns att läsa 
på stadens webbplats helsingborg.se.
 Sysselsättning och dagliga aktiviteter är något som är 
väsentligt för den rehabilitering som ges till vuxenverksamhet-
ens målgrupper. Andelen vuxna klienter som fullföljer sin insats 
ligger idag på 53 procent. Motsvarande uppgift inom barn, 
unga och familj är 68 procent.
 Skolfam riktar sig till barn bosatta i familjehem med syftet 
att främja barns och ungas möjlighet till utbildning. Utvärde-

ringar visar att kunskapsutveckling samt emotionell och social 
utveckling varit positiv för samtliga barn som varit aktuella 
under året.
 Huvudprincipen är att utredningstiden avseende barn och 
ungdomar inte ska överstiga 4 månader. Utifrån lagstiftningen 
kan tiden förlängas under vissa omständigheter. Resultatet för 
2015 ligger på 97 procent.
 Företagens bedömning av myndighetsutövning och service 
för serveringstillstånd visar på fortsatt bra betyg. Nämndens 
strategi är att genom ett proaktivt agerande minimera alkoho-
lens och drogernas negativa påverkan i Helsingborgs krogmiljöer.

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare 

  Andel enheter med medarbetarindex högre eller lika med stadens  
genomsnittliga medarbetarindex (MI)   14 % 100 %

 Andel enheter med ledarindex högre eller lika med stadens genomsnittliga ledarindex (LI)   29 % 100 %

 Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent   62 % 100 %

  Socialnämnden ska genom strategisk kommunikation öka invånarnas  
vilja att komma i kontakt med socialförvaltningen på frivillig basis 

 Antal uppdrag inom våra serviceverksamheter   2 170 Minst 1 620

  Socialnämnden ska minska sin miljöpåverkan

 Andelen inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka   34 % Minst 40 %

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Socialnämnden ska skapa kostnadseffektiva lösningar för att möta klienternas behov 

 Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård)   55 % Minst 65 %

 Genomsnittlig insatstid inom extern heldygnsvård (institutionsplaceringar)   190 Högst 120 
    vårddygn
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Extern verksamhet

Staden bedriver en mängd verksamhet direkt riktad till invånarna. En del av denna 
verksamhet köps in av extern part. Diagrammen nedan visar hur stor denna 
externa del är i förhållande till nämndens totala verksamhet samt hur den fördelas 
inom de verksamhetsområden där extern verksamhet förekommer. Extern verk-
samhet definieras här som; Verksamhet som bedrivs av annan juridisk person än 

staden eller bolag inom koncernen och till vilken staden har överlämnat driften av 
en kommunal angelägenhet. Verksamheten vänder sig till invånarna och staden 
har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds. Om verksamheten inte hade drivits 
externt skulle staden utfört den i egen regi. Extern verksamhet innefattar därmed 
inte internt riktad verksamhet och stödfunktioner som exempelvis städning.

Nämndens verksamhet – kommunal och extern
Procent av total kostnadsomslutning

Extern verksamhet

Kommunal verksamhet
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Familjehem Föreningsstöd Öppenvård

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden
Procent av verksamhetsområdets kostnadsomslutning
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Årets verksamhet
2015 var ett utmanande år för socialnämnden. Ett ökat inflöde 
av ärenden kombinerat med en hög personalomsättning och 
höga sjukskrivningstal, framför allt under årets första hälft, 
innebar en stor arbetsbörda för hela förvaltningen.

Fler ensamkommande barn än beräknat
Det kom under året fler ensamkommande flyktingbarn än det 
antal som vi från början hade i avtalet med Migrationsverket. 
Antalet boendeplatser mer än tiodubblades under året (från  
24 till 260).  
 Den stora ökningen har gjort det svårt att rekrytera ny 
personal och att snabbt nog få klart tillräckligt många nya 
boenden. Det har i sin tur gjort att samtliga medarbetare i 
förvaltningen, såväl inom kärnverksamheten som inom de 
administrativa delarna, har fått mer att göra.

Fler boendeplatser   
Trots den ansträngda situationen genomförde vi planerade 
åtgärder och mötte behoven i samband med att Hemlösas hus 
avvecklade sin nattverksamhet. Vi öppnade två nya boenden 
för psykiskt funktionsnedsatta och ett nytt stödboende för bo-
stadslösa med missbruksproblem. Vi ökade också antalet plat-
ser i lägenhet. Enligt den årliga kartläggningen av människor i 
akut hemlöshet har vi nu den lägsta nivån på många år. 

Rådgivande verksamhet har ökat
Antal biståndslösa insatser för barn, unga och vuxna har ökat 
och vi har haft fortsatt fokus på ökad delaktighet och brukar-
inflytande. Vi har också mött en ökad efterfrågan av tjänsterna 
inom socialjour, Familjehuset och Maria Nordväst. Andelen 
barn- och ungdomsutredningar inom lagstadgad tid har ökat 
betydligt.

Lägre sjukfrånvaro och färre som slutar
Huvudfokus under året var förvaltningens arbetsmiljö och 
målet att bli en socialförvaltning som står stark under lång tid 
framöver och där erfarna medarbetare vill jobba. Många åtgär-
der har gjorts för att vända den negativa utvecklingen vad gäller 
såväl personalomsättning som sjukfrånvaro, och glädjande nog 
har trenden brutits.

 
Nyckeltal
  2013 2014 2015

Extern kundnöjdhet

Nöjd-Kund-Index. Klienternas helhetsintryck  
av verksamheten, index 0–100 80 78 77

Företagens bedömning av myndighetsutövning

och service – serveringstillstånd, index 0–100 69 – 72

– Genomsnitt andra deltagande  
kommuner, index 0–100 70 – 73

Kvalitet

Andel	barn	i	identifierade	riskgrupper	som	 
får förbättrade skolresultat, procent 90 75 100

Andel klienter som inte återkommer inom  
12 månader, procent 79 78 93

Andel utredningar som avslutas inom  
4 månader, procent 85 92 97

Volymer

Vårddygn i familjehem, antal 47 583 49 831 59 884

Vårddygn på institution, barn, antal 5 294 5 896 7 179

Vårddygn på institution, ungdom, antal 9 681 13 260 16 666

Vårddygn på institution,  
vuxen missbruk, antal 10 999 12 275 15 000

Vårddygn på institution, vuxen  
socialpsykiatri, antal 14 278 16 774 11 465

Ekonomi

Intäkter, mnkr 60 69 111

Kostnader, mnkr 436 491 560

Nettokostnader, mnkr 376 422 449

Institution, kostnad/dygn/barn, kr 2 209 3 001 2 636

Vårddygn, snittkostnad/dygn/ungdom, kr 3 117 3 283 3 201

Vårddygn, snittkostnad/dygn/vuxen  
missbruk, kr 2 028 2 042 1 875

Vårddygn, snittkostnad/dygn/vuxen  
socialpsykiatri, kr 1 753 1 841 2 020

Följande riktade satsningar gjordes under året med hjälp av 
nämndens ackumulerade överskott:

• Förbättra anställningsvillkoren för socialsekreterare genom  
 en riktad lönesatsning.
• Inrätta en ny tjänstetitel i form av sakkunnig socialsekreterare.

• Utöka grundbemanningen inom framför allt utrednings- och  
 uppföljningsenheterna.

Utöver det införde nämnden också ett så kallat helt chefskap. 
Det innebär att samtliga chefer i förvaltningen har ansvar för 
verksamhet, personal och ekonomi. Nu fattar varje chef beslut 
(i de flesta frågor) om det som rör den egna sektionen/enheten/ 
verksamhetsområdet. Det innebär kortare beslutsvägar och ett 
närmare och tydligare ledarskap.
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Framtid 
Trenden inom socialtjänsten är ett ökat inflöde och ett ökat 
behov av insatser för barn, unga och vuxna. Ny lagstiftning 
och nya föreskrifter leder dessutom till ökade krav på såväl ut-
redning som insatser, vilket kommer att vara en stor utmaning 
under lång tid. 
 Det är stor konkurrens om attraktiv arbetskraft inom social-
tjänsten, och vi behöver bli en mer konkurrenskraftig och attrak-
tiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent 
personal.

Framtidens socialtjänst måste anpassa sig till ett samhälle där 
invånarna förväntar sig tillgänglighet, öppenhet och innovation. 
Vi kommer att behöva nya kommunikationsvägar för att erbju-
da stöd, delaktighet och ökad tillgänglighet.
 Socialtjänstens arbete ska kunna utföras när som helst och 
var som helst. För att vara en öppen, tillgänglig och transparent 

Helsingborgs stads årsredovisning 2015 Socialnämnden

socialtjänst behöver vi hålla oss uppdaterade inom IT-området. 
Ambitionen är att Helsingborgs socialtjänst ska bli Sveriges 
öppnaste socialtjänst. 
 Hälsa, tolerans och trygghet är viktiga framgångsfaktorer 
för en gemensam stad. Socialtjänstens kunskap om tidiga in-
satser för barn och unga i riskzonen är avgörande i detta. Stora 
utmaningar med segregation och polarisering kommer att 
kräva att socialtjänsten mer aktivt deltar i samhällsutvecklingen 
i nära samverkan med övriga inom staden samt Region Skåne. 
Kreativa och flexibla arbetsformer krävs för att undanröja 
strukturella och individuella hinder för att människor ska kunna 
påverka sina liv.
 Ny kunskap krävs för att kunna möta framtidens utmaningar. 
Här är arbetet inom forsknings- och utvecklingsenheten, FoU 
Helsingborg – för social hållbarhet, en viktig framgångsfaktor.
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       Uppfyllelse 100 procent           Uppfyllelse 91–99 procent            Uppfyllelse 90 procent eller lägre          Uppföljning är inte genomförd

 

Omvärld – Mål och mätetal

Organisation – Mål och mätetal

Invånare – Mål och mätetal

Idrotts- och fritidsnämnden

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Alla invånare ska ges möjlighet till en lustfylld, god och meningsfull fritid 

 Andel barn och ungdomar som upplever sin fritid meningsfull 91 % 93 % 90 % Minst 93 %

  Stadens fritidsverksamhet ska ge alla barn och ungdomar lika möjligheter 

 Andel barn och ungdomar i öppen verksamhet som upplever trygghet och trivsel 94 % 94 % 94 % Minst 93 %

 Andel anläggningar som är handikappanpassade  48 % 65 % Minst 80 %

  Barn och unga ska ges kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling 

 Andel barn och ungdomar i öppen verksamhet som anser att de får vara med och bestämma  81 % 78 % Minst 81 %

 Fritid Helsingborg ska erbjuda ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser för invånare i alla åldrar

 Antal deltagare på Fritid Helsingborgs sommarläger i relation till antal erbjudna platser 86 % 97 % 95 % Minst 95 %

 Andel 10-19-åringar som är föreningsaktiva 51 % 51 %  Minst 52 %

 Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter  
för ungdomar varje helgfri lördag 100 % 100 % 100 % 100 %

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Fritid Helsingborg ska erbjuda en mångfald av anläggningar, mötesplatser och verksamheter för alla 

 Medelbetyg i medborgarundersökning på fråga avseende möjligheter  
att utöva fritidsintressen 7,6 7,7 7,5 Minst 7,8

 Vi garanterar att det årets alla dagar finns inom- eller  
utomhusanläggning öppen för verksamhet 100 % 100 % 100 % 100 %

  Fritid Helsingborg ska arbeta aktivt för att arrangemang med regionalt, nationellt eller internationellt genomslag förläggs till staden 

 Antal arrangemang med regionalt, nationellt eller internationellt genomslag  
förlagda till Helsingborg 34 31 40 Minst 32

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Skol- och fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 Medarbetarindex 77 78 76 Minst 77

 Ledarindex 81 78 79 Minst 77

 Sjukfrånvaro 2,8 % 3,9 % 3,9 % Max 5 %

Uppföljning av nämndens mål

Vision
Helsingborg 
2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen

• I januari började vi använda en ny matcharena med konstgräs på Olympia 
 området efter att den gamla södra ståplatsläktaren från Olympias huvud 
 arena flyttats.

• Pålsjöbadet stod färdigt och öppnade i maj.

• Spontanidrott, ett samarbete mellan Fritid Helsingborg, HISO och Skåneid 
	 rotten,	drog	igång	i	oktober.	Ungdomar	i	åldern	13–19	år	fick	gratis	prova		
 olika idrotter utan krav på medlemskap och prestation.
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Organisation – Mål och mätetal

Ekonomi – Mål och mätetal

Nedan följer en kort kommentar till nämndens mål och resultat. 
För mer information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se 
publikationen Stadens måluppfyllelse 2015 som finns att läsa 
på stadens webbplats helsingborg.se.
 Årets attitydundersökningar visar att en mycket stor del av 
stadens ungdomar upplever sin fritid som meningsfull och att 
stadens öppna verksamheter är trygga och trivsamma. 
 Arbetet för att stödja stadens föreningar så att de kan behål-
la och rekrytera fler medlemmar fortsatte. Spontanidrottspro-
jektet för tonåringar som vi startade med Helsingborgsidrottens 
samorganisation och Skåneidrotten var mycket populärt och 
gav föreningarna många nya medlemmar.

Intresset är fortfarande stort för de aktiviteter som Fritid Hel-
singborg tillsammans med ett stort antal föreningar i staden 
erbjuder sommarlovslediga ungdomar. Nämnden har även 
uppfyllt sina tjänstegarantier om att erbjuda aktiviteter i den 
öppna fritidsverksamheten varje helgfri lördag och att det ska 
finnas hallar och anläggningar öppna årets alla dagar.
 Fritid Helsingborg förbättrar kontinuerligt hallar och an-
läggningar för ökad tillgänglighet och för att möta nya behov. 
Tillsammans med fastighetsförvaltningen har vi genomfört 
åtgärder som innebär att en större andel av våra anläggningar 
nu är tillgängliga för fler helsingborgare.

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Skol- och fritidsförvaltningens kommunikation ska vara lättillgänglig och relevant 

 Andel besökare i öppen fritidsverksamhet som är nöjda med personalens bemötande 93 % 94 % 94 % Minst 94 %

 Andel medarbetare som upplever att de har tillgång till den information  
som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter 73 % 80 % 81 % Minst 77 %

 Andel anmälningar till Fritid Helsingborgs sommarverksamheter som görs via e-tjänst   98 % Minst 75 %

  Skol- och fritidsförvaltningens miljöarbete ska ligga i framkant 

 Andel anläggningar med rörelsestyrda strömbrytare  23 % 50 % Minst 30 %

 Andel anläggningar med öppen verksamhet som har källsortering  10 % 95 % Minst 70 %

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

 Idrotts- och fritidsnämndens ekonomi ska vara i balans  

 Bokslutsutfall 2 940 tkr 2 029 tkr -8 650 tkr +/-0

 Beläggningsgrad – större hallar    68 % Minst 75 %

 Beläggningsgrad – mindre hallar    61 % Minst 65 %

  Sociala och miljömässiga hänsynstaganden ska vägas in vid ekonomiska beslut

 Användning av rent kväve på grönytor (kg per 100 kvm) 3,8 3,0 2,6 Max 2,8 kg
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Extern verksamhet

Staden bedriver en mängd verksamhet direkt riktad till invånarna. En del av denna 
verksamhet köps in av extern part. Diagrammen nedan visar hur stor denna 
externa del är i förhållande till nämndens totala verksamhet samt hur den fördelas 
inom de verksamhetsområden där extern verksamhet förekommer. Extern verk-
samhet definieras här som; Verksamhet som bedrivs av annan juridisk person än 

staden eller bolag inom koncernen och till vilken staden har överlämnat driften av 
en kommunal angelägenhet. Verksamheten vänder sig till invånarna och staden 
har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds. Om verksamheten inte hade drivits 
externt skulle staden utfört den i egen regi. Extern verksamhet innefattar därmed 
inte internt riktad verksamhet och stödfunktioner som exempelvis städning.

Nämndens verksamhet – kommunal och extern
Procent av total kostnadsomslutning

Extern verksamhet

Kommunal verksamhet

78

22

Idrottsanläggningar

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden
Procent av verksamhetsområdets kostnadsomslutning

Kommunal verksamhet             

Extern verksamhet
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Årets verksamhet
Genom Fritid Helsingborg har Idrotts- och fritidsnämnden 2015 
bidragit på en rad områden för att ge helsingborgarna möjlighe-
ter till en aktiv fritid. Arbetet för att stödja stadens föreningar så 
att de kan behålla och rekrytera fler medlemmar fortsatte. Med 
Pulshöjaren avsatte nämnden pengar för att utveckla barns och 
ungdomars aktiviteter både i och utanför stadens föreningsliv.
 Vi startade spontanidrottsprojektet för tonåringar till-
sammans med Helsingborgsidrottens samorganisation och 
Skåneidrotten. Verksamheten var mycket populär och gav 
föreningarna många nya medlemmar. Projektet blev också en 
del i introduktionen av nyanlända ungdomar som här fick sin 
första kontakt med föreningslivet.
 Skol- och fritidsförvaltningen utökade projektet ”Bli mitt 
bästa jag”. Det är ett samarbete mellan föreningslivet och Fritid 

Helsingborg för att öka elevernas fysiska aktivitet och medve-
tenhet om hälsan.

Fritid Helsingborg medverkade i flera stora arrangemang i 
Helsingborg 2015, däribland

• Eskilscupen, som samlade 645 pojk- och flickfotbollslag, 
avgjordes på nitton idrottsplatser i staden

• folkdans- och musikfestivalen Europeade, med omkring  
6 000 deltagare, som för första gången anordnades i Sverige

• Hx, stadens stora sommararrangemang
• svenska mästerskapen i konståkning i december som IFK 

Helsingborg anordnade.
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Fritid Helsingborg förbättrar kontinuerligt hallar och anläggning-
ar för ökad tillgänglighet och för att möta nya behov. Hedens 
idrottsplats fick nya löparbanor som en del i uppgraderingen 
inför svenska mästerskapen i friidrott 2017. 
 Pålsjöbadet stod färdigt med invigning och visning för all-
mänheten 10 maj. Fritid Helsingborg fick samtidigt driftsansvar 
för badet som öppnade dagen därpå. Två beachvolleybollpla-
ner blev färdiga på Oslopiren. Det är första steget mot ett nytt 
aktivitetsområde där Idrotts- och fritidsnämnden har en central 
roll. Sperlingegården, det nya ridhuset i Hittarp, invigdes i 
augusti. Ridhuset har blivit en mötesplats där Fritid Helsingborg 
i samarbete med Hittarps ridklubb har öppen fritidsverksam-
het. Ombyggnaden av Olympia är i full gång och i den första 
etappen monterades den södra ståplatsläktaren ner. En del av 
denna läktare placerades sedan vid en av Olympiaområdets 
konstgräsplaner där vi byggde en ny matcharena.
 Fritid Helsingborg deltog under hösten i stadens arbete 
med anledning av flyktingsituationen. Genom att ställa i ordning 
lokaler i Norrehedshallen fick ensamkommande flyktingbarn 
ett ställe att bo på i väntan på annat boende. Fritid Helsingborg 
hade även fritidsledare på plats som höll i sportaktiviteter, 
ordnade spel och erbjöd ungdomarna sysselsättning utanför 
boendet.

Framtid
I ett kortare tidsperspektiv vill Idrotts- och fritidsnämnden 
utveckla satsningarna som vi påbörjat under senare år, för 
att tillsammans med helsingborgarna skapa ett rikt utbud av 
fritidsaktiviteter.

Nämnden gör även nya satsningar, bland annat  
på dessa områden

• samarbete med såväl enskilda föreningar som HISO och 
Skåneidrotten

• utveckling av fritidsaktiviteter för nya helsingborgare
• verksamhet för barn och unga med inriktning mot fysisk 

aktivitet och hälsosam livsstil
• olika former av spontanidrott
• projekt i socioekonomiskt svaga områden
• fortsatt satsning på anläggningar
• utveckling av kommunikationsarbetet
• personalutveckling
• utveckling av aktiviteter på Oslopiren.

I ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att verksamhet och 
organisation inom nämndens ansvarsområden har förmåga att 
följa och anpassa sig till förändringar i samhället. Hög kompe-
tens och ständig utveckling kommer att vara avgörande.

 
  2013 2014 2015

Extern kundnöjdhet

Andel besökare på fritidsgårdar som  
upplever sig nöjda med hur verksamheten  
fungerar, procent 93 – –

Andel besökare på fritidsgårdar som 
upplever att personalen är bra, procent 93 94 94

Andel besökare på fritidsgårdar som upplever  
trygghet i verksamheten, procent 94 94 94

Kvalitet

Simhallens öppethållande utöver 8–17  
på vardagar, timmar/vecka 45 45 45

– i gruppen större städer, timmar 36 38 39

Volymer

Fritidsgårdar/Öppna mötesplatser, antal 12 12 12

Fotbollsplaner gräs och grus, antal 57 57 54

Fotbollsplaner konstgräs, antal 9 10 13

Sim- och badanläggningar, antal 4 4 5

Sporthallar, antal 12 12 12

Idrottslokaler, antal 34 34 34

Ishallar/Isbanor, antal 2 2 2

Friidrottshallar/Friidrottsarenor, antal 2 2 2

Ridhus/Ridanläggningar, antal 3 3 3

Näridrottsplatser, antal 15 16 17

Övriga fritidsanläggningar (träffpunkt,  
motorgård med mera), antal 6 6 6

Ridbana, Islandshästar, antal 1 1 1

Bollfält, antal 1 2 3

Sammankomster med beviljade  
aktivitetsbidrag, antal 98 111 91 043 88 045

Ekonomi

Intäkter, mnkr 56 63 28

Kostnader, mnkr 218 232 246

Nettokostnader, mnkr 162 169 218

Nettokostnad per invånare, kr 1 208 1 261 1 578

Aktivitetsstöd, mnkr 2,6 2,7 2,5
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       Uppfyllelse 100 procent           Uppfyllelse 91–99 procent            Uppfyllelse 90 procent eller lägre          Uppföljning är inte genomförd

 

Omvärld – Mål och mätetal

Invånare – Mål och mätetal

Kulturnämnden

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Kulturen ska vara en arena för demokrati och ge människor möjlighet till bildning och personligt växande 

 Antal nya aktiviteter som främjar bildning och personligt växande   5 Minst 6

  Kulturnämnden ska verka för att alla barn och unga i Helsingborg  
ska ha god tillgång till kultur för att stimulera deras utveckling 

 Antal deltagande besök av barn och unga i olika kulturverksamheter riktade till målgruppen  46 910 54 988 Minst 46 000

  Kulturnämnden ska bidra till att Helsingborg utvecklas på ett hållbart  
sätt med förankring i stadens natur- och kulturarv

 Antal aktiviteter som bidrar till att Helsingborg utvecklas på ett hållbart  
sätt med förankring i stadens natur - och kulturarv   3,5 Minst 7

  Kulturnämnden ska erbjuda ett pulserande utbud av kulturaktiviteter  
och upplevelser till Helsingborgs invånare och tillresta besökare

 Vad Helsingborgaren tycker om kulturverksamheten enligt Nöjd-Medborgar-Index 68  70  69 Minst 73 

  Kulturen i Helsingborg ska vara tillgänglig och välbesökt

 Antalet besökare på Dunkers, Fredriksdal och Kärnan   327 793 217 670 Minst 210 000

 Antal innehavare av aktiva kulturkort   10 150 18 604 Minst 10 000

 Antal besökare på Stadbiblioteket och områdesbiblioteken   1 036 539 1 045 121 Minst 1 028 000

 Antal besök på kulturförvaltningens hemsidor  692 038 844 217 783 814 Minst 650 000

  Nämnden ska leva upp till sin/sina tjänstegarantier

 Tjänstegarantiernas uppfyllelsegrad 98 % 96 % 80 % Minst 97 %

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Kulturnämnden ska främja talangutveckling och entreprenörskap inom kreativa och kulturella näringar 

 Antal bidrag/stöd som främjar talangutveckling och entreprenörskap  
inom kreativa och kulturella näringar   9 Minst 8

  Kulturen i Helsingborg ska vara en aktiv och drivande part i det delregionala och regionala kultursamarbetet    
 Antal aktiviteter i regionen Skåne och delregionen Skåne Nordväst  

som Helsingborg deltar i   11 Minst 10
 

  Kulturnämnden ska vara drivande i att binda samman Helsingör och Helsingborg inom  
områdena kultur och dess besöksnäring, och stärka den gemensamma identiteten 

 Antal organiserade kulturaktiviteter som involverar båda städerna   4 9 Minst 5

Uppföljning av nämndens mål

Vision
Helsingborg 
2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen

• Kulturnämndens stöd till Helsingborgs friastående kulturaktörer har utretts  
 och ett nytt reviderat stödsystem har tagits fram.

• Flera arrangemang och dagar har genomförts särskilt riktade mot de mer  
	 än	18 000	personer	som	har	ett	aktivt	kulturkort.

• Stadsbibliotekets avdelningar för barn och unga har byggts om och reno- 
 ve rats helt, och tidigare stängda ytor i källarplan har öppnats för besökare. 
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Organisation – Mål och mätetal

Ekonomi – Mål och mätetal

Nedan följer en kort kommentar till nämndens mål och resultat. 
För mer information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se 
publikationen Stadens måluppfyllelse 2015 som finns att läsa 
på stadens webbplats helsingborg.se.
 Under året har våra verksamheter haft en mängd välbesök-
ta aktiviteter riktade till barn och unga. Närmare 55 000 besök 
av barn och unga innebär ungefär 10 000 fler än föregående år. 
Dunkers kulturhus har haft flera projekt både med Kulturskolan 
och RumEtt. Bland annat har Kulturskolan erbjudit lovverksam-
het under höstlovet för att nå ut till så många barn som möjligt. 
Den verksamheten kommer att fortsätta under sportlov, påsk-
lov och sommarlov.
 I SCB:s medborgarundersökning ger invånarna stadens 
kulturverksamheter ett gott betyg. Resultatet för vår del är 62  
av 100. Genomsnittet för hela landet är 62 och för de större  
kommunerna 69.

Besöksstatistiken för året visar att Dunkers utställningar och 
arrangemang har haft något färre besök medan Fredriksdal, 
Kärnan och biblioteken har haft fler besökare jämfört med 
föregående år. Speciellt Fredriksdal har gjort ett bra arbete som 
resulterat i betydligt fler besökare.
 Antal innehavare av aktiva kulturkort var stort 2015. Detta 
beror på att stadens anställda fick var sitt kulturkort i julklapp 
2014. Om vi räknar bort dessa är antalet kulturkortsinnehavare 
något fler än föregående år. 
 Kulturnämnden är drivande på flera nivåer inom de regio-
nala och delregionala kultursamarbetena, både inom Familjen 
Helsingborg och tillsammans med Region Skånes kultur-
nämnd. Nämnden och dess verksamheter har även ett nära 
samarbete med Helsingör.

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Kulturnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 Medarbetarindex 73  74  72  Minst 75 

 Andel medarbetare som svarar på medarbetarundersökningen    83 % Minst 88 %

  Kulturnämndens medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter i  
arbetslivet oavsett kön, könsidentitet/-uttryck, etnisk tillhörighet, religion,  
funktionsnedsättning, sexuell läggning  eller ålder 

 Andel medarbetare som anser att arbetsplatsen aktivt arbetar  
för att vara en jämlik arbetsplats   76 % Minst 86 %

  Kulturnämnden ska ha en fungerande internkommunikation

 Andel medarbetare som är nöjda med kulturförvaltningens  
interna information och kommunikation 79 % 62 % 64 % Minst 60 %

 Kulturnämndens verksamheter ska aktivt arbeta för att minska sin miljöpåverkan 

 Energiförbrukning på förvaltningens anläggningar (kWh) 2 251 838 2 170 745 2 075 748 Max 2 051 000

 Andelen inköpta livsmedel som är ekologiskt och fairtrade-märkt   63 % Minst 60 %

 Antal utbildningstillfällen för personal i energi och miljöpåverkan   6 Minst 6

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

 Kulturnämndens ekonomi ska vara god 

 Utfall enligt budget (tkr) 6 721 7 576 3 621 Minst 0

 Kulturnämnden ska vara engagerad i projekt och aktiviteter som bidrar  
till ökad social hållbarhet i staden

 Antal projekt som uttalat syftar till att öka stadens sociala hållbarhet   6 Minst 6
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Årets verksamhet
Kulturnämnden ansvarar för Helsingborgs kulturpolitik. År 2015 
har präglats av utvecklingsarbete för att stärka kulturens roll. 
Fokus har varit på förbättrade möjligheter för det icke-kommu-
nala kulturlivet i form av museer, föreningar, personer och grupper. 
Genom dialoger har det blivit tydligt vad som behövs för att 
dessa aktörer ska kunna utvecklas. Det första resultatet är ett 
nytt regelverk för det ekonomiska stödet till det fria kulturlivet 
med nya stödformer och flexiblare kriterier.

De kommunala kulturinstitutionerna har arbetat för att öka 
kvaliteten, nå fler besökare, dra nytta av den digitala utvecklingen 
och låta besökarna vara medskapande. Vi vill också vara rele-
vanta aktörer i samhällsutvecklingen till exempel i den aktuella 
flyktingsituationen. 
 På Fredriksdal har en nyhet varit Fredriksdalspraktikan där 
besökarna har deltagit i traditionella arbetsmoment och lärt sig 
nytt genom exempelvis praktiska onsdagar med teman som 
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Framtid
Kulturnämnden vill att kulturen ska upplevas intressant och 
tillgänglig på alla sätt för helsingborgare och andra besökare. 
Alla ska kunna tillgodogöra sig kulturen, använda utbudet och 
vara medskapande utifrån individuella önskemål. Målet är att 
skapa mötesplatser för alla i en demokratisk anda. Genom att 
aktivt stödja den kultur som finns utanför kulturnämndens insti-
tutioner och ta tillvara de ideella kulturkrafterna ska kulturlivet 
i Helsingborg blomstra. De kommunala kulturinstitutionerna 
ska utvecklas och bli mer tillgängliga utanför de egna lokalerna. 
Kulturnämnden kommer att arbeta för en ökad samverkan mel-
lan stadens olika nämnder, förvaltningar och viktiga nationella 
och internationella berörda aktörer för ett aktivt och spännande 
kulturliv i Helsingborg.

Helsingborgs stads årsredovisning 2015 Kulturnämnden

bioodling. I stadskvarteren har flera av husen renoverats. Under 
året gavs boken om Fredriksdal ut tillsammans med Musei- 
föreningen.
 Kulturmagasinet har arbetat med representativiteten i mu-
seisamlingarna genom att synliggöra mångfalden i historien. 
Bland annat genom en samtidsdokumentation av hemlösheten 
i Helsingborg.
 I Kärnan arrangerade vi familjesöndagar med medeltidspyssel. 
Det finns en ny butiksdel i entrén. Nya audioguider, för barn och 
på tyska, finns till utställningen.
 Helsingborgs museers digitala arbete är i framkant med 
digitaliserade museisamlingar, ständigt växande stadslexikon 
på nätet och en egen Youtube-kanal.
 Biblioteket har arbetat fram en ny biblioteksplan för 
biblioteksutveckling 2016–2019. I april firade Stadsbiblioteket 
50-årsjubileum i Stadsparken. Man har arbetat för att möta den 
ökade flyktingströmmen med ökad bemanning, inköp av media 
och insatser för digital inkludering.
 BoostHbg har fortsatt att driva utvecklingen inom film, 
transmedia och virtual reality regionalt och nationellt. Genom 
att utgöra arenan för Kultur Skånes transmediasatsning har 
ännu fler kreatörer inom film och transmedia kunnat stöttas.
 Dunkers kulturhus har visat flera stora utställningar, bland 
annat med Carl Johan De Geer, Bea Szenfeld, Helene Schmitz, 
Bengt Orup och Michael Kvium. RumEtt och Kulturskolan hade 
en omfattande utställningsverksamhet av och med barn och 
unga. På arrangemangssidan märks Samtal på Dunkers, Filoso-
ficafé och Relationsinstitutet.
 Kulturskolan har fyllt 50 år och firade under en jubileums-
helg i november. Skolan har utökat sin prova-på-, lov- och 
skolverksamhet och nått fler barn och unga än förut.

 
Nyckeltal
  2013 2014 2015

Kvalitet

Andel förnyande kulturkort  
under året, procent 65 52 76

Beläggning, Konserthuset, procent 1) 71 84 –

Beläggning, Stadsteatern, procent 1) 87 83 –

Volymer

Besökare i verksamheten – Dunkers  
kulturhus, antal 271 294 212 863 165 520

Andelen besökare i verksamheten  
som är barn och unga – Dunkers  
kulturhus, procent 31 36 36

Unika individer som deltagit vid  
minst en aktivitet i gruppen 5–19 år  
– Kulturskolan, antal 1 884 1 949 1 944

Besökare i verksamheten/anläggningen 
 – Fredriksdal, antal 157 769 161 947 149 940

Andelen besökare i verksamheten som  
är barn och unga – Fredriksdal, procent 20 21 24

Visningar av stadens museisam- 
lingar via stadens hemsida – Kultur- 
magasinet, antal 25 169 28 170 37 754

Besökare i verksamheten/ 
anläggningen	–	Sofiero,	antal	1) 131 039 127 670 –

Besökare i verksamheten som är  
barn	och	unga	–	Sofiero,	procent	1) 11 13 –

Boklån per invånare i Helsingborg, antal 5,7 5,5 5,4

– Riket 2) 5,7 6,47 –

Besök på biblioteken, antal 1 022 191 1 036 539 1 045 121

Kostnad/antalet invånare – Biblioteken, kr 393 400 418

Publik – Konserthuset, antal 1) 48 607 43 160 –

Publik – Stadsteatern, antal 1) 66 607 73 684 –

Ekonomi

Intäkter, mnkr 48 48 34

Kostnader, mnkr 202 208 206

Nettokostnader, mnkr 154 160 171

1) Verksamheten tillhör från och med 2015 Helsingborg Arena och Scen AB    
  och följs därför inte upp av kulturnämnden.
2) Uppgiften sammanställs först efter att denna publikation gått till tryck.



104 Fastighetsnämnden Helsingborgs stads årsredovisning 2015

       Uppfyllelse 100 procent           Uppfyllelse 91–99 procent            Uppfyllelse 90 procent eller lägre          Uppföljning är inte genomförd

 

Omvärld – Mål och mätetal

Invånare – Mål och mätetal

Fastighetsnämnden

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Fastighetsnämnden ska erbjuda lokaler som motsvarar stadens framtida behov 

 Påbörjade nybyggnadsprojekt med medvetna materialval gällande miljö   40 % Minst 5 %

 Fastighetsobjekt i DROPS med gällande ritningar   54 Minst 50

  Fastighetsnämnden ska erbjuda ett utbud av bostäder motsvarande bostadssociala programmets behov 

 Avslutade hyresgarantier  58 63 69 Minst 60

 Omflyttningar i det bostadssociala programmet  34 % 34 % 32 % Minst 32 %

 Aktiva hyresgäster som tecknar egna kontrakt    12 Minst 7

 Erhållna lägenheter från privata fastighetsägare    28 Minst 18

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Fastighetsnämnden ska ha nöjda kunder 

 Nöjd Kund Index (felanmälan)   76 % 71 % Minst 75

 Nöjd Kund Index (totalt)   73 % 71 % Minst 70 %

 Andel felanmälan via web/app    30 % Minst 50 %

 Entreprenörsanmärkningar åtgärdade senast två månader efter slutbesiktning   86 % 85 % Minst 75 %

 Registrerade teknikfel på inbrotts- och passageanläggningar    81 % Max 120

Uppföljning av nämndens mål

Vision
Helsingborg 
2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen

• Stark befolkningsökning och stort behov av bostäder och verksamhets- 
 lokaler. Organisationen växer för att klara utmaningarna.

• Fullriggarens och Kungshults äldrebostäder blev klara och alla stadens  
 äldrebostäder är därmed moderna.

• Lägst energiförbrukning av Sveriges 20 största kommuner.
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Organisation – Mål och mätetal

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Fastighetsnämnden ska ha friska och motiverade medarbetare  

 Medarbetarundersökning ”Dialog, delaktighet och samverkan”    71 Minst 75

 Medarbetare ska uppnå minst 8 friskvårdspoäng per vecka    30 % Minst 75 %

  Fastighetsnämnden ska ha en långsiktigt hög kompetensnivå  

 Kompetenshöjande timmar    59 Minst 40

 Medarbetarundersökning ”Hur motiverad känner du dig”    76 Minst 70

  Fastighetsnämnden ska minimera sin miljö- och klimatpåverkan 

 Energianvändning i ägda lokaler (kwh/m²) 149 145 142 Max 145

 Köpt energi från fossila energikällor (mwh)  5 850 5 100 Max 5 700

Nedan följer en kort kommentar till nämndens mål och resultat. 
För mer information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se 
publikationen Stadens måluppfyllelse 2015 som finns att läsa 
på stadens webbplats helsingborg.se.
 Staden är en stor fastighetsägare. En aktiv förvaltning av 
fastighetsbeståndet bidrar till långsiktigt god ekonomi. Fastig-
hetsförvaltningen drivs sedan ett tjugotal år som en resultaten-
het med bolagsliknande villkor, i konkurrens med andra aktörer. 
Den löpande fastighetsförvaltningen har under året fungerat 
väl och vi bedömer att det inte finns någon underhållsskuld i 
beståndet.
 Vi arbetar systematiskt för att lämna fossila energikällor 
och minska energiförbrukningen. Under året sjönk förbrukning-
en med drygt 2 procent. Helsingborg har därmed lägst energiför-
brukning av Sveriges 20 största kommuner.
 

Fastighetsförvaltningen har en aktiv roll i utvecklingen av 
stadens bostadssociala program. Vi förvaltar stadens bostads-
rätter, anskaffar lägenheter och ansvarar för relationerna med 
de hyresvärdar som bidrar till programmet. Under året fick 
programmet tillgång till rekordmånga nya lägenheter. Omflytt-
ningstakten i programmet har varit stabil och både antalet  
tecknade egna kontrakt och avslutade hyresgarantier har 
utvecklats positivt.
 Varje höst genomför vi en nöjd-kund-mätning. Mätningarna 
utförs av en extern leverantör och möjliggör jämförelser med 
ett trettiotal andra offentliga fastighetsägare. Även i årets mät-
ning fick vi genomgående mycket bra betyg. 
 Stadens snabba tillväxt medför en hög efterfrågan på verk-
samhetslokaler. Vi har haft en hög uthyrningsgrad under året 
för både fastigheter och bostäder.

Ekonomi – Mål och mätetal

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015     

  Fastighetsnämnden ska utveckla fastigheternas värde 

 Planerat underhåll i förhållande till totala driftskostnader  45 % 42 % 21 % 27 %

 Statusbesiktningar av bostadsrätter    237 Minst 230

 Andel om- och tillbyggnadsprojekt med förvaltarprogram som  
beskriver förvaltarnas beställning av projektet    35 % Minst 75 %

  Fastighetsnämnden ekonomi ska vara stabil och balanserad över tid    

 Andel konkurrensutsatt underhållsprojekt större än en miljon kronor  85 % 57 % 64 % Minst 75 %

 Andel avrop under en miljon kronor hos befintliga ramavtalsentreprenörer  79 % 92 % 94 % Minst 90 %

 Lägre driftskostnad än branschstatistik gällande förskolor (kr/m²) 5 45 24  Minst 20

 Uthyrningsgrad - Bostäder   98 % 99 % Minst 98 %

 Uthyrningsgrad - Fastigheter    99 % Minst 98 %

Helsingborgs stads årsredovisning 2015 Fastighetsnämnden
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Nyckeltal
  2013 2014 2015

Kvalitet

Energianvändning avseende fastigheter i  
fastighetsnämndens regi, kwh/m2 148,8 145,5 142,0

Volymer

Lokaler, antal 254 253 261

Lokaler, kvadratmeter 657 100 663 200 670 000

Bostäder, antal 326 290 292

Bostäder, kvadratmeter 23 100 21 900 22 000

Ekonomi

Intäkter, mnkr 750 782 779

Kostnader, mnkr 612 635 582

Nettoeffekt, mnkr 138 147 197

Investeringar (brutto), fastigheter i  
fastighetsnämndens regi, mnkr 300 352 510

Bokfört värde på fastighetsnämndens  
lokaler och bostäder, mnkr 2 748 2 927 3 244

Framtid
Behovet av nya verksamhetslokaler, framför allt skolor och 
bostäder för nyanlända, fortsätter att öka. Stadens investe-
ringsplan har på några år fördubblats, och tillsammans med 
skol- och fritidsförvaltningen har vi format en effektiv process 
för att förverkliga planerna på nya skolor. Längst har vi hunnit 
på Gustavslund där vi räknar med att ha en ny skola klar till skol-
starten 2017. Med samma koncept planerar vi för nya skolor 
även i Rydebäck och Mariastaden.
 Det framgångsrika arbetet med energieffektivisering och 
utfasning av fossila bränslen fortsätter med bland annat instal-
lation av solceller och värmepumpar.
 Trots en stor nyproduktion av hyresrätter står det bostads-
sociala programmet inför en stor utmaning om att få tillgång till 
bostäder, framför allt på grund av det ökade antalet nyanlända.

Årets verksamhet
Invandringen till Sverige var stor under 2015 och Helsingborg 
var en av de städer som växte snabbast. ”Behovet av” skol- 
lokaler ökade snabbt, och mot slutet av året även bostäder för 
nyanlända.
 Staden är en stor fastighetsägare med ett värdefullt fast-
ighetsbestånd. Att vi äger fastigheterna innebär att vi själva 
förfogar och bestämmer över dem. En aktiv  förvaltning av fast-
ighetsbeståndet bidrar till långsiktigt god ekonomi. Vi arbetar 
med marknadsliknande hyror, i konkurrens med andra aktörer. 
Den tekniska och administrativa förvaltningen sker i egen regi 
medan övriga tjänster handlas upp  externt. 
 Tillsammans med andra offentliga fastighetsorganisationer 
genomför vi varje år nöjd-kund-mätningar. Precis som tidigare 
år fick vi toppbetyg även 2015. Särskilt goda omdömen fick 
vi på frågor om inflytande och lyhördhet. Andra jämförelser 
visar att vi har låga driftskostnader per kvadratmeter och låga 
lokalkostnader per elev i grundskolor och förskolor. Vi har haft 
resurser till att kunna utföra fastighetsunderhåll på en fortsatt 
hög nivå. Vi lämnar fossila energikällor och minskar samtidigt 
energiförbrukningen. Det skadeförebyggande arbetet fortsätter, 
bland annat har våra hyresgäster uppmärksammat fördelarna 
med elektroniska lås. Avancerade system för larm och övervak-
ning samt samarbete med larmcentral och väktare begränsar 
skadegörelse och inbrott. Vid upphandlingar fokuserar vi allt 
mer på kompetens och kvalitet. Vi har årsavtal eller ramavtal 
med ett 50-tal leverantörer, konsulter och entreprenörer. Avtalen 
omsätter cirka 200 miljoner kronor per år.
 Projektverksamheten är intensiv. Vi har tillsammans med 
skol- och fritidsförvaltningen förberett byggandet av en ny låg- 
och mellanstadieskola på Gustavslund. Med samma koncept 

planerar vi för nya skolor i Rydebäck och Mariastaden. Vi har 
också färdigställt förskolor på Drottninghög och vid Veingega-
tan. Med om- och tillbyggnaderna på vårdboendena Kungshult 
och Fullriggaren har vi slutfört arbetet med att förnya alla sta-
dens vårdboenden. Staden har köpt Gustav Adolfs församlings-
hem för att bygga om det till ett kårhus. Byggnaden ligger väl till 
i förhållande till Campus och studentbostäder. Ombyggnaden 
av Olympia är vårt största projekt och det som väcker mest 
uppmärksamhet. Nya Olympia beräknas vara klar 2017.
 Inom ramen för det bostadssociala programmet förvaltar 
vi stadens bostadsrätter, köper lägenheter och ansvarar för 
kontakterna med de hyresvärdar som bidrar till programmet. 
Under året fick programmet tillgång till 113 nya lägenheter.
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       Uppfyllelse 100 procent           Uppfyllelse 91–99 procent            Uppfyllelse 90 procent eller lägre          Uppföljning är inte genomförd

 

Omvärld – Mål och mätetal

Invånare – Mål och mätetal

Miljönämnden

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Miljönämnden ska prioritera barn och ungas uppväxtvillkor 

 Antal tillsynsbesök på skolor och förskolor  89 71 Minst 70
 

  Miljönämnden ska skydda miljön och människors hälsa    

 Antal planerade tillsynsbesök inom miljö- och hälsoskyddsområdet  960 600 Minst 550

  Tjänstegarantierna ska uppfyllas 

 Tjänstegarantiernas uppfyllelsegrad 97 % 99 % 98 % 100 %

  I Helsingborg ska livsmedel vara säkra och redliga    

 Andel företag i erfarenhetsklass A  17 % 20 % 21 % Minst 20 %

 Andel företag i erfarenhetsklass C  1 % 1 % 1 % Max 1 %

 Antal verksamheter märkta med Smiley   195 199 Minst 220

 Antal planerade kontrollbesök inom livsmedelsområdet  1 070 859 Minst 1 015
 

  Helsingborgs stad ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt    

 Medverkan i tvärsektoriella grupper inom stadens samhällsplanering  8 13 Minst 12

  Arrangemang och event som staden arrangerar ska vara miljömärkta    

 Antal miljömärkta arrangemang, möten och event  3 4 Minst 4 

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015   

  Miljönämnden ska ha hög kvalitet på det stöd och den service som vi ger  
Helsingborgs invånare och verksamhetsutövare 

 Andel som använder e-tjänst för köldmedierapportering  16 % 22,2 % Minst 30 %

 Andel verksamhetsutövare som är nöjda med vårt bemötande 95 % 99 % 92 % Minst 85 %

 Nöjd-kund-index, miljöområdet 69  68 Minst 70

  Miljönämnden ska medverka i lokala, regionala och globala nätverk och  
andra samarbeten som främjar en långsiktig hållbar utveckling 

 Andel nätverk som leder till metodutveckling eller  
effektivisering av miljönämndens verksamhet  69 % 78 % Minst 70 %

Uppföljning av nämndens mål

Vision
Helsingborg 
2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen

• Alla våra beslut och skrivelser skrivs numera på ett lättfattligt språk.

• Samverkan – Genom miljökrav i upphandling, uppföljning, tillsyn och  
 samverkan fasar vi ut farliga kemikalier i staden och vi förebygge livs-  
  medelsbrott tillsammans med åklagare, polis och livsmedelsverk.

• Åtgärdsprogram för luft. Helsingborg är den första kommun som   
 bedöms klara luftkvaliteten efter ett genomfört åtgärdsprogram.
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Organisation – Mål och mätetal

Ekonomi – Mål och mätetal

Nedan följer en kort kommentar till nämndens mål och resultat. 
För mer information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se 
publikationen Stadens måluppfyllelse 2015 som finns att läsa 
på stadens webbplats helsingborg.se.
 Under året har vi besökt 56 skolor och förskolor och då in-
riktat tillsynen mot utemiljön. Vi har även inspekterat inomhus-
miljön i 15 grundskolor. Syftet är att barn och ungdomar ska ha 
en bra miljö. 
 Den övriga tillsynen inom miljö- och hälsoskydd har fortlöpt 
som planerat och fokuserat bland annat på hyresbostäder, 
lantbruk, energi, kemikalier, förorenade områden och avfall. 
 Livsmedelsavdelningen arbetar för att så många verksamhe-
ter som möjligt ska ligga i erfarenhetsklass A, vilket betyder att 
de bedriver en mycket väl fungerande verksamhet. Vi har bidragit 
till detta genom kontroller, information och rådgivning. Samtidigt 
vill vi att så få verksamheter som möjligt ligger i erfarenhetsklass 
C. Dessa verksamheter behöver en förstärkt kontroll och beslut 
kan behövas för att de ska rätta till sina 
avvikelser. 
 Vi genomförde 85 procent av de planerade livsmedelskon-
trollerna. Avdelningen har inte varit fullt bemannad under 2015 
och därför kommer en extra resurs sättas in. 
 Vi har en viktig roll i stadens samhällsutveckling och har 

därför deltagit i tolv olika arbetsgrupper som arbetar med sam-
hällsplanering. Exempel på grupper är plangruppen, Stadsplan 
2017, DrottningH samt H+.
Hela 92 procent av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda 
med vårt bemötande. 
 Miljöförvaltningens resultat från nöjd-kund-index har mins-
kat i den senaste mätningen, från 69 till 68. Resultatet motsva-
rar genomsnittet i riket och ligger strax över genomsnittet för 
större städer (NKI 67). I samarbete med andra förvaltningar 
fortsätter vi att utveckla arbetet kring företagsklimatet.
 Vi arbetar med stadens interna miljöarbete och två av nio 
förvaltningar uppfyllde kraven för miljödiplom 2015, stadsbygg-
nadsförvaltningen och socialförvaltningen. 
 I arbetet som handlar om inköp och upphandling har vi haft 
särskilt fokus på att följa upp miljökraven i stadens avtal. Vi har 
följt upp kraven i 36 avtal inom 20 upphandlingsområden.
 Staden köpte in 40 procent ekologiska livsmedel under 
2015 och har gjort en fantastisk resa på kort tid. År 2013 var 
siffran 18 procent. Förbättringen beror dels på att staden har 
nya livsmedelsavtal med fler ekologiska produkter och bättre 
priser på ekologiska livsmedel, dels på arbetet med uppföljning 
och avtalstrohet.

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Miljönämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 Antal utvecklings- och kursdagar per person  6 7 4 Minst 7

 Resultatet från medarbetarenkäten 82 81 79 Minst 82 

  Miljönämndens kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet

 Antalet nya framtagna e-tjänster 2 2 2 2

 Andel av miljöförvaltningens webbsidor på helsingborg.se som är felfria 60 % 100 % 95 % Minst 85
 

  Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor

 Antal genomförda åtgärder i miljöprogram och energiplan 15 15 18 Minst 19

 Andel nämnder som uppfyller kraven för miljödiplom  22 % 22 % Minst 30 %
 

  Miljönämnden ska ha ett aktivt arbete för en hållbar konsumtion

 Antal upphandlingar som följts upp med fokus på miljö   9 20 Minst 10

 Andelen inköpt ekologisk mat av stadens livsmedelsbudget  18 % 33 % 40 % Minst 40 %

		Miljönämnden	ska	övervaka	miljötillståndet	i	Helsingborgs	geografiska	område

 Antal unika besökare på miljöbarometern  154  Minst 1 200

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Miljönämndens ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet 

 Avvikelse mot budget   1,0 % 1,6 % ≥ 0 %
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Året verksamhet
Helsingborgarna ska kunna dricka vatten ur kranarna och äta 
på restauranger utan att riskera att bli sjuka. Skolbarnen ska 
kunna koncentrera sig på att lära sig läsa, skriva och räkna – 
utan att bli trötta av dålig luft eller buller. Miljönämnden är den 
myndighet som har ansvaret för miljöfrågorna i Helsingborg. 
Uppdraget innefattar miljötillsyn, livsmedelskontroll, miljööver-
vakning och miljöstrategiska frågor.
 Miljönämnden arbetar mycket med barns och ungas upp-
växtvillkor, bland annat har vi under 2015 gjort drygt 70 tillsyns-
besök på förskolor och skolor och tittat särskilt på barnens ute-
miljö. Vi har informerat personalen om risker i barnens utemiljöer 

i form av växter, lekredskap och andra materiel. Vi har medverkat 
i Folkhälsomyndighetens nationella projekt om inomhusmiljö i 
skolor.
 Miljönämndens huvudsakliga mål är att skydda miljön och 
människors hälsa. Det gör vi genom att kontrollera verksamheter 
som kan påverka oss eller miljön. Vi har kontrollerat drygt 1 000 
caféer, restauranger, butiker och industrier och premierat sköt-
samma verksamheter med märkningen Smiley, som idag finns 
hos drygt 200 restauranger, affärer och caféer. Vi har besökt 
tatuerare, fotvårdsverksamheter, fått fastighetsägare att åtgärda 
fuktskador i lägenheter, tagit badvattenprover och mycket annat.
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Det är viktigt för oss att ge god service till våra kunder och vi har 
därför tjänstegarantier som är löften om vad invånare och företa-
gare kan förvänta sig av vår service.
 Miljönämndens beslut påverkar invånare och stadens verk-
samheter. Därför arbetar vi med att ge ett bra bemötande, vara 
serviceinriktade, skapa förståelse och sprida kunskap. Under 2015 
slutförde vi vårt projekt Klarspråk. Det betyder att alla våra skri-
velser och beslut är tydliga och lätta att förstå. Det ska inte finnas 
några tveksamheter om vilka krav vi har på en verksamhet.
 Under året har miljönämnden lett ett projekt som tagit fram 
ett förslag till ett stadsövergripande livskvalitetsprogram för åren 
2016–2024. Programmet visar vägen för ett miljö- och folkhälso-
arbete som fokuserar på individens möjligheter att vara medska-
pare för en långsiktigt hållbar utveckling.
 Nämnden samarbetar nära stadens upphandlingsenhet för att 
ställa miljökrav vid inköp av varor och tjänster. Ett bra exempel är 
inköpen av ekologisk mat som under 2014 och 2015 ökade från 
18 till 40 procent.
 Många frågor som handlar om planering och utbyggnad av 
Helsingborg kommer till miljönämnden för yttrande eller beslut. Vi 
arbetar för att vara med i ett så tidigt skede som möjligt. Ett sätt 
är att delta i arbetsgrupper med representanter från flera olika 
kommunala förvaltningar.
 

 
Nyckeltal
  2013 2014 2015

Extern kundnöjdhet

Företagens bedömning av myndighets- 
utövning och service – miljö och  
hälsoskydd, index 0–100 1) 69 – 68

– Genomsnitt andra deltagande kommuner,  
index 0–1001) 67 – 68

Kvalitet

Återkoppling till kund inom fem dagar  
(tjänstegaranti), procent 94 99 99

Verksamheter med Smiley, antal 173 195 199

Andel överklaganden från kund som lett till  
ändring av miljönämndens beslut, procent 12 14,6 9,6

Volymer

Tillsynsbesök enligt miljöbalken, antal 879 960 600

Kontroller enligt livsmedels- 
lagstiftningen, antal 957 1 070 859

Ekonomi

Intäkter, mnkr 13 13 13

Kostnader, mnkr 36 37 38

Nettokostnader, mnkr 23 25 25

Intäktsfinansieringsgrad,	procent	 37,1	 33,8	 34,4

1) Under 2014 gjorde SKL ingen mätning av företagens bedömning  
av myndighetsutövning och service.

Framtid
Helsingborg växer, både i antalet invånare och i antalet verk-
samheter. Med detta ökar behovet av tillsyn av skolor och 
förskolor, miljöfarliga verksamheter, bostäder, strandskydd och 
grönområden. Vi ser ett ökat tryck på oss med fler anmälning-
ar och klagomål på verksamheter. Vi märker också ett ökat 
behov av oss som remissinstans. Miljö- och klimatfrågorna 
blir mer och mer i fokus. Internationell forskning och 2015 års 
rapport över Helsingborgs ekologiska fotavtryck visar att det är 
individuella vanor, beteenden och livsstil som har den avsevärt 
största inverkan på miljön och klimatet. För att Helsingborg ska 
bli ledande i miljö- och klimatfrågor behöver hållbarhetsarbetet i 
staden växla upp ytterligare en nivå. Ett viktigt dokument i detta 
sammanhang är livskvalitetsprogrammet. För att uppnå pro-
grammets mål bedömer vi att efterfrågan på miljönämndens 
kompetens kommer att öka.
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       Uppfyllelse 100 procent           Uppfyllelse 91–99 procent            Uppfyllelse 90 procent eller lägre          Uppföljning är inte genomförd

 

Omvärld – Mål och mätetal

Organisation – Mål och mätetal

Ekonomi – Mål och mätetal

Invånare – Mål och mätetal

Överförmyndarnämnden

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Kvaliteten på våra tjänster ska vara professionell 

 Enkätutvärdering. Mätetalet är satt till andel svar i förhållande till utsända enkäter 52 % 64 % 57 % Minst 66 %

 Enkätutvärdering. Mätetalet är satt till andel positiva svar i förhållande till antalet inkomna svar 88 % 84 % 81 % Minst 80 %

 Tjänstegarantin ska uppfyllas 

 Snabb kontakt med handläggare via e-post  100 % 100 % Minst 100 %

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Förkorta tiden för anordnande av godmanskap och förvaltarskap 

 Handläggningstid, antal dagar vid anordnande av godmanskap 64 61 58 Max 60

 Handläggningstider, antal dagar vid anordnande av förvaltarskap 47 48 92 Max 100
 

  Öka antalet korrekta årsräkningar 

 Andel korrekta inkomna årsräkningar 78 % 87 % 83 % Minst 70 %

  Säkerställa långsiktig rekrytering av ställföreträdare

 Antal nyrekryterade ställföreträdare 17 % 27 % 44 % Minst 8 %

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

 God personalpolitik 

 Andel sjukfrånvaro  8,6 % 0,8 % 0,2 % Max 2,5 %

 Individuell utvecklingsplan 100 % 100 % 100 % Minst 100 %

 Medarbetarindex inom överförmyndarenheten  91 86 Minst 90 

 Externa och interna informationstillfällen om överförmyndarverksamheten   16 28 Minst 8

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Effektiv användning av tilldelade medel  

 Avvikelse mot nämndens budget som gäller administrativa kostnader (tkr)   205 Max 0

Uppföljning av nämndens mål

Vision
Helsingborg 
2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen

• Arbetet med att ge ett stort antal ensamkommande barn en god man  
 som  verkar för att integrera barnen i samhället.

•  En framgångsrik rekrytering av gode män till ensamkommande barn  
 där  många personer av eget utländskt ursprung vill bli god man. 

• Under hösten har vi deltagit vid framtagande av rapport för att möta  
 lagför slaget Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. 
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Nedan följer en kort kommentar till nämndens mål och resultat. 
För mer information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se 
publikationen Stadens måluppfyllelse 2015 som finns att läsa 
på stadens webbplats helsingborg.se.
 Vår största utmaning har varit att anpassa vår verksamhet 
till att på ett så bra sätt som möjligt möta förändringar i om-
världen. Vi insåg tidigt vårt behov av att rekrytera många nya 
gode män, framför allt för ensamkommande barn. Resultatet 
för med sig att de allra flesta av våra ensamkommande barn 
har lyckats få en god man inom rimlig tid. Vi behöver fortsätta 
vara aktiva i rekryteringen för att säkerställa framtida behov.
 I vår undersökning bland gode män och förvaltare svarar 8 
av 10 att de är nöjda med vår service. Frågorna i enkäten om-
fattar bland annat tillgänglighet, öppettider, utbildning och om 
man anser sig få hjälp vid kontakt. Svarsfrekvensen är lägre än 
vi hoppats på men det kan bero på att en del gode män när vi 
sände ut enkäten under den senare delen av hösten inte tyckte 
sig kunna besvara enkäten då de bara haft uppdrag en kort tid.
 Handläggningstiden för anordnande av godmanskap 
uppgår till i genomsnitt 58 dagar. En förbättring jämfört med 
de två föregående åren. Motsvarande resultat för anordnande 
av förvaltarskap är 92 dagar. Här har handläggningstiden ökat 
betydligt jämfört med förra året. Detta beror till stor del på att 
det under 2015 var betydligt färre ärenden i tingsrätten som 
avsåg förvaltarskap i jämförelse med 2014. I några enstaka 
ärenden har handläggningstiden, oftast beroende på händelser 
utanför vår påverkan, varit betydligt mycket längre än under 

Årets verksamhet
Mycket av överförmyndarnämndens arbete under 2015 var 
inriktat på ensamkommande barn. Den 1 januari 2015 hade vi 
55 ensamkommande barn inskrivna, ett år senare var antalet 
401. De flesta barn kom under juli till december med en topp i 
oktober–november.
 För att klara av arbetet med de ensamkommande barnen 
gjorde vi dels en nyrekrytering, dels en omorganisation. Syftet var 
att kunna möta upp Migrationsverkets prognoser, som skrevs 
upp flera gånger under året. Sedan omorganisationen arbetar två 
handläggare heltid med ärenden som rör ensamkommande barn.
 Också administrationen kring de ensamkommande barnen 
var omfattande under året. Sedan den 1 januari 2015 fattar vi 
beslut om arvode till gode män för ensamkommande barn en 
gång per kvartal, mot tidigare en gång per år. Det för i sin tur med 
sig återkrav på arvoden från Migrationsverket en gång per kvartal 
och likaså fakturor till socialförvaltningen på arvoden för de barn 
som fått permanent uppehållstillstånd.
 Vår verksamhet är också ansvarig för att rekrytera gode män, 
både till de ensamkommande barnen och till våra traditionella 
ärenden, det vill säga vuxna som behöver hjälp av en god man 
eller förvaltare.Tack vare målmedvetna insatser lyckades vi under 
2015 rekrytera 179 gode män enbart för ensamkommande barn. 
Dessutom rekryterade vi gode män för vuxna.
 Fram till december 2015 ansvarade vi för all utbildning av 
gode män. Därefter tog Helsingborg kontaktcenter över ansvaret 
för utbildning av gode män för ensamkommande barn, då vi inte 
har tillräckligt med resurser för att hantera utbildning av samtliga 
gode män vid de volymer som nu är aktuella. Vi ansvarar dock 
fortfarande för utbildningen av gode män för vuxna. 
 Vi hade en mycket stor arbetsbelastning 2015 men tack 
vare fantastiska insatser från medarbetarna hanterade vi ändå 
effekterna av volymökningarna med bibehållen kvalitet i verk- 
samheten.

Framtid
Kortsiktigt behöver vi få ordning på våra balanser. Migrations-
verkets prognoser för de kommande åren visar inte på någon 
minskad tillströmning av asylsökande. Vi måste därför fortsätta 
att rekrytera gode män i minst samma utsträckning som hittills, 
inte bara för ensamkommande barn, och fortsätta att kompe-
tensutveckla gode män och förvaltare. 
 Vi måste sträva efter att behålla våra kompetenta medar-
betare. Någon utbildning finns inte på området utan kompetens 
och erfarenhet får man i tjänsten, det är därför extra viktigt med 
kontinuitet bland medarbetarna. 
 Långsiktigt måste vi ha en beredskap för nya asylsökande 
som genom traumatiska upplevelser kommer att behöva hjälp 
genom god man eller förvaltare. 
 Vi måste följa händelser i omvärlden noga så att vi kan  
anpassa oss till de behov och krav som kan uppstå.

Nyckeltal
  2013 2014 2015

Extern kundnöjdhet

Andel gode män och förvaltare som  
uppfattar att överförmyndarenheten har  
ett professionellt bemötande, procent 89 93 93

Andel gode män och förvaltare som  
uppfattar att tillgängligheten vid  
besök är bra, procent 71 70 59

Andel gode män och förvaltare som uppfattar  
att tillgängligheten via telefon är bra, procent 82 80 71

Kvalitet

Andel gode män och förvaltare som är  
nöjda med överförmyndarenhetens  
verksamhet, procent 88 84 81

Volymer

Nya ärenden där det anordnats en god  
man eller förvaltare, antal 204 245 521

Ärenden där godman- eller förvaltarskap  
inte har anordnas, antal 73 89 149

Anordnade ärenden avseende  
ensamkommande barn, antal 32 62 287

Kostnadsfördelning av arvoden  
– huvudmäns andel/kommunens andel 1) 50/50 51/49 –

Gode män och förvaltare, antal 488 451 600

Godmanskapsärenden, antal 947 1 005 1 329

Förvaltarskapsärenden, antal 179 179 183

Godmanskaps-/förvaltarskapsärenden  
i kombination, antal 34 45 48

1) Kostnadsfördelningen av arvoden – huvudmännens andel/kommunens 
andel. Värden för 2015 anges först i nästkommande årsredovisning då  
uppgifterna inkommer till nämnden efter att denna publikation gått till tryck.

2014. Dessa ärenden får stort genomslag på den genom- 
snittliga handläggningstiden.
 Andel korrekta årsräkningar uppgår till 83 procent. Genom 
att boka in ett möte med enskilda ställföreträdare och guida 
dem i redovisningen kan vi öka antalet korrekta årsräkningar.
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Vision
Helsingborg 
2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen

• Konkurrensverket beslutade att tillåta Helsingborgs stad att även  
 fortsättningsvis erbjuda fria surfzoner till invånare och besökare.

• Skåne beslutade om en gemensam plattform för flera stora infrastruktur 
 satsningar, bland annat Skånebanan, dubbelspår på hela Västkustbanan  
 (inklusive en tunnel under Tågaborg) och en fast förbindelse mellan  
 Helsingborg och Helsingör.

• Helsingborg blev Sveriges IT-kommun 2015. En utmärkelse som går till  
 den kommun som på bästa sätt lyckats använda IT och digitalisering  
 för att utveckla kommunen.

Kommunstyrelsen  Helsingborgs stads årsredovisning 2015

       Uppfyllelse 100 procent           Uppfyllelse 91–99 procent            Uppfyllelse 90 procent eller lägre          Uppföljning är inte genomförd

 

Omvärld – Mål och mätetal

Invånare – Mål och mätetal

Kommunstyrelsen

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv 

 Nöjd-Inflytande-Index  40 40 40 Minst 41

 Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år 1) 71,7 % 71,9 % 72,2 % Minst 72,5 %

 Index rekommendation att flytta till Helsingborg  75 75 76 Minst 76

 Andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd 1) 1,82 % 1,76 % 1,64 % Max 1,7 %

 Index nöjd med kommunen som plats och verksamhet  66 67 68 Minst 68

		I	Helsingborg	ska	det	finnas	lika	möjligheter	för	alla	barn	

 Andel elever i kommunal och fristående grundskola med  
behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram  90 % 89 % 85 % Minst 90 %

 Andel elever i kommunal och fristående grundskola och  
gymnasieskola som är nöjda med verksamheten  89 % 92 % 85 % Minst 92 %

 Andel elever i kommunal och fristående grundskola som känner trygghet i verksamheten  95 % 97 % 96 % Minst 97 %
 

 Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt

 Totala antalet detaljplanelagda bostäder i buffert som inte är  
äldre än 5 år från att bostäderna vunnit laga kraft  3 172 2 903 3 174 Minst 2 800 st

 Poäng polisens trygghetsmätning 2) 1,7  1,9 Max 1,7

 Antal resurssvaga områden som lyft sig eller bibehållit sin nivå enligt utvecklingsindex  2 6 6 Minst 4 

 Arbetslöshet i förhållande till städer över 100 000 invånare  1,9 % 2,0 % 2,1 % Max 2 %
 

 Helsingborg ska erbjuda ett pulserande utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar

 Antal kulturinstitutioner med fler eller bibehållet antal besökare  3 6 5 Minst 5

 Fritidsmöjligheter enligt Nöjd-Region-Index  71 71 71 Minst 72

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 

  Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor 

 Företagens omdöme om företagsklimatet i kommunen  
(Svenskt Näringslivs attitydundersökning)  53 23 29 Plats 30

 Nöjd-Kund-Index Insikt (SKL:s kvalitetsmätning av kommunernas  
myndighetsutövning och service gentemot företagare)  67  68 Minst 70

 Antal nya företag per 1000 invånare  7,5 7,6 6,7 Minst 8

 Andel kvinnor med eget företag  6,9 % 7,0 % 7,1	%	 Minst 7 %

Uppföljning av nämndens mål
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Omvärld – Mål och mätetal

Organisation – Mål och mätetal

Ekonomi – Mål och mätetal

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015   

  Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad 

 Antal aktiva användare av stadens offentliga surfzoner   73 800 116 805 Minst 65 000

 Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband 1) 65,3 % 65,2 % 70,5 % Minst 66 %

 Antal resor med stadsbuss  13 882 959 14 202 783 14 562 303 Minst 15 400 000

 Antal kommersiella gästnätter 1)  608 134 651 975 Minst 645 000

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015   

  Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 Ledarindex enligt HME inom Helsingborgs stad  79 78 79 Minst 78

 Ledarindex enligt HME inom stadsledningsförvaltningen  79 77 79 Minst 77

 Medarbetarindex inom Helsingborgs stad  74 74 73 Minst 74

 Medarbetarindex inom stadsledningsförvaltningen  77 75 75 Minst 75

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) inom Helsingborgs stad  80 80 80 Minst 80

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) inom stadsledningsförvaltningen  80 78 80 Minst 78

 Index utifrån ranking arbetsgivare (Universums Företagsbarometern)  35 35 46 Minst 36

  Helsingborgs stads kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet 

 Kommunindex - webbinformation till medborgarna  91 92 96 Minst 93

 Antal uträttade ärenden via tio utvalda e-tjänster   51 822 56 026 Minst 17 700

  Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor 

 Energianvändning i stadens lokaler (kWh/m2) 149 145 142 Max 145

 Rankning Sveriges Bästa Miljökommun  11 10 13 Plats 10

 Luftförorening, årsmedelvärde kvävedioxid (mikrogram/m3) 26,5 23,3 24,0 Max 25

  Kvaliteten på det stöd och den service som förvaltningen erbjuder ska vara hög    

 Nöjd-Uppdragsgivar-index (NUI, uppdragsgivares bedömning av förvaltningen)  4,4  4,4 Minst 4,5

 Nöjd-Kund-Index (NKI, stadens förvaltningsledningars bedömning av förvaltningen)  4,1 3,9 4,0 Minst 4,4

 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015     

  Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet 

 Stadens soliditet  58 % 58 % 54 % Minst 58 %

 Resultat skattefinansierad verksamhet  211 242 187 Minst 129 mnkr

 Avvikelse mot förvaltningens budget  4,3 % 3,1 % 4,3 % 0 %

 Andel inköpt ekologisk mat  18 % 33 % 40 % Minst 40 %

Kommunstyrelsens styrkort är gemensamt med stadens styr-
kort som presenteras i avsnittet Så styrs Helsingborg. För mer 
information om stadens och kommunstyrelsens måluppfyllelse i 
styrkort, se publikationen Stadens måluppfyllelse 2015 som finns 
att läsa på stadens webbplats helsingborg.se.

1) Resultaten har en eftersläpning på ett år.
2) Mäts på skalan 0-6 där ett lågt utfall är bra. Nivå 2 motsvarar ett ”inte särskilt påtagligt problem”.
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Årets verksamhet
Kommunstyrelsen leder stadens verksamhet och har det 
övergripande ansvaret för dess utveckling och ekonomi. 
Stadsledningsförvaltningen är förvaltningsorganisation till 
kommunstyrelsen. Dess uppgift är att på stadsövergripande 
nivå leda, samordna och utveckla frågor och processer som 
bland annat handlar om strategisk kommunikation, näringsliv, 
exploatering, trygghet, arbetsgivarerbjudande, ekonomi och 
samhällsplanering.
 Genom Helsingborgs arbete med strategisk samhällsut-
veckling har vi tagit en ledande roll vad gäller miljöinnovationer 
i Skåne. Inom bland annat samarbetsprojektet Urban Magma 
fortsätter vi att ta fram innovationer inom miljöteknik.
 I stadsutvecklingsprojektet H+ har vi rivit alla magsins- 
byggnader i Oceanhamnen, utom en som kommer att finnas 
kvar. Även den före detta terminalen för Oslofärjan har rivits. 
Projektet DrottningH, där vi utvecklar och förändrar bostads-
området, fortsätter att pröva nya arbetssätt. Bland annat 
arrangerade projektet en workshop om framtida bebyggelse 
med spelet Minecraft som arbetsredskap. Flera utredningar 
samt en del ombyggnader av utemiljön har genomförts under 
2015.
 Med ambitionen att göra Helsingborgsregionen till den att-
raktivaste regionen att besöka, studera och driva företag i har 
vi tagit fram ett nytt näringslivsprogram för perioden 2016–
2019. Arbetet har genomförts tillsammans med företrädare för 
andra förvaltningar, kommunala bolag, näringslivsorganisatio-
ner och enskilda företag.
 I Helsingborgs strategiska kommunikationsarbete är det 
viktigt att kunna möta helsingborgarnas förväntningar på 
delaktighet och möjlighet att kunna påverka. Därför är det vår 

ambition att vi ska ha några av de bästa exemplen på dialog 
och att vi ska ses som en förebild för andra kommuner. Vi håller 
på att ta fram ett gemensamt arbetssätt för hur staden ska 
arbeta med dialog. Vidare utvecklar vi konceptet Visionsfonden, 
under året har arbetet varit inriktat på olika stödformer och 
möjligheter att byta idéer.
 Helsingborg kontaktcenter har under året tagit över fyra 
grupper av ärenden: förenklad faderskapsbekräftelse, stiftelse-
administration, administration av Visionsfonden och utbildning 
av gode män för ensamkommande barn. Vidare har kontakt-
centret återstartat frivilligcentralen under namnet volontärcen-
ter, dit även kompisnätet knutits. Kontaktcenter använder nu ett 
chattverktyg på större delen av helsingborg.se. Webbplatsen 
fick bäst resultat i Sveriges Kommuner och Landstings årliga 
granskning av kommunernas information till invånarna.

 
Nyckeltal
  2013 2014 2015

Extern kundnöjdhet   

Nöjd-Medborgar-Index, index 0–100 60 60 60

– Genomsnitt andra deltagande kommuner 53 55 54

Svenskt Näringslivs utvärdering av  
kommuners företagsklimat, rank 1–290 53 23 29

Polisens trygghetsmätning, index 0-6 1) 1,7 – 1,9

Företagens bedömning av stadens  
myndighetsutövning och service, index 0–100 67 – 68

– Genomsnitt andra deltagande kommuner 67 – 68

Studenters uppfattning av Helsingborgs  
stad som en attraktiv arbetsgivare jämfört  
med andra kommuner, rank 5 6 5

Andel av invånarna som uppfattar att de fått 
 ett gott bemötande när de via telefon ställt  
en enkel fråga till staden, procent 89 90 100

Kvalitet   

Utvärdering av kommuners webbplatser,  
rank 1–290 8 3 1

Andel förfrågningar till Helsingborgs stad  
via telefon som besvaras direkt, procent 26 62 19

Andel förfrågningar till Helsingborgs stad  
via e-post som besvaras inom två  
arbetsdagar, procent 87 96 95

Volymer   

E-tjänster som staden erbjuder, antal 140 151 159

Erbjudna fribyggartomter, antal 82 105 82

Påbörjade bostadslägenheter, antal 615 958 918

Ekonomi   

Intäkter, mnkr 697 542 643

Kostnader, mnkr 1 266 942 1 138

Nettokostnader, mnkr 568 400 494

1) 2014 gjorde polisen ingen mätning.
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Framtid
Helsingborg ska vara ledande när det gäller att ta vara på digita-
liseringens möjligheter. Detta kan i sin tur utveckla innovationer, 
talanger, nya företag och företagsamhet.
 Att öppna upp stadens data är bra för insyn men också för 
innovation och entreprenörskap. Genom att tillhandahålla öpp-
na data för alla invånare och företag kan nya innovativa tjänster 
och affärsidéer utvecklas. 
 När staden växer och utvecklas måste vår negativa påver-
kan på miljön och klimatet minimeras. Staden ska vara drivan-

de när det handlar om förändringar i livsstil, vad vi konsumerar 
och hur vi sköter våra transporter. Arbetet mot intolerans och 
diskriminering behöver intensifieras, bland annat genom de 
nätverk som staden är en del av. Som exempel kan nämnas EC-
CAR (European Coalition of Cities Against Racism), CEMR-de-
klarationen om jämställdhet mellan män och kvinnor (CEMR 
står för The Council för European Municipalities and Regions 
och är en samarbetsorganisation för de europeiska kommun- 
och regionförbunden) samt stadens arbete med hbtq-frågor.
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Verksamhets-
översikter för bolag
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Helsingborgs Hamn AB

Årets verksamhet
Helsingborgs Hamn redovisade ett resultat på 52 miljoner 
kronor under 2015 vilket är ytterligare en förbättring av före-
gående års fina siffror. Den positiva utvecklingen är ett resul-
tat av en förbättrad logistik i hamnen och en god konjunktur 
där såväl befintliga som nya kunder utökat sina affärer med 
hamnen.

Seago Line
Under året utökade det Maersk-ägda rederiet Seago Line sina 
anlöp från två till tre i veckan. Det nya anlöpet ger konkurrens-
fördelar för såväl Seago Line som Helsingborgs Hamn efter-
som turtätheten med resten av världen ökar. Ökad turtäthet 
innebär fördelar även för import- och exportindustrin liksom 
för transportföretag i regionen, samtidigt som hamnens kon-
kurrenskraft som Sveriges effektivaste containerhamn stärks.

Hapag Lloyd
Ett år efter att Hapag Lloyd kom som ny kund till Helsing-
borgs Hamn valde de att fördubbla sin trafik till två contai-
neranlöp i veckan. Ökad efterfrågan på transporter ger en 
betydande volymökning för Helsingborgs Hamn och bidrar 
till bättre import- och exportmöjligheter för södra Sverige. 
Volymökningen gällde nästan uteslutande containrar, däri-
bland en del kylcontainrar. Därmed förstärktes Helsingborgs 
position som Nordens största containerhamn inom segmen-
tet frukt och grönt.

Innovativa lösningar 
Framtidens transportlösningar kräver nytänkande och 
kreativitet där kund och hamn anpassar sig och tillsammans 
utvecklar lösningar. I november blev rederiet MacAndrews 
föregångare i Skandinavien när de inkluderade frakt med eget 
tåg från Helsingborgs Hamn i sitt erbjudande. En ny grön af-
fär som inte bara är miljöeffektiv utan även kostnadseffektiv.
 I juli välkomnade Helsingborgs Hamn det svenska rederi-
et Cool Carriers som ny kund. Deras nya veckoanlöp innebär 
ökad effektivitet för Sveriges fruktimportörer eftersom deras 

trafik går direkt till Helsingborg istället för via omlastningsham-
nar i Europa, vilket förkortar transittiden med minst en vecka. 
Det gäller att se möjligheter och hitta nya sätt för trafik på en 
marknad som kan svänga fort. Affären är ett tydligt exempel 
på en service som utvecklats ur en god kundrelation och det 
gemensamma målet att hitta bra lösningar.
 
Mål och resultat
Som logistiskt nav har Helsingborgs Hamn ett viktigt uppdrag 
för staden, dess invånare och nationellt. Hamnens verksamhet 
har en direkt eller indirekt koppling till 12 000 arbetstillfällen 
och 330 företag. Genom ständiga investeringar i ny teknik, nya 
arbetssätt, utveckling av medarbetare och ökad kapacitet på 
kajer och terminaler upprätthåller hamnen en logistisk tjänst 
som är en förutsättning för den fortsatta utvecklingen av  
Helsingborgs stad.
 I takt med att fartygen växer i längd, bredd och djupgående 
anpassar sig hamnen därefter. Helsingborgs Hamn har ge-
nomfört en omfattande energikartläggning för att effektivisera 
och möta hamnens framtida behov av energi. För att minimera 
antalet lyft och förflyttningar av containrar investerade vi i ett 
nytt system för Yard Planning*.
 Både nuvarande och framtida medarbetare ska fortsätta 
känna att Helsingborgs Hamn är ett framtidsföretag som in-
vesterar och utvecklar och som varje dag når närmare visionen 
om att ha branschens nöjdaste kunder och medarbetare. Under 
2015 har vi genomfört satsningar på feedback som konkret 
verktyg i vardagen, utformat ett nytt koncept för medarbetar-
samtal samt vidareutvecklat ledarskapet. Genom fyra ord i 
värdegrunden – ansvarsfulla, vänliga, utvecklande och ärliga 
– skapas en gemensam plattform.

* Yard Planning är ett begrepp för optimering av hanteringen  

i containerterminalen.

 

Tre viktiga händelser som leder mot visionen

• Hamnen slöt flera viktiga affärer under året. Rederierna Seago Line  
	 och	Hapag	Lloyd	utökade	sin	trafik	till	hamnen	markant	och	Cool	Carriers		
	 startade	en	ny	direkttrafik	med	containrar	från	Ecuador	och	Domini-		
 kanska republiken.

• Ett nytt föraviseringssystem togs fram som tillsammans med central- 
 gaten skapat nya möjligheter för flödet i hamnen vilket ger ännu snabb- 
 are  hantering av gods. Detta gör att hamnen sticker ut i konkurrensen.

• Fartygssimuleringar visar att Västhamnen kan ta emot större container- 
 fartyg utan omfattande utbyggnad, vilket stärker hamnens erbjudande.

Vision
Helsingborg 
2035
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Framtid
Helsingborgs Hamn hanterar dagligen import och export som 
möjliggör välstånd och tillväxt för både företag och människor. 
Genom hamnen strömmar ett flöde av gods som transporteras 
på ett energieffektivt sätt på fartyg. Vi investerar kontinuerligt 
för att befästa positionen som Sveriges effektivaste contai-
nerhamn. Nya arbetssätt, utveckling av medarbetare, förbätt-
rad informationsteknik, investeringar i arbetsmaskiner och 
utveckling av kajer och terminaler är några av de satsningar 
som fortsätter skapa hållbarhet och växtkraft i Helsingborg. 
Antalet containrar som hamnen hanterar bedöms växa över 
tid. Detta kräver möjligheter för att ta emot större fartyg, fler 
containerkranar och en effektiv hantering av containrar på 
terminalytorna. Under 2016 planerar vi att investera cirka 100 
miljoner kronor i verksamheten.

 
Nyckeltal
  2013 2014 2015

Kvalitet

Hanterade enheter omräknat i  
lastbilar, antal 1) 95 444 102 238 98 706

Volymer

Hanterade enheter sjöledes i TEU, antal 2) 190 888 204 476 197 412

Passagerare på HH-leden, antal 7 742 787 7 655 775 7 669 654

Fordon på HH-leden, antal 1 848 402 1 814 833 1 833 839

Fartygsanlöp, antal 29 404 29 461 29 233

Totalt hanterat gods, ton 7 256 185 7 137 970 7 385 112

Enheter på järnväg i TEU, antal 2) 77 294 40 463 38 137

Ekonomi

Årets utgift för  investeringar i materiella  
anläggningstillgångar, mnkr 18 84 19

1)  Gods som hade gått på lastbil om inte hamn hade funnits, räknat  
på att varje lastbil tar 2 stycken TEU. 
2) Volymen omräknad till 20 fots containrar (TEU=Twenty-foot  
Equivalent Unit).
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AB Helsingborgshem

Tre viktiga händelser som leder mot visionen

• Vi byggde 917 hyresbostäder åren 2012–2015 och  
 lockade  andra investerare att satsa i staden.

• Från oktober 2015 blev det lättare att leta hyresbostad eftersom  
 vi samordnade 15 skånska bostadsföretag som alla  valde att visa  
 sina lägenhetsannonser på boplatssverige.se

• Vi invigde Sveriges första kombinerade hund- och motionsslinga, en  
 mötesplats som lockar till att upptäcka Dalhem och Drottninghög.

Vision
Helsingborg 
2035

Årets verksamhet
Helsingborgs positiva befolkningstillväxt fortsätter och många 
efterfrågar en hyresrätt. De senaste fyra åren har vi haft en 
mycket hög nybyggnadstakt som bidragit till att minska bo-
stadsbristen och ökat rörligheten på bostadsmarknaden. Våra 
många nybyggen har också visat vägen för andra investerare 
som upptäckt Helsingborg som attraktiv stad att investera i.

Ökad variation med nya hyresbostäder

Våra nya bostäder finns över hela kommunen och har snabbt 
fått hyresgäster. Några exempel på bostäderna som stod klara 
under 2015:

• 191 lägenheter och 13 radhus på Ringstorpshöjden

• 104 lägenheter i Parkhusen på Slottshöjden

• 49 lägenheter i ett förtätningsprojekt på Fredriksdal

• 111 lägenheter i miljösmarta hus på Elineberg

• 11 nya radhus på Gustavslund 

• 160 studentbostäder på Furutorpsparkens studentboende.

Sammantaget bidrar de nya bostäderna till att öka variationen 
i utbudet av hyresrätter i Helsingborg. Det är mycket viktigt att 
öka variationen av boendeformer för att skapa levande och 
trivsamma stadsdelar.

Moderniserade äldre bostadshus och stadsdelar
En stor del av våra hyresbostäder är byggda under 1960- och 
70-talen och följaktligen i behov av renovering. Under 2015 fick 
ytterligare 310 lägenheter en standard som bättre lever upp till 
dagens önskemål om tillgänglighet, komfort och hållbarhet. På 
Drottninghög och Närlunda har vi under året fört en dialog med 
alla hyresgäster som berörs av de omfattande förändringar de 
båda stadsdelarna genomgår.

Regionens lediga hyresrätter på gemensam marknadsplats
Vi tog initiativet till en samordning av 15 av regionens privata 
och kommunala bostadsbolag, och från och med oktober 2015 
presenterar vi vårt samlade utbud av lediga hyresrätter på  
boplatssverige.se. Webbplatsen underlättar för alla som söker 
bostad i regionen.
 
Socialt robusta stadsdelar

2015 förstärkte vi vårt bosociala arbete med fler kompetenser 
och ökade resurser. Det handlar bland annat om att hitta boen-
den för människor som söker skydd undan krig och terror eller 
som är hemlösa av andra skäl. Helsingborgshem har kunnat 
bidra med flera lokaler som inrättats för flyktingmottagande 
och totalt har vi lämnat 75 bostäder till stadens övriga bosocia-
la arbete, inklusive hemlöshetsprojektet Bostad först. Parallellt 
pågår sedan många år vårt arbete med att motverka socio- 
ekonomisk segregation och skapa socialt robusta stadsdelar. 
Under året har till exempel vårt arbetsmarknadsprojekt, Eget 
driv, hjälpt 31 deltagare till arbete, 14 till praktik och 8 till studier.

Mål och resultat
Resultatet efter finansiella poster för 2015 uppgick till 106 
miljoner kronor och därmed klarade vi vårt avkastningsmål om 
6 procent på eget kapital.
 Årets genomsnittliga hyra för bostäder blev 1 081 kronor 
per kvadratmeter, främst på grund av inflyttning i vår nyproduk-
tion och höjd standard i ombyggnationsprojekten.
 Nyproduktionsmålet om 300 lägenheter reviderades ner in-
för 2015 eftersom många investerare satsar på nyproducerade 
hyresrätter i Helsingborg. Helsingborgshem påbörjade 136 nya 
lägenheter under året.
 Vi byggde om 316 lägenheter i fastigheter som stod inför 
renovering. Vi skapade olika standarder för olika behov och 
variationen i vårt utbud ökade.
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Nyckeltal
  2013 2014 2015

Extern kundnöjdhet

Kundnöjdhet, procent 1) 77 – 78

Kvalitet

Energiförbrukning, kWh/m2 och år 145 145 144

Volymer

Påbörjade nya bostäder, antal 2) 191 385 136

Påbörjade ombyggda bostäder, antal 254 550 316

Ekonomi

Årets utgift för investeringar i materiella  
anläggningstillgångar, mnkr 478 715 909

Andel av bruttohyresintäkt som går till  
underhåll, procent 22 25 25

1) Mätning av kundnöjdhet gjordes inte 2014.
2) Nyckeltalet visar antalet påbörjade lägenheter reducerat med antalet 
lägenheter som rivits under året. Under 2014 revs 50 lägenheter.

Vi ska göra våra fastigheter, och därmed de olika stadsdelarna, 
attraktivare genom att årligen investera 180 miljoner kronor 
i planerat underhåll och minska energiförbrukningen till 140 
kilowattimmar per kvadratmeter. Resultatet blev 235 miljoner 
kronor och 144 kilowattimmar.
 Vi ska höja vårt superdriftnetto till 600 kronor per kvadrat-
meter. Vi överträffade målet, resultatet blev 613 kronor.
 Vi ska öka våra hyresgästers nöjdhet. Målsättningen är 80 
procent nöjda eller mycket nöjda. Resultatet blev 78 procent, en 
förbättring sedan senaste mätningen.  De senaste åren har vi fo-
kuserat på upplevd trygghet och kan konstatera att de fastigheter 
som vi trygghetscertifierat når över 80 procent nöjda hyresgäster.

Framtid
Vi vill i ännu högre grad vara en aktiv part i utvecklingen av 
Helsingborg som en attraktiv bostadsort. Vi hoppas kunna 
skapa en bättre fungerande bostadsmarknad där den som 
söker bostad snabbare ska hitta något som stämmer överens 
med önskemålen.
 De närmaste åren ska vi utveckla tre av stadens större 
bostadsområden: Drottninghög, Närlunda och Fredriksdal. De är 
alla centrala områden med stora renoveringsbehov. I dialog med 
de boende ska vi både modernisera de befintliga lägenheterna 
och bygga fler för att öka variationen och valmöjligheterna. 
Vi ska skapa trivsamma och hållbara stadsdelar som lockar 

olika sorters människor. För att nå dit krävs att vi och andra 
bostadsbolag kan erbjuda bostäder med olika storlek, planlös-
ning, standard, tjänster och hyresnivå. På Närlunda är vi redan 
igång och kan se många positiva resultat. Drottninghög står på 
tur och Fredriksdal är i planeringsfasen. 
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Helsingborg Arena och Scen AB

Tre viktiga händelser som leder mot visionen

• Helsingborg Arena och Scen AB bildades – ett strategiskt viktigt bidrag  
 till visionen genom att möjliggöra skapandet av ett pulserande, brett  
 och varierat utbud av upplevelser.

• Helsingborg Horse Week arrangerades i Helsingborg Arena, ett tio   
 dagar  långt välbesökt evenemang för ridsportintresserade.

•	Europeade	satte	sin	prägel	på	hela	Helsingborg.	Över	6 000	 
 deltagare  från cirka 25 länder visade upp folkdräkter och folkdanser  
 till  ackompanjemang av respektive hemlands traditionella toner.

Vision
Helsingborg 
2035

Årets verksamhet

Verksamheten i Helsingborg Arena och Scen AB startade vid 
årsskiftet 2014/2015 då de tre bolagen Helsingborgs Stads-
teater, Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus samt 
Helsingborgs Evenemang och Idrottspark fusionerades. I 
samband med fusionen tog Helsingborg Arena och Scen över 
evenemangsenheten från staden och driftsansvaret för Sofiero 
slott och slottsträdgårdar samt utomhusscenen Grytan. Vid 
fusionen övergick samtidigt Idrottens hus, Olympiafältet, Olym-
piarinken, Friidrottshallen samt Arenans D-hall för brottning till 
stadens fritidsförvaltning.
 Genom bildandet av bolaget samlade staden stora delar av 
sin verksamhet inom områdena scenkonst, kultur, evenemang 
och idrott i ett och samma bolag.
 Ledningen ägnade under året en stor del av sitt arbete åt 
starten och organisationen av bolaget. Exempelvis rekryterades 
och bemannades viktiga funktioner på både central och verk-
samhetspecifik nivå. Bland annat rekryterades ny teaterchef, 
konserthuschef, ekonomichef, marknadschef och driftschef. 
Även en specifik funktion för verksamhetsutveckling inrätta-
des. Under marknadschefen formades en helt ny marknads-
avdelning, med ett antal medarbetare som tillsammans har 
uppdraget att hjälpa bolaget och dess verksamheter att nå sina 
mål genom marknadsföring, kommunikation, försäljning och 
publikarbete.
 Under hela förändringen har verksamheterna producerat 
som vanligt. Vi genomförde ett stort antal konserter med 
Helsingborgs symfoniorkester och teateruppsättningar och 
gästspel på Helsingborgs stadsteater. I Helsingborg Arena 
genomfördes nationella och internationella idrottsturneringar, 
konferenser och kongresser, men också Melodifestivalens 
”Andra chansen” och flera andra musik- och scenkonstevene-
mang inom olika genrer. Vi arrangerade stadsfesten Hx och 
den internationella folkdansfestivalen Europeade som lockade 
över 6 000 folkdansare och folkmusiker från cirka 25 europe-

iska länder. Sofiero, som är stadens internationellt sett mest 
välkända besöksmål, nådde de högsta besökssiffrorna på flera 
år. Detsamma gällde för Sofieros största årliga evenemang: 
Den stora trädgårdsfesten.

Mål och resultat

Det fanns inga särskilt fastställda mål för Helsingborg Arena 
och Scen under 2015. Kommunfullmäktige beslutade under 
året om ägardirektiv som trädde i kraft den 1 januari 2016 för 
bolaget. Utifrån det antagna ägardirektivet har vi under hösten 
2015 arbetat fram ett antal mål som gäller från 2016 och som 
vi kommer att följa upp och utvärdera kontinuerligt. Målen har 
sin grund i och är tydligt kopplade till stadens övergripande 
mål. De olika verksamheterna har under 2015 arbetat utifrån 
sina tidigare uppställda mål på verksamhetsnivå. Dessa mål 
avser till exempel:

• antalet producerade och av andra producerade evenemang  
 och produktioner

• bredd och variation i utbudet

• hög kvalitet och höga publik- och besökartal

• beläggningsgrad

• självfinansieringsgrad

• målgruppsarbete för barn och unga

• främjande av kulturell mångfald och tillgänglighet

• social mötesplats

• samverkan med näringsliv, organisationer, föreningsliv och  
 det fria kulturlivet

• regional utveckling.

Vi bedömer att måluppfyllelsen varit god för samtliga  
verksamheter under 2015.
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Nyckeltal
  2013 2014 2015

Kvalitet   

Antal egna produktioner på  
Helsingborgs stadsteater 11 9 9

Antal produktioner, HSO 87 86 83

Antal representerade nationaliteter  
bland	besökare	på	Sofiero	 –	 –	 51

Volymer   

Publikantal	Helsingborgs	stadsteater	 72 900	 73 600	  57	000

Antal produktioner totalt (inkl soppteater)  
på Helsingborgs stadsteater 41 41 38

Antal föreställningskvällar Helsingborgs  
stadsteater	 248	 268	  257

Antal besök/inpasseringar  
Helsingborg	Arena	 –	 341 000	 398 000

Antal bokade timmar  
Helsingborg	Arena	 –	 8 700	 9 800

Andel av bokade timmar i Helsingborg  
Arena som avser löpande förenings- och  
skolidrott	(exkl	idrottsevenemang)	 –	 73%	 74%

Publikantal,	Symfoniorkester	totalt	 48 600	 43 200	 45 200

Publikantal, barn/ungdom  
(ingår	i	ovanstående	total)	 12 900	 10 000	 11 700

Publikantal, externa evenemang  
(uthyrning	av	Konserthuset)	 23 100	 24 400	 25 500

Besöksantal	Sofiero,		period	mitten	 
april	-	mitten	september	(högsäsong)	 131 039	 127 700	 141 000

Besöksantal	Sofiero,	kategori	barn/unga	 13 913	 16 000	 17 800

Besöksantal	Sofiero,	kategori	konsert	 33 636	 14 852	 13 207

Ekonomi

Årets utgift för investeringar i materiella  
anläggningstillgångar – – 5  
 

Framtid

För Helsingborgs Stadsteater såväl som för Helsingborgs 
Symfoniorkester och Konserthus inleds en spännande tid i och 
med att båda verksamheterna får nya chefer. I bägge fallen rör 
det sig om nationellt sett profilerade ledare och konstnärer inom 
scenkonst och kultur. Strategiskt sett är detta viktiga rekrytering-
ar både för verksamheterna och bolaget som helhet.
 Sofiero slott firar 150 år 2016. Jubileumsåret är högintres-
sant ur ett kulturhistoriskt perspektiv och en händelse av natio-
nellt intresse. Ännu mer intressant ur ett framtidsperspektiv är 
att vi har fått kommunfullmäktiges uppdrag att under jubileums-
året utreda förutsättningarna för att utveckla anläggningen till 
en året runt-öppen besöks- och evenemangsanläggning. Detta 
arbete kommer vi att göra i samverkan med kommunstyrelsen, 
stadsbyggnadsnämnden och andra berörda aktörer.
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Öresundskraft AB

Tre viktiga händelser som leder mot visionen

•	Vi	intensifierade	arbetet	med	att	förstärka	och	modernisera	el-,	 
 fjärrvärme- och fjärrkylenätet i Helsingborg.

• Vi bidrog till förbättrad regional integration och miljö genom samman- 
 kopplingen av fjärrvärmenäten i Helsingborg, Landskrona, Lund, Lomma  
 och Eslöv.

• Vi fortsatte omställningen till ett hållbart transportsystem genom  
 Clever Sverige AB, Sveriges största laddoperatör för elbilar.

Vision
Helsingborg 
2035

Årets verksamhet
För Öresundskraft var 2015 ett händelserikt år med hög akti-
vitet inom samtliga affärsområden. Företagets vision om ett 
hållbart energisystem syntes i satsningar på förnybar energi, 
laddning av elbilar, fjärrkyla med lägre klimatpåverkan och 
utbyggd fjärrvärme. 
 Inom affärsområdet Kraft & Värme slutförde vi arbetet 
med att koppla samman Öresundskrafts fjärrvärmesystem 
med Landskrona Energi och Kraftringen. Under året påbörjade 
affärsområdet ett projekt för att år 2017 kunna leverera fjärrkyla 
med väsentligt bättre miljöprestanda till kunder i Helsingborg.
 Satsningarna på förnybar energi fortsatte. Styrelsen beslu-
tade att bygga tre vindkraftverk i Össjö med en årsproduktion 
om cirka 18 gigawattimmar och beräknad start årsskiftet 
2016/2017. Därtill fortsatte planeringen för vindkraftverk på 
områdena Rosendal/Lydinge och Filborna strax utanför  
Helsingborg.
 Affärsområde Bredband fortsatte dragningen av fiber till vil-
laområden. Under året fick 3 129 villor fiber. Antalet anslutning-
ar i hela stadsnätet växte med 4 941 stycken. I mars lanserade 
Telia sina tv-tjänster i stadsnätet.
 I april bildades dotterbolaget Clever Sverige AB. Vid årets 
slut fanns ett 40-tal snabbladdare i företagets nätverk, främst 
på Statoil- och Preem-stationer i södra Sverige. I november 
blev Jämtkraft delägare i Clever Sverige AB som därmed blev 
Sveriges största laddoperatör för elbilar.
 I oktober fattade en lastbil eld vid tankning av flytande bio-
gas vid det nya gastankstället på Filbornaområdet. Tankning av 
flytande biogas stoppades temporärt men tankning av ordinarie 
fordonsgas påverkades inte. En utredning visade att säkerhets-
systemen fungerade som avsett och att branden inte orsakats 
av fel eller brister i utrustningen.
 Elavbrotten 2015 uppgick i genomsnitt till 27,5 minuter i 
företagets fyra nätområden. Siffran för föregående år var 21,9 
minuter. Med årets siffra placerar sig Öresundskrafts elnät 
bland de mest leveranssäkra i landet – år 2014 var motsvaran-

de genomsnittssiffra för hela landet cirka 75 minuter. Investe-
ringarna i elnätet uppgick 2015 till 129 mnkr, nästan 25 mnkr 
mer än närmast föregående år.
 Under året lanserade vi en sms-avisering vid elavbrott, en av 
flera förbättringar av Öresundskrafts kundservice.

Mål och resultat
Ett av bolagets prioriterade mål är att öka kundnöjdheten. Målet 
är ett samlat SKI-värde på 76 i den mätning som Svenskt Kva-
litetsindex genomför varje år. För 2015 uppgick SKI till 71,3, i 
princip oförändrat jämfört med föregående års 71,4. Mätningen 
inkluderar affärsområde Bredband. Ett index från 60 till 75 indi-
kerar en nöjd kund, medan ett index från 75 och uppåt indikerar 
en mycket nöjd kund.
 Det kan noteras att fjärrvärmekunderna blivit mer nöjda, 
både på privat- och företagssidan. Det gäller även företagen 
som är elhandelskunder hos Öresundskraft. Däremot blev både 
privata och professionella elnätskunder mindre nöjda, liksom 
de privata elhandelskunderna.
 Energibranschens SKI-värde minskade från 68,0 under 
2014 till 67,2 under 2015. Öresundskrafts försprång gentemot 
branschgenomsnittet har alltså ökat. SKI-målet på 76 står dock 
fast och bolaget kraftsamlar för att nå dit 2016.
 Våra finansiella mål klargörs genom Öresundskrafts ägardi-
rektiv. Det finns ett soliditetsmål och ett avkastningsmål. Enligt 
soliditetsmålet ska soliditeten överstiga 20 procent medan av-
kastningsmålet, mätt som avkastning på justerat eget kapital, 
ska uppgå till minst 10 procent.
 Soliditeten uppgick vid årets slut till 41 procent medan 
avkastningen uppgick till 11 procent.
 I ägardirektivet anges vidare att både våra elnätstariffer 
och fjärrvärmetarifferna ska understiga riksgenomsnittet. En 
undersökning av elnäts- och fjärrvärmekostnader i Sverige visar 
att Öresundskraft uppfyllde dessa krav 2015.
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Framtid
”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen.” Den visionen är 
ingången till vår strategi för en hållbar energianvändning, som 
är plattformen i vår affärsmodell.
 Steg ett i strategin är att minska den slutliga energianvänd-
ningen. Det kan ske genom smarta hem och smarta elnät, 
ändrade beteenden genom rådgivning och andra insatser.
 Nästa steg är att minska de förluster som uppstår när vi 
använder, omvandlar eller distribuerar energi. Ett av målen med 
moderniseringen av Helsingborgs elnät är att minska överfö-
ringsförlusterna.
 Steg tre är att utnyttja energin i spill och rester. Restvärme, 
sågspån, matrester och utsorterade sopor ska utnyttjas för att 
bli värme, el och drivmedel. Alternativet är att bryta och utvinna 
helt nya naturresurser.
 Till sist. Den energi som måste tillföras ska komma från 
förnybar produktion. Det är därför vi bygger vindkraft, stödjer 
solcellsanvändning och säljer biogas.

 
Nyckeltal
  2013 2014 2015

Extern kundnöjdhet

Kundnöjdhet, index 68,1 71,4 71,3

Kvalitet

Avbrottsminuter per kund i Helsingborgs  
elnät, antal 11,9 19,8 12,8

Koldioxidekvivalenter per levererad kWh  
i Helsingborgs fjärrvärmenät, gram 1) 39 37 39

Resurseffektivitet (primärenergifaktor)  
i Helsingborgs fjärrvärmenät 2) 0,12 0,08 0,07

Volymer

Försäljningsvolym, GWh 3 831 3 399 3 387

Ekonomi

Årets utgift för investeringar i materiella  
anläggningstillgångar, mnkr 400 289 366

Öresundskrafts fjärrvärmetariffer för  
Helsingborg jämfört med övriga  
kommuner i Sverige, placering 3) 71 (260) 67 (263) 111 (259)

Öresundskrafts elnätstariffer för  
Helsingborg jämfört med övriga  
kommuner i Sverige, placering 3) 50 (290) 44 (290) 41 (290)

1) Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser 
som tar hänsyn till att olika gaser har olika förmåga att bidra till växthus- 
effekten och global uppvärmning.
2) Använd primärenergi i förhållande till levererad energi till slutkund.  
Primärenergi	är	energi	– naturresurser	i	form	av	kol,	råolja,	solljus,	uran	
– som	inte	har	omvandlats	till	annan	form	av	energi.
3) Baserad på Nils Holgersson-undersökningen. Placering 1 innebär lägst 
tariffer i Sverige.
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Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Tre viktiga händelser som leder mot visionen

• Helsingborgs nya återvinningscentral öppnade i november. Det är en plats  
 för återvinning och återbruk och ett viktigt verktyg för visionen om den  
 balanserade staden.

• NSR testade en biologisk reningsmetod som gör det möjligt att pumpa  
 renat vatten från återvinningsanläggningen direkt ut i Öresund. Detta 
 utan att riskera övergödning.

• NSR tog i samarbete med Helsingborgs stad fram ett förslag till en ny  
 avfallsplan. Det är ett viktigt styrdokument för den balanserade staden,  
 med avfallsförebyggande och återvinning som en röd tråd.

Vision
Helsingborg 
2035

Årets verksamhet
Vi invigde Helsingborgs nya återvinningscentral. Anläggning-
en är drygt tre gånger större än den gamla, och säkerhet och 
service har varit i fokus när vi tagit fram den. Besökarna kör 
upp på en plattform för att sortera sitt återvinningsmaterial, 
och personbilar och tunga arbetsfordon kan därmed hållas helt 
åtskilda.
 Ökad återvinning är en viktig miljöinsats, men bäst är att 
slänga mindre. Avfallsminimering står högst upp i EU:s priori-
tering för avfallshantering. Därför har den nya återvinningscen-

tralen bättre möjligheter att lämna in fullt fungerande saker till 
återbruk. Prylarna förmedlas vidare till second hand-verksam-
heter via samarbetspartner.
 Att främja återbruk är en del av det målorienterade arbetet i 
Sopsamarbete Skåne Nordväst. Där samarbetar NSR med LSR 
och Nårab för att förebygga uppkomsten av avfallet och nå de 
ambitiösa målsättningarna i satsningen Skitlite 2020. Skitlite 
2020 är ett samarbetsprojekt, där bland annat NSR och Familjen 
Helsingborg deltar, med syfte att minska mängden avfall.
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Nyckeltal
  2013 2014 2015

Extern kundnöjdhet

Nöjd-Kund-Index, 1–5 1) 4,1 4,4 4,3

Kvalitet

Mängd farligt avfall i restavfallet från  
hushåll, kilo per invånare 0,3 0,1 0

Andel felsorterat avfall i restavfallet, procent 46 53 58

Volymer

Koldioxidbalans (nettoutsläpp av  
koldioxid), ton 2) 9 074 1 360 -1 147

Avfallsmängd från hushåll (exkl.  
trädgårdsavfall), kilo per invånare 3) 469 487 397

Ekonomi

Nettokostnad för renhållningskollektivet  
Helsingborg, tkr per år 110 890 115 365 119 332

Årets utgift för investeringar i materiella  
anläggningstillgångar, mnkr 141 28 64

1) Mätning av kundnöjdhet har gjorts avseende kunder i  
Helsingborgs kommun.
2) En negativ koldioxidbalans innebär att NSR:s verksamhet har  
bidragit till en minskning av koldioxidpåverkan.
3)	För	2015	inkluderas	enbart	avfall	som	definieras	som	hushållsavfall.	Tidi-
gare år har viss del av avfall som lämnas på återvinningscentralerna, men 
inte	går	under	definitionen	hushållsavfall	inkluderats.

Minskat avfall innebär kraftigt reducerade kostnader och en 
mer resurssmart region.
 Vi går från reaktiv avfallspolitik till proaktivt avfallsförebyg-
gande. Men sedan ett antal år tillbaka pågår ytterligare en om-
ställning: från soptipp och avfallsanläggning till en industripark 
för bland annat miljöteknik.
 NSR är det enda avfallsföretaget i Sverige som har genom-
fört en sådan radikal förändring. I slutet av 2015 fanns det tio 
aktörer i industriparken Vera Park, utöver NSR Produktion AB. 
Industriparken har under första kvartalet 2016 utökats med 
ytterligare aktörer eftersom driften av biogasanläggningen och 
anläggningen för farligt avfall har lagts ut på externa parter.
 Entreprenaderna är också ett sätt för NSR att gynna den 
regionala utvecklingen. Idén är att NSR, de övriga miljöföreta-
gen i Vera Park och NSR:s inkubator ska korsbefrukta varan-
dra. Detta ska driva den miljötekniska utvecklingen snabbare 
framåt och skapa fler kretslopp, samtidigt som nya arbetstill-
fällen skapas. Genom samverkan med näringslivet, den högre 
utbildningen och branschkollegor bidrar NSR till den fortsatta 
utvecklingen av miljömässiga förbättringar i regionen.

 

Mål och resultat
NSR ansvarar för den kommunala renhållningen i Ängelholm, 
Bjuv, Båstad, Helsingborg och Åstorp. Vi hämtar hushållsavfal-
let i de olika kommunerna, transporterar det till vår anläggning 
och ser till att det återvinns eller behandlas på annat sätt.
 Under året har Avfall Sverige* rankat landets kommuner 
efter den miljönytta som respektive kommuns avfallshante ring 
ger upphov till. Här har fyra av NSR:s sex ägarkommuner – 
Bjuv, Åstorp, Båstad och Helsingborg – hamnat bland de fem 
bästa i kategorin Bästa miljökommuner 2014.
 Detta är ett kvitto på att det miljöuppdrag NSR utför åt 
ägarkommuner och invånare håller en hög nivå i en nationell 
jämförelse. Här har vårt långsiktiga arbete med så kallad 
fastighetsnära insamling av källsorterat avfall stor betydelse. 
Andra viktiga faktorer är vår satsning på att byta ut fordonen 
till sådana som drivs med biogas och att göra miljösäkrade 
upphandlingar.
 NSR och Helsingborg sticker dessutom ut i en annan 
nationell jämförelse, Nils Holgersson-rapporten 2015. Det är en 
undersökning som jämför kostnader för sophämtning, vatten 
och avlopp, el och uppvärmning för flerfamiljshus i hela Sverige. 
Helsingborg ligger på plats 5 av totalt 290 i rankningen över 
kommuner med lägsta avgift för hämtning av hushållsavfall vid 
bostadsfastigheter.
 För att uppnå Helsingborgs vision om den balanserade sta-
den finns det mål för avfallshantering de närmaste åren. Målen 
finns i avfallsplanen.

Framtid
De närmaste åren kommer att präglas av arbetet med att hitta 
nya vägar för att påverka uppkomsten av avfall. Kommunika-
tion och kunskap om beteenden blir mycket viktiga verktyg för 
att nå målet om en halvering av mängden avfall.
 Även industriparken Vera Park och utvecklingen av industri-
parkskonceptet kommer sannolikt att vara i fokus kommande 
år. Övergången från återvinningsanläggning i egen regi till 
industripark har skett successivt, men intensifierats i och med 
att flera anläggningar drivs av externa aktörer från 2016.
 Under 2015 har vi integrerat fyra digitala system i ett nytt 
affärssystem för kundhantering och fakturering. De kommande 
åren siktar vi på att fortsätta utveckla vår service och funktion 
genom digitalisering. NSR har fått uppmärksamhet i avfalls-
branschen för det digitala system vi använder för att samla 
in och hämta avfallet på ett optimalt sätt. Vi har nu beviljats 
projektpengar från EU-programmet Interreg Öresund-Katte-
gatt-Skagerrak för att testa hur avfallsbranschen skulle kunna 
gynnas av en ökad digitalisering.

* Avfall Sverige är den svenska intresse- och branschorganisationen 
inom avfallshantering och återvinning, där landets högsta  
kompetens på avfallsområdet finns samlad.
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Koncernen
Resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och noter

Resultaträkning, mnkr
   Not 2013 2014 2015   

Verksamhetens intäkter  1 5 669 5 327 5 390

Verksamhetens kostnader    -10 191 -10 013 -10 473

Jämförelsestörande poster   490 191 63

Avskrivningar  2 -658 -790 -842

Verksamhetens	nettokostnad		 	 	 -4	690	 -5 285	 -5 862	 			

Skatteintäkter  3 4 974 5 100 5 358

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag   3 1 040 1 054 1 067

Fastighetsavgift   195 197 201

LSS-utjämning  3 -196 -190 -192

Skattenetto	 	 	 6 013	 6 161	 6 433						

 Resultat efter skattenetto    1 323 876 571   

Finansiella intäkter    37 69 32

Finansiella kostnader    -164 -230 -115

Jämförelsestörande poster   -223 0 0

Finansnetto   -350 -162 -82    

	Resultat	efter	finansiella	poster	 	 	 973	 714	 489	 		

Skatter  4 -53 -92 -86

 Årets resultat    921 622 402   

 

    

Kassaflödesanalys, mnkr
   Not 2013 2014 2015

Den löpande verksamheten     

Årets resultat   921 622 402

Återföring av av- och nedskrivningar   658 790 842

Förändring av avsättningar   184 -56 -77

Justering för ej likviditetspåverkande poster  5 -906 -343 -40

Kassaflöde	från	verksamheten	före	förändring	av	rörelsekapital	 	 	 857	 1 013	 1 127	 			

Förändring av rörelsekapital     

Förändring fordringar  6 305 118 -254

Förändring skulder  6 310 -276 1 730

Kassaflöde	från	rörelsekapital	 	 	 615	 -159	 1 476	 				

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 	 	 1 472	 855	 2 603	 			

Investeringsverksamheten     

Investeringar i anläggningstillgångar  7 -1 532 -1 874 -2 354

Investeringsbidrag   80 101 171

Försäljning av anläggningstillgångar   283 166 115

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 	 	 -1 169	 -1 607	 -2 068	 				

 Kassaflöde efter investeringsverksamheten   302 -752 535   

Finansieringsverksamheten     

Förändring av långfristiga skulder     -524 761 321

Förändring av långfristiga fordringar   -98 -63 -6

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 	 	 -622	 699	 315	 		

 Årets	kassaflöde	 	 	 -319	 -53	 850	 				

Likvida medel vid årets slut   94 41 892

Nettolåneskuld   4 605 5 366 6 207
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Balansräkning, mnkr
   Not 2013 2014 2015 

Tillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar     

Goodwill, nyttjanderätter och liknande rättigheter   62 38 25

Summa immateriella anläggningstillgångar   62 38 25 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  8 10 710 11 228 12 507

Pågående nyanläggningar  9 570 956 916

Maskiner och inventarier  10 3 929 3 937 4 025

Summa	materiella	anläggningstillgångar	 	 	 15 210	 16 121	 17 448	

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Långfristiga fordringar   772 801 807

Aktier, andelar och bostadsrätter   133 182 201

Summa	finansiella	anläggningstillgångar	 	 	 905	 983	 1 008	

Summa	anläggningstillgångar	 	 	 16 177	 17	142	 18 482	

     

Omsättningstillgångar     

Förråd och exploateringsmark   178 182 234

Fordringar  11 1 204 1 080 1 282

Kassa och bank   94 41 892

Summa	omsättningstillgångar	 	 	 1 476	 1 303	 2 408	

	Summa	tillgångar	 	 		 17 653	 18	445	 20 889	

     

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Eget kapital   12   

Eget kapital vid årets början   4 706 5 672 5 971

Årets resultat   921 622 402

Övriga förändringar av eget kapital   45 -323 67

Summa	eget	kapital	 	 	 5 672	 5	971	 6 440	

     

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   3 051 2 952 2 856

Avsättning för uppskjuten skatt  13 477 523 533

Övriga avsättningar   115 114 123

Summa	avsättningar	 	 	 3 643	 3 589	 3 512	

        

Långfristiga skulder     

Långfristiga lån   2 058 3 121 3 397

Övriga långfristiga skulder   1 116 855 900

Summa	långfristiga	skulder	 	 	 3 174	 3 976	 4 297	

     

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga lån   2 641 2 286 3 701

Övriga kortfristiga skulder  14 2 522 2 624 2 938

Summa	kortfristiga	skulder	 	 	 5 163	 4 910	 6 640	

Summa	skulder	 	 	 8 337	 8 885	 10 937	

	Summa	eget	kapital,	avsättningar	och	skulder	 	 	 17 653	 18	445	 20 889	

     

Ansvarsförbindelser     

Borgensåtaganden   17 307 296 321

Övriga ansvarsförbindelser  18 853 808 743

Ränteswappar   37 89 113
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Noter
Koncernbegreppet 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska varje kommu-
nal koncern lämna en så kallad sammanställd redovisning. 
Syftet är att ge en samlad bild av kommunens åtaganden och 
kostnader, oavsett om verksamheten bedrivs inom förvalt-
ningsorganisationen eller i bolagsform. På så vis åstadkom-
mer man en redovisning som underlättar jämförelser mellan 
kommuner.

 

Principer för koncernredovisning 
Koncernredovisningen är upprättad enligt Rådet för kom-
munal redovisnings rekommendation 8:2 Sammanställd 
redovisning. Den omfattar Helsingborgs stad och aktiebolag i 
vilka staden har ett bestämmande eller väsentligt inflytande. 
Detta definieras som lägst 20 procent av aktiernas röstvärde. 
Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av 
figur på sid 16. Företag vars verksamhet är av obetydlig om-
fattning, där kommunens andel av omsättningen är mindre 
än två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, har 
undantagits från redovisningen. Sammantaget understiger 
dessa bolags omsättning och omslutning fem procent av 
stadens skatteintäkter och generella statsbidrag. Samtliga 
bolag ägda av Helsingborgs Stads Förvaltning AB har emel-
lertid inkluderats i koncernens balans- och resultaträkning 
oavsett storlek på omsättningen respektive omslutningen. 
Sammanfattningsvis innebär detta att samtliga bolag ägda 
av Helsingborgs Stads Förvaltning AB och Nordvästra Skånes 
Renhållnings AB ingår i den sammanställda redovisningen.
 Vid upprättande av den sammanställda redovisningen 
tillämpas förvärvsmetod med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att det egna kapitalet som fanns 
i dotterbolagen vid anskaffningstillfället elimineras. Intjänat 
kapital liksom fondemissioner räknas in i koncernens egna 
kapital. Den proportionella konsolideringen innebär att om 
dotterbolagen inte är helägda, räknar man bara in den ägda 
andelen av respektive räkenskapspost i den sammanställda 
redovisningen.
 Den del av obeskattade reserver för Helsingborgs Stads 
Förvaltning AB och dess dotterbolag samt Nordvästra Skånes 
Renhållnings AB som utgörs av uppskjuten skatt redovisas 
som avsättning och den återstående delen under eget kapital. 
Inga bokslutsdispositioner redovisas därför. 
 Internvinster vid överlåtelse av anläggningstillgångar har 
eliminerats och realiseras i samma takt som avskrivning av 
aktuell tillgång sker.
 Notinformation som i första hand avser staden återfinns 
vid redovisningen av stadens räkenskaper.

 

Ändrade redovisningsprinciper 
Bolagen inom kommunkoncernen tillämpar från och med 
2014 Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) 
vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Vid upprättan-
det av den sammanställda redovisningen har jämförelseåren 
inte räknats om utan effekter av övergången till K3 har endast 
påverkat 2014. Effekten beror till nästan uteslutande del på 
övergång till komponenthantering av materiella anläggnings-
tillgångar.

1.	Verksamhetens	intäkter	 	 	  
Stadens totala inköp från dotterbolagen uppgick till 92 mnkr 
(148). Stadens försäljning till dotterbolagen uppgick till 157 
mnkr (110). Av koncernens kostnadsomslutning avser 71 
procent stadens verksamhet.  
    

2.	Avskrivningar,	mnkr
   2013 2014 2015         

Goodwill, nyttjanderätter 16 13 17

Byggnader och anläggningar 306 425 447

Maskiner och inventarier 336 352 377

 Summa 658 790 842 

Anläggningar redovisas till historiska anskaffningsvärden med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningsplaner baseras på 
beräknade ekonomiska livslängder. För maskiner och inventarier tilläm-
pas avskrivningssatser på mellan 5 och 33 procent. VA-ledningar skrivs 
av under 50 år. Byggnader och markanläggningar skrivs av med  

1,5–5 procent. Mark förutsätts ha obegränsad livslängd.   

    

3.	Kommunalskatt,	kommunalekonomisk	 
utjämning    
Beträffande skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, generella 
statsbidrag och LSS-utjämning hänvisas till noterna 5 - 8 i stadens  
räkenskaper.    

 

4.	Skatter,	mnkr	 	 	 	
   2013 2014 2015          

Aktuell skatt -24 -48 -33

Uppskjuten skatt -29 -45 -54

 Summa -53 -92 -86 

Uppskjutna skatter är huvudsakligen hänförliga till skillnader mellan 
tillgångars bokförda värden och deras skattemässiga värden.  

     

5.	Justering	för	poster	som	inte	ingår	 
i likviditetsflödet    
I beloppet ingår huvudsakligen realisationsvinster och -förluster vid 

försäljning av anläggningstillgångar.
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16.	Leasing
Finansiella leasingobjekt, det vill säga investeringar som förväntas förvär-
vas efter leasingperiodens slut redovisas som anläggningstillgångar och 
förpliktelsen att i framtiden betala dessa som skuld. För staden avsåg de 
finansiella leasingobjekten endast fordon och det bokförda värdet uppgick 
på balansdagen till 27 mnkr (17). Framtida avgifter uppgick nominellt till 
23 mnkr (14). Inom ett år förfaller 8 mnkr (5) och senare än ett år men 
inom fem år förfaller 15 mnkr (8) och 0 mnkr (0) senare än fem år.  

6.	Förändring	fordringar	och	skulder,	mnkr	
   2013 2014 2015 

Förråd och exploateringsmark -13 -4 -51

Fordringar 318 122 -203

 Summa 305 118 -254 

     

Kortfristiga lån 250 -355 1 416

Övriga kortfristiga skulder 60 79 315

	Summa	 310	 -276	 1 730	

7.	Investeringar	i	fastigheter,	inventarier	 
och värdepapper
Investeringarna fördelar sig enligt följande:
– Staden 985 mnkr (735)
– AB Helsingborgshem 909 mnkr (716)
– Öresundskraft AB 415 mnkr (289)
– Helsingborgs Hamn AB 20 mnkr (84)
– Helsingborg Arena och Scen AB 5 mnkr (-)
– NSR AB 33 mnkr (14)

     

8.	Mark,	byggnader	och	tekniska	 
anläggningar, mnkr     

   2013 2014 2015        

Ackumulerade anskaffningsvärden    

Vid årets början 15 209 16 124 16 936

Nyanskaffningar 374 454 487

Avyttringar/utrangeringar -402 -252 -317

Andra förändringar 943 610 1 321

	Summa	 16 124	 16 936	 18 428	

Ackumulerade avskrivningar enligt plan    

Vid årets början 5 077 5 414 5 708

Årets avskrivning enligt plan 223 421 447

Avyttringar/utrangeringar -138 -99 -290

Andra förändringar 252 -29 56

Summa	 5 414	 5 708	 5 921	

	Planenligt	restvärde	vid	årets	slut	 10 710	 11 228	 12 507					

Fastigheter redovisas till bokfört värde baserat på historiskt anskaff-
ningsvärde minus eventuella investeringsbidrag och med avdrag för 

avskrivningar.     

    

9.	Pågående	nyanläggningar,	mnkr	 	 	
   2013 2014 2015           

Ackumulerade anskaffningsvärden    

Vid årets början 640 570 956

Nyanskaffningar 756 1 067 1 360

Andra förändringar -826 -682 -1 400

 Planenligt restvärde vid årets slut 570 956 916 

   

10.	Maskiner	och	inventarier,	mnkr	 	 	
   2013 2014 2015       

Ackumulerade anskaffningsvärden    

Vid årets början 6 076 7 231 7 488

Nyanskaffningar 402 305 371

Avyttringar/utrangeringar -206 -102 -394

Andra förändringar 959 54 111

Summa	 7 231	 7 488	 7 575	

Ackumulerade avskrivningar enligt plan    

Vid årets början 3 101 3 302 3 552

Årets avskrivning enligt plan 348 338 348

Avyttringar/utrangeringar -187 -95 -356

Andra förändringar 40 7 7

Summa	 3 302	 3 552	 3 551	

	Planenligt	restvärde	vid	årets	slut	 3 929	 3 937	 4 025	

11.	Fordringar,	mnkr	 	 	 	
   2013 2014 2015      

Upplupna intäkter och  

förutbetalda kostnader 503 455 553

Kundfordringar 526 489 443

Övriga kortfristiga fordringar 175 135 286

	 Summa	 1 204	 1 080	 1 282	

12.	Eget	kapital
De förluster som uppstått i Öresundskrafts helägda danska dotterbolag 

Helia Energisalg A/S har påverkat koncernens eget kapital enligt följande:

– Förluster som avser år 2014 och tidigare  har minskat koncernens  

ingående  eget kapital med 101 mnkr.

– Förluster som avser år 2015 och reserveringar för kommande år  

har påverkat årets resultat 2015 med 92 mnkr.

13.	Uppskjuten	skatt
Av den uppskjutna skatten avser 530 mnkr Helsingborgs Stads  

Förvaltning AB med dess dotterbolag. Resterande 3 mnkr avser NSR AB.

14.	Övriga	kortfristiga	skulder,	mnkr	 	 	
   2013 2014 2015     

Upplupna kostnader och  

förutbetalda intäkter 988 951 1 150

Leverantörsskulder 673 752 813

Övrigt 861 921 976

	Summa	 2 522	 2 624	 2 938	

Beviljad checkkredit uppgick till 800 mnkr, varav 0 mnkr var utnyttjad.  

   

15.	Medeltal	årsanställda,	löner	och	ersättningar			
   

   2013 2014 2015        

Koncernen 

Medeltal anställda, antal 8752 8969 9 045

Löner och ersättningar, mnkr 2 874 3 000 3 078

Sociala kostnader, mnkr 1 068 1 100 1 186

I denna not är det delägda bolaget NSR AB medräknat till 100 procent.
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19.	Ekonomiska	engagemang	inom	kommunkoncernen,	mnkr	 	 	 	

Enhet  Lån   Borgen 

   Ägd andel  Säljare Köpare Givare Mottagare Givare Mottagare    

Staden  92 157 5 254  174  

Helsingborgs Stads Förvaltning AB 100 %     

– Helsingborgs Hamn AB 100 % 0 23   

– Helsingborgshems Holding AB 100 % 33 16  4 094    

– Helsingborg Energi Holding AB 100 % 99 8  939  78 

– Helsingborg Arena och Scen AB 100% 16 41  124

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 52 % 8 4  97  96    

    

Enhet    Räntor 

   Ägd andel  Givare Mottagare Givare Mottagare           

Staden   1  27 

Helsingborgs Stads Förvaltning AB 100 %        

– Helsingborgs Hamn AB 100 %      

– Helsingborgshems Holding AB 100 %   20   

– Helsingborg Energi Holding AB 100 % 1  5   

– Helsingborg Arena och Scen AB 100 %   1   

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 52 %   1        

I ovanstående uppställning ingår enbart flöden mellan Helsingborgs stad och koncernbolagen.       

      

Öresundskraft har från och med 2012 ett 20-årigt finansiellt leasingkon-
trakt avseende leasebara delar av Filbornaverket. Anskaffningsvärdet 
uppgår till 879 mnkr och det bokförda värdet var på balansdagen 779 
mnkr. Under 2015 har Öresundskraft löst det finansiella leasingkontraktet 
för två fastbränslepannor med tillbehör.
  Operationella leasingavtal redovisas som verksamhetens kostnader 
linjärt över leasingperioden. Årets resultat har belastats med 24 mnkr i 
kostnader för operationella leasingavtal. Av framtida leasingavgifter för-
faller 25 mnkr (11) inom ett år, 52 mnkr (22) förfaller senare än ett år men 
inom fem år och 5 mnkr (0) senare än fem år.

17.	Borgensåtaganden,	mnkr 

   2013 2014 2015  

Bostadsrättsföreningar  10  10  10  

Kommunalt förlustansvar egna hem  1 1 1  

Sydvatten AB 177 176 205  

Övrigt  119 109 105  

 Summa  307 296 321   

18.	Ansvarsförbindelser	för	intresseföretag	
I koncernen ingår Modity Energy Trading AB som till 50 procent ägs av 
Öresundskraft AB. Öresundskraft AB har nedanstående ansvarsförbindel-
ser till Modity Energy Trading AB.
  Borgen är utställd till förmån för Modity Energy Trading AB motsva-
rande 50 procent av 1 168 mnkr (1 300). Per balansdagen uppgick det 
utnyttjade beloppet till 709 mnkr (708). 
  Obegränsad borgen avseende handel med valutaderivat är utställd 
till förmån för Modity Energy Trading AB. Per balansdagen uppgick det 
utnyttjade beloppet till 4,3 mnkr (0).
  Övriga garantier utställda för Modity Energy Trading AB:s räkning  
uppgår till 46 mnkr (48). På balansdagen var dessa ej utnyttjade.
Kapitaltäckningsgaranti har tillsammans med Kraftringen Energi AB teck-
nats avseende Modity Energy Trading AB intill utgången av 2016 med en 
limit för Öresundskraft AB om 30 mnkr.
  Enligt aktieägaravtal för Modity Energy Trading AB ansvarar ägarna 
(Öresundskraft AB och Kraftringen Energi AB) korsvis för 50 procent av 
eventuellt utfall av den andra partens ingångna garantier och borgensför-
bindelser för Modity Energy Trading AB:s räkning. Per balansdagen upp-
gick 50 procent av Kraftringen Energi AB:s ingångna garantier och  
borgensförbindelser till 75 mnkr (76).
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Staden 
Resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och noter

Kassaflödesanalys, mnkr
  Not 2013 2014 2015 

Den löpande verksamheten     

Årets resultat  215 242 187 

Återföring av av- och nedskrivningar  310 308 337 

Förändring av avsättningar  69 -104 -89 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 14 -59 -7 -13 

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital  535 439 422 

Förändring av rörelsekapital     

Förändring av fordringar 15 189 33 -289 

Förändring av skulder 15 -184 -7 1 828 

Kassaflöde från rörelsekapital  5 26 1 539 

 Kassaflöde efter den löpande verksamheten  540 465 1 962 

      

Investeringsverksamheten     

Investeringar i fastigheter, inventarier och aktier  -652 -727 -985 

Investeringsbidrag  95 101 172 

Ombildning av lånefordran till aktier i dotterbolag (kvittningsemission) 16 -2 357 0 0 

Försäljning av anläggningstillgångar 17 50 16 53 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 865 -609 -760 

 Kassaflöde efter investeringsverksamheten  -2 324 -144 1 201 

Finansieringsverksamheten      

Förändring av långfristiga skulder   -283 495 394 

Förändring av långfristiga fordringar  2 307 -397 -745 

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 	 2	025	 98	 -353	

 Årets kassaflöde 18 -299 -46 849 

      

Likvida medel vid årets slut 18 83 37 886 

Förändrad nettolikviditet 18 -409 29 -372 

Nettolikviditet 18 646 675 303

Resultaträkning, mnkr      

  Not 2013 2014 2015 Budgetavvikelse

Verksamhetens intäkter 1 1 700 1 652 1 706 95

Verksamhetens kostnader 2 -7 092 -7 235 -7 654 -77

Avskrivningar 3 -290 -308 -337 -15

Jämförelsestörande poster 4 92 0 45 45

Verksamhetens nettokostnad  -5 590 -5 891 -6 240 47

Skatteintäkter 5 4 974 5 100 5 358 -8

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 6 1 040 1 054 1 067 -32

Kommunal fastighetsavgift 7 195 197 201 -1

LSS-utjämning 8 -196 -190 -192 0

Skattenetto  6 013 6 161 6 433 -41 

	Resultat	före	finansiella	poster	 	 423	 270	 193	 7	

      

Finansiella intäkter 9 123 122 35 -51

Finansiella kostnader 10 -108 -149 -40 58

Jämförelsestörande poster 11 -223 0 0 0

Finansnetto  -208 -28 -6 7 

 Årets resultat 12 215 242 187 14 

Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning före 1998 13 373 126 87 -51
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Balansräkning, mnkr    
  Not 2013 2014 2015 

Tillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar    

 – Immateriella anläggningstillgångar  1 2 3

Summa immateriella anläggningstillgångar  1 2 3  

    

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 19 5 728 5 896 6 435

Pågående nyanläggningar 20 97 286 260

Maskiner och inventarier 21 215 211 206

Summa	materiella	anläggningstillgångar	 	 6 040	 6 393	 6 901	

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Långfristiga fordringar 22 4 691 5 088 5 835

Aktier, andelar och bostadsrätter 23 6 143 6 148 6 150

Summa	finansiella	anläggningstillgångar	 	 10 835	 11 236	 11 985	

Summa	anläggningstillgångar	 	 16 876	 17 631	 18 889	

    

Omsättningstillgångar    

Förråd och exploateringsmark 24 93 92 155

Fordringar 25 598 567 793

Kassa och bank   83 37 886

Summa	omsättningstillgångar	 	 775	 696	 1 834	

	Summa	tillgångar	 	 17 651	 18 327	 20 723	

    

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital     

Eget kapital vid årets början 26 7 708 7 875 8 112

Överfört kaptial från Renhållningsverket  -48 -6 0

Årets resultat  215 242 187

Summa	eget	kapital	 	 7 875	 8 111	 8 299	

    

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 27 3 007 2 905 2 806

Övriga avsättningar 28 68 66 76

Summa	avsättningar	 	 3 075	 2 971	 2 882	

    

Långfristiga skulder    

Långfristiga lån  1 700 2 200 2 923

Övriga långfristiga skulder 29 743 794 541

Summa	långfristiga	skulder	 	 2 443	 2 994	 3 464	

    

Kortfristiga skulder    

Kortfristiga lån 30 2 603 2 471 3 980

Övriga kortfristiga skulder 31 1 655 1 779 2 098

Summa	kortfristiga	skulder	 	 4 258	 4 250	 6 078	

Summa	skulder	 	 6 701	 7 244	 9 542	

	Summa	eget	kapital,	avsättningar	och	skulder	 	 17 651	 18 327	 20 723	

    

Ansvarsförbindelser    

Pensionsförpliktelser och liknande förpliktelser 32 24 25 24

Borgensåtaganden 33 1 033 639 494

Ränteswappar 34 37 89 113
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Generella förutsättningar för kommunal  
redovisning   
Årsredovisningen för staden har upprättats i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning och kommunallagens kapi-
tel åtta. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning 
rekommendationer för kommunsektorns redovisning.
 Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Vikten av balans 
i kommunernas räkenskaper understryks ytterligare av det 
lagstadgade balanskravet som innebär att kostnaderna inte 
får vara större än intäkterna.
 Syftet med kommunal verksamhet skiljer sig från syftet 
med privat företagande. När det gäller privat verksamhet 
kan syftet sägas vara vinsten medan kommunerna har att 
genomföra en ålagd uppgift. Flertalet redovisningsfrågor 
skiljer sig inte mellan privat och kommunal verksamhet men 
vissa måste dock tolkas utifrån den kommunala sektorns 
särart. Exempel på sådana är värdet på publika tillgångar, det 
egna kapitalets betydelse, finansiering med skatteintäkter och 
frånvaron av beskattningsproblematik.
 Även styrelseskicket som bygger på den representativa 
demokratins principer innebär en öppenhet som exempelvis 
tar sig uttryck i offentlighetsprincipen.

Avvikelser från redovisningsprinciper
Lagen om kommunal redovisning anger att pensionsförmåner 
som intjänats före 1998 ska redovisas som en ansvarsförbin-
delse. Staden avviker från denna redovisningsprincip genom 
att redovisa intjänade pensionsförmåner före 1998 som 
en avsättning i balansräkningen. Detta innebär en anpass-
ning till gängse krav och praxis inom näringsliv och övriga 
samhällssektorer. Avsikten är att redovisa en fullständig bild 
av stadens kostnader och skulder och därmed ge ett bättre 
underlag för stadens ekonomiska planering.
 Hela förändringen av pensionsavsättningen före 1998, 
även den finansiella delen, redovisas som förändring av 
pensionsavsättning. Syftet med detta är att skapa en större 
tydlighet i stadens resultaträkning kring verksamhetens netto-
kostnader och finansnettot.
 Beträffande redovisning av kommunal markexploatering 
tillämpar vi inte successiv vinstavräkning enligt gängse bok-
föringsprinciper utan avräknar vinst efter varje exploaterings-

Noter och redovisningsprinciper  

områdes eller delområdes färdigställande. Ej heller redovisas 
mark som utgör allmän plats inom ett exploateringsområde 
som anläggningstillgång utan intäkter från tomtförsäljningen 
används för att direktavskriva anläggningstillgångar i exploa-
teringsverksamheten.
 Helsingborgs stad har valt att redovisa staden och den 
sammanställda redovisningen i skilda räkenskapstabeller vil-
ket avviker från Rekommendation 8.2 från Rådet för kommu-
nal redovisning (RKR). Värdet av att presentera tre års utfall 
för resultat- och balansposter anser vi är större för läsaren 
jämfört med att ställa upp staden och koncernen bredvid var-
andra och enbart kunna ta med två perioder. Dessutom får vi 
utrymme att för staden presentera avvikelse gentemot årets 
budget.
 Rådet för kommunal redovisning (RKR) anger att som 
jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekom-
mande och överstiger 10 mnkr. Dessutom ska kommunens 
realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader 
och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploate-
ring, betraktas som jämförelsestörande.
 Helsingborgs stad avviker från dessa rekommendationer. 
Staden anser att gränsen på 10 mnkr är för låg för att vara 
relevant i förhållande till stadens omsättning och har därför satt 
en gräns på 40 mnkr för att sällan förekommande händelser 
ska betraktas som jämförelsestörande. Beträffande försäljning 
av tomter och fastigheter så anser staden att detta är normalt 
förekommande i den ordinarie verksamheten och är därför inte 
per automatik att betrakta som jämförelsestörande.

Ändrad redovisningsprincip
Komponentredovisning innebär att större och väsentliga 
investeringar ska delas upp i ett antal delkomponenter med 
varierade avskrivningstider beroende på deras olika nyttjande-
tider. En effekt av ändrade redovisningsprinciper är att vissa 
underhållsåtgärder som tidigare bokfördes i driftsredovisning-
en istället ska aktiveras och skrivas av över nyttjandetiden. 
Under 2015 har arbetet, som påbörjades 2014, fortsatt med 
införandet av komponentavskrivning för nya samt äldre inves-
teringar. Från och med utgången av 2016 beräknas övergång-
en till komponentmetoden ligga i fas med rekommendationen 
RKR 14:1 Materiella anläggningstillgångar.
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Extern verksamhet
Med extern verksamhet avses verksamhet som bedrivs av 
annan juridisk person än staden eller bolag inom koncernen 
och till vilken staden har överlämnat driften av en kommunal 
angelägenhet. Verksamheten vänder sig till invånarna och 
staden har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds. Om 
verksamheten inte hade drivits externt skulle staden utfört 
den i egen regi. Extern verksamhet innefattar därmed inte 
internt riktad verksamhet och stödfunktioner som till 
exempel städning.
 Tabellen nedan visar upphandlad extern verksamhet för 
respektive nämnd.

Nämnd 

Kostnad,	mnkr	 2013	 2014	 2015		 

Barn- och utbildningsnämnd 855 893 941

Vård- och omsorgsnämnd 379 315 224

Stadsbyggnadsnämnd 253 263 307

VA-verk 152 148 150

Socialnämnd 172 197 199

Arbetsmarknadsnämnd 56 97 88

Idrotts- och fritidsnämnd 54 54 54

   

Andel	av	kostnadsomslutning,	procent	 2013	 2014	 2015		 

Barn- och utbildningsnämnd 29 29 36

Vård- och omsorgsnämnd 21 17 14

Stadsbyggnadsnämnd 46 54 49

VA-verk 69 67 72

Socialnämnd 39 40 47

Arbetsmarknadsnämnd 9 15 14

Idrotts- och fritidsnämnd 24 23 28

1.	Verksamhetens	intäkter,	mnkr	    
   2013 2014 2015  

Konsumtionsavgifter 218 216 214

Barnomsorgsavgifter 85 87 90

Äldreomsorgsavgifter 71 73 75

Övriga avgifter 126 140 116

Bostads-, lokalhyror och arrenden 295 298 311

Gymnasieutbildning, ersättning från  

andra kommuner och friskolor 141 133 128

Övrig försäljning av verksamhet 85 45 95

Bidrag från staten och EU 325 361 430

Övriga bidrag 52 57 66

Vinst vid försäljning av fastigheter och  

anläggningar 40 9 25

Tomtförsäljning exploateringsverksamhet 189 103 105

Övriga intäkter 73 130 49

	Summa	 1 700	 1 652	 1 706			

Värdet på eliminerade interna intäkter uppgick till 2 038 mnkr.   

2.	Verksamhetens	kostnader,	mnkr
   2013 2014 2015                        

Löner, arvoden och ersättningar 2 388 2 515 2 707

Sociala avgifter enligt lag och avtal 801 843 902

Pensioner och liknande förpliktelser 283 293 296

Övriga personalkostnader 81 87 103

Lokaler och markhyror 155 166 177

Barnomsorg, entreprenad 307 320 337

Undervisning, entreprenad 585 610 564

Äldre- och handikappomsorg, entreprenad 485 500 439

Övrig entreprenad och köp av verksamhet  532 543 818

Material och förbrukningsinventarier 186 188 321

Försörjningsstöd 229 219 237

Övriga bidrag och transfereringar 163 173 167

Skolskjutsar, färdtjänst och övriga transporter 116 119 146

Informationsteknik 95 137 173

Konsulter 78 80 66

Markförvärv m m exploateringsverksamhet 181 96 115

Övrigt 427 346 88

	Summa	 7 092	 7 235	 7 654	

    

3.	Avskrivningar,	mnkr	 	 	
   2013 2014 2015                       

Inventarier och maskiner 62 52 49

Byggnader och anläggningar 229 256 288

 Summa 290 308 337 

Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga 
anskaffningsvärden. Avskrivning av anläggningstillgångar görs efter en 
bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Viss vägledning finns i Sveri-
ges Kommuner och Landstings förslag till avskrivningstider.
  Byggnader skrivs årligen av med 2–5 procent, inventarier och maski-
ner med 10–20 procent. Markanläggningar såsom gator, hamnanlägg-
ningar, vägar och broar med 3 procent. VA-anläggningar skrivs av med 2 
procent årligen. Mark och konstverk förutsätts ha obegränsad livslängd.

4.	Jämförelsestörande	poster	mnkr	 	
   2013 2014 2015         

Återbetalning av arbetsgivaravgifter från AFA  

för år 2007–2008 respektive 2005–2006  

och 2004 92 0 45

 Summa 92 0 45 

5.	Skatteintäkter,	mnkr	 	 	
   2013 2014 2015         

Preliminär skatteinbetalning 5 003 5 113 5 362

Preliminär slutavräkning innevarande år -32 1 6

Slutavräkningsdifferens föregående år 3 -14 -10

	Summa	 4 974	 5 100	 5 358	
 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s 
decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4:2.    
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6.	Kommunalekonomisk	utjämning	 
och generella statsbidrag, mnkr     
    2013 2014 2015        

Inkomstutjämningsbidrag 908 931 1 000

Kostnadsutjämningsbidrag 54 34 43

Strukturbidrag 18 14 14

Regleringsbidrag/-avgift 0 44 -5

Tillfälligt konjunkturstöd 60 31 0

Flyktingbidrag 0 0 6

Kompensation för höjning av  
sociala avgifter för unga 0 0 10

	Summa	 1 040	 1 054	 1 067								

I inkomstutjämningen sker en utjämning av skatteinkomster mellan kom-
muner. Inkomstutjämningen beräknas utifrån skillnaden mellan den egna 
skattekraften och ett skatteutjämningsunderlag som motsvarar 115 pro-
cent av den genomsnittliga skattekraften i landet. Stadens egen skatte-
kraft för taxeringsåret var 96,9 procent av medelskattekraften i riket. 
Genom kostnadsutjämningsbidrag jämnas de kostnader ut som styrs av 
faktorer som kommunerna inte själva kan påverka. Dessa faktorer är 
åldersstruktur, etnicitet, socioekonomi och geografi. Med strukturbidra-
get sker en kostnadsutjämning av regionalpolitisk karaktär. Slutligen i  
regleringsavgiften sker en reglering mellan kommunerna och staten av  
de medel staten tillskjuter och de som betalas ut i inkomstutjämningen.

7.	Kommunal	fastighetsavgift	 	 	
Intäkterna av den kommunala fastighetsavgiften fördelades vid införan-
det 2008 lika mellan kommunerna med 1 314,52 kronor per invånare. 
Avgiften indexuppräknas utifrån taxeringsvärdena löpande varje år och 
den faktiska förändringen av ökningen i respektive kommun läggs till 
beloppet från 2008. 

   

8.	LSS-utjämning	 	 	
Enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) sker  
en utjämning av kostnaderna för LSS-verksamheten mellan rikets  
kommuner. Utjämningssystemet baseras på antalet verkställda  
beslut och strukturella skillnader.   

    

9.	Finansiella	intäkter,	mnkr	 	 	
   2013 2014 2015      

Räntor, dotterbolag 89 64 30

Räntor, övriga 25 52 3

Borgensavgifter 3 1 1

Övriga finansiella intäkter  7 5 1

 Summa 123 122 35 

Borgensavgifterna avsåg Öresundskraft AB och Sydvatten AB.

10.	Finansiella	kostnader,	mnkr	 	 	
   2013 2014 2015       

Ränta under byggnadstid 9 14 12

Räntor, dotterbolagen 4 2 0

Räntor, övriga 75 114 12

Avsättning överskott VA 12 8 14

Övriga finansiella kostnader 8 11 2

 Summa 108 149 40                     

  

11.	Jämförelsestörande	poster		 	 	
Diskonteringsräntan på pensionsavsättningarna utgår från marknadens 
förväntningar. Det förändrade läget på finansmarkanden har medfört en 
lägre ränta.  Sveriges  kommuner och Landsting har därför via sin 
RIPS-kommitte sänkt diskonteringsräntan med 0,75 procent under 2013. 
Detta medförde en ökad kostnad 2013 då pensionsavsättningens värde 
ökade. Av diskonteringsräntan inklusive löneskatt avsåg, för 2013, 216 

mnkr pensionsavsättningen för tiden före 1998.    

12.	Årets	resultat,	mnkr	 	 	
   2013 2014 2015      
Kommunallagens balanskrav   

Årets resultat enligt balansräkningen 215 242 187

Avgår    

Sänkt diskonteringsränta pensions- 
avsättning 216 0 0

Förändrad pensionsavsättning för  
tiden före 1998 -58 -116 -100

VA-verkets resultat -4 0 0

Reavinster försäljning anläggningstillgångar -41 -13 -25

 Summa 328 113 62              

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans (8 kap) ska kommuner-
nas intäkter vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst 
räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras 
under de närmast följande tre åren. Realisationsvinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar ska ej ingå i resultatet vid avstämning mot  
balanskravet.
  Staden har skilda finansiella målsättningar för skatte- resp avgifts- 
finansierad verksamhet. Vi anser därför att det är förenligt med god ekono-
misk hushållning att göra avsteg från att resultatet från den avgiftsfinansie-
rade verksamheten ska regleras enligt kommunallagens balanskrav. 
  Inte heller ökningen av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 
inräknas i kommunallagens balanskrav, då lagen förutsätter att denna 
kostnad inte redovisas i kommunernas räkenskaper.

13.	Årets	resultat	exklusive	förändring	av	 
pensionsavsättning före 1998 
Denna post visar årets resultat rensat för effekten av förändring av pen-
sionsavsättning som avser tiden före 1998. För mer information om hur 
denna är hanterad se avsnittet Avvikelser från redovisningsprinciper.
    

14.	Justering	för	ej	likviditetspåverkande	poster	
I posten ingår bland annat realisationsvinster och -förluster vid försäljning 
av fastigheter och bostadsrätter. Vinsterna uppgår till sammanlagt 25,8 
mnkr. Dessa avser bland annat Lansen/Kroksabeln, 13,1 mnkr och  
Björnen 25, 11,7 mnkr samt bostadsrätter med 0,6 mnkr.   
 

15.	Förändring	fordringar	och	skulder,	mnkr	 	
   2013 2014 2015 

Förråd och exploateringsmark 2 1 -63

Fordringar 187 32 -226

 Summa förändring av fordringar 189 33 -289 

    

Kortfristiga lån -225 -131 1 509

Övriga kortfristiga skulder 41 124 319

	Summa	förändring	av	skulder	 -184	 -7	 1 828	
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16.	Kvittningsemission	 	 	
Staden har fått aktier i dotterbolaget Helsingborgs Stads Förvaltning AB. 
Dessa betalades genom att en skuld som dotterbolaget hade till Staden 

kvittades.    
  

17.	Försäljning	anläggningstillgångar	 	
I bokslutsårets försäljningar av fastigheter med 25,2 mnkr avsåg  

24,7 mnkr tomträtter.
   

18.	Likvida	medel,	nettolikviditet	 
och deras förändring
Stadens internbank optimerar kapitalflödena i koncernen genom att 
matcha dotterbolagens likviditetsbehov. Internbanken lånar även upp 
externt kapital för vidareutlåning inom koncernen. Dotterbolagens 
kapitalbehov initieras av företagen själva och avser såväl  rörelse- 
likviditet som långfristigt kapitalbehov. Skilnaden mellan in- och 
utlåningen i internbanken utgör i allt väsentligt stadens nettolikviditet.   
  

19.	Mark,	byggnader	och	tekniska	 
anläggningar, mnkr    
    2013 2014 2015   
Ackumulerade anskaffningsvärden    

Vid årets början 8 052 8 655 9 059

Nyanskaffningar 290 395 446

Avyttringar/nedskrivningar -68 -33 -267

Omklassificeringar 381 43 381

Summa	 8 655	 9 059	 9 619						
    

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början 2 717 2 927 3 163

Årets avskrivning enligt plan 229 256 288

Avyttringar/nedskrivningar -18 -19 -267

Omklassificeringar 0 0 0

Summa	 2 927	 3 163	 3 184	

	Planenligt	restvärde	vid	årets	slut	 5 728	 5 896	 6 435								

Försäkringsvärdet på stadens fastigheter uppgick i november 2015 till  
14 932 mnkr. Total försäkrad yta uppgick till 848 134 kvadratmeter.
   Lånekostnader kan, enligt lagen om kommunal redovisning (Rådet 
för kommunal redovisnings rekommendation 6.3) belasta investeringars 
anskaffningsvärde under vissa förutsättningar. Enligt stadens regelverk 
ska lånekostnaden vid större investeringar, och då anskaffningen sträcker 
sig över en tid längre än sex månader, belasta anskaffningsvärdet. Intern-
räntan har under 2015 varit fyra procent.    

   2013 2014 2015     
Fastigheter per användningsområde, mnkr

Markreserv 199 216 213

Verksamhetsfastigheter 2 730 2 734 3 066

Affärsfastigheter 1 173 1 269 1 406

Gator, vägar och parker 1 563 1 628 1 705

Hyresfastigheter, parkeringshus med mera 46 45 43

Övriga fastigheter 17 4 2

	Summa	 5 728	 5 896	 6 695									

Ovanstående sammanställning visar användningen av stadens fastig-
hetsinnehav. I posten verksamhetsfastigheter ingår fastigheter för  
stadens egen verksamhet såsom daghem, skolor, fritidsanläggningar, 
särskilt boende med mera. Med affärsfastigheter menas fastigheter  
och anläggningar för VA-verksamhet samt hamnområde med små- 
båtshamn.
 

20.	Pågående	nyanläggningar,	mnkr	 	 	
   2013 2014 2015         
Ackumulerade anskaffningsvärden       

Vid årets början 278 97 286

Nyanskaffningar 210 231 360

Omklassificeringar -391 -42 -386

 Planenligt restvärde vid årets slut 97 286 260            

21.	Maskiner	och	inventarier,	mnkr	 	
   2013 2014 2015       
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början  568 572 613

Nyanskaffningar 57 48 80

Avyttringar/nedskrivningar -53 -7 -187

Summa 572 613 506 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Vid årets början 352 357 402

Årets avskrivning enligt plan 62 52 49

Avyttringar/nedskrivningar -57 -7 -151

Summa 357 402 300 

 Planenligt restvärde vid årets slut 215 211 206    

Inköp av inventarier understigande ett halvt prisbasbelopp (22 250 kr år 
2015) kostnadsförs i sin helhet i samband med anskaffningen.   
   

22.	Långfristiga	fordringar,	mnkr	 	 	
   2013 2014 2015      

Dotterbolag 3 988 4 385 5 132

Övriga långfristiga fordringar 705 705 705

Avgår långfristiga nedskrivna fordringar -2 -2 -2

	Summa	 4 691	 5 088	 5 835																		

Huvuddelen av posten övriga långfristiga fordringar utgörs av utlåning till 
kreditinstitut. Samtliga fordringar är redovisade till nominellt värde.
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23.	Aktier,	andelar	och	bostadsrätter,	mnkr	 	 	 	
   Org nummer Ägarandel procent Kvotvärde Bokfört värde

Dotterbolag     

AB Busspunkten 556653-6487 26,0 1 000 0

Helsingborgs Stads Förvaltning AB 556007-4634 100,0 1 000 6 007

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR AB) 556217-4580 52,0 1 000 3

Nöjesparken Sundspärlan AB 556215-2297 40,0 100 0

Kuriren 2 AB 556748-8431 100,0 100 4

Kuriren 6 AB 556738-0760 100,0 100 12

Sjökrona Exploatering AB 556790-5624 25,0 1 000 7

Sobeln 28 AB 556930-0279 100,0 100 5

Tegskiftet 2 AB 556680-1501 100,0 100 6

	Summa	 	 	 	 	 6 045		

Övriga    

Sydvatten AB 556100-9837 15,3 100 68

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 556765-3786 16,7 1 000 1

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (kommunalförbund) 222000-3087 74,7  6

Bostadsrätter    26

Övrigt      5

 Summa     105       

	Totalt	 	 	 	 	 6 150					

Det kommunala koncernbegreppet (sammanställd redovisning) omfattar företag i vilka kommunen har ett varaktigt, bestämmande eller betydande  
inflytande. I bolag definieras detta som lägst 20 procent av aktiernas röstvärde. Dessa redovisas ovan som koncernföretag. Samtliga aktier och övriga 
andelar är redovisade till anskaffningsvärdet. Staden har också ett indirekt ägande i Nöjesparken Sundspärlan AB med 3 procent genom sitt dotterbolag 
Helsingborgs Stads Förvaltning AB.  
  Den 1 januari 2015 bildades Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst, vilket är ett kommunalförbund samägt av kommunerna Helsingborg,  
Ängelholm och Örkelljunga.

24.	Förråd	och	exploateringsmark	
Värdering av exploateringsmarken har skett enligt lägsta värdets princip, 
det vill säga det lägsta av antingen nettoförsäljningsvärdet eller 
anskaffningsvärdet. Osålda tomter för bostadsmark och industrimark 
som ej kunnat avyttras inom en fem- respektive tioårsperiod redovisas  

till ett värde av en krona.    

25.	Kortfristiga	fordringar,	mnkr	 	
   2013 2014 2015   

Upplupna intäkter och förutbetalda  

kostnader 206 168 290

Fordran staten 20 19 30

Utlåning stadens bolag 157 219 213

Kundfordringar 124 108 105

Övriga kortfristiga fordringar 91 53 155

 Summa 598 567 793 

I posten upplupna intäkter ingick upplupna räntor med 4,3 mnkr (3,9) 
avseende dotterbolag till Helsingborgs Stads Förvaltning AB. Kundford-
ringar där förfallodagen är äldre än ett år har bokföringsmässigt skrivits 

ned med 100 procent.    

 

26.	Eget	kapital,	mnkr
   2013 2014 2015     

Skattefinansierad	verksamhet	 	 	 	

Vid årets början 7 658 7 869 8 111 

Årets resultat 211 242 187 

Vid	årets	slut	 7 869	 8 111	 8 298	

Avgiftsfinansierad	verksamhet	 	 	 	

Vid årets början 50 6 0 

Överfört kapital till NSR -48 -6 0 

Årets resultat 4 0 0 

Vid årets slut  6 0 0 

	Eget	kapital	vid	årets	slut	 7 875	 8 111	 8 298				

27.	Avsättning	till	pensioner	och	liknande	 
   förpliktelser, mnkr 
   2013 2014 2015     

Pensionsrättigheter intjänade före 1998 2 326 2 233 2 152 

Ålderspensioner efter 1998 72 95 97 

Särskild avtalspension 6 6 4

Övriga förpliktelser 18 5 7

Summa	pensioner	 2 422	 2 339	 2 260				

Löneskatt 585 566 547

	Summa	avsatt	till	pensioner	 3 007	 2 905	 2 806			

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräk-
nade enligt RIPS07. 
  Staden har hos KPA pensionsförsäkring tecknat en försäkring för  
förmåns- och efterlevandepensioner vars pensionskapital är 343 mnkr  
(324). På balansdagen var överskottsfondens värde 13 mnkr (0).
  Aktualiseringsgraden, det vill säga uppdateringen av samtliga  
pensioner för anställdas pensionsgrundande anställningar, var  
96 procent (95). 
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28.	Övriga	avsättningar,	mnkr 
   2013 2014 2015        

Åtagande: Garanti för miljösanering, Castor & Pollux    

Ingående balans 10,2 10,3 10,4

Ianspråktagen avsättning 0,0 0,0 0,0

Uppräkning till nuvärde 0,1 0,1 0,0

 Utgående balans 10,3 10,4 10,4            

Vid försäljningen åtog sig staden en 50-årig garanti för ytterligare eventu-

ellt tillkommande behov av sanering av förorenad mark. Det genomförs 

årligen provtagningar i marken enligt särskild kontrollplan.   

  

Återställning äldre soptippar    

Ingående balans 22,7 22,7 22,2 

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagen avsättning 0,0 -0,5 0,0

 Utgående balans 22,7 22,2 22,2            

Miljösanering fastigheten Ångfärjestationen  

(del av Gamla Staden 1:1) 

Ingående balans 29,6 29,9 30,1

Ianspråktagen avsättning 0,0 0,0 -3,9

Uppräkning till nuvärde 0,3 0,2 0,0

 Utgående balans 29,9 30,1 26,2              

Bostadsexploatering av Ångfärjetomten innebär krav på sanering till  
godkänd nivå. Avsatta medel bedöms vara tillräckliga.   

  

Miljösanering fastigheten Åbrädden 1    

Ingående balans 13,7 0,0 0,0

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagen avsättning -0,3 0,0 0,0

Outnyttjat återfört -13,4 0,0 0,0

 Utgående balans 0,0 0,0 0,0 

Fastigheten har använts till ett nytt äldreboende. Då fastigheten tidigare 

har använts av ett garveri behövdes en marksanering som dock blev  

mindre än befarat.    

 

Outnyttjade lokaler Bredgatan (Mindpark)    

Ingående balans 7,7 4,7 3,6

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagen avsättning -3,0 -1,1 -3,6

 Utgående balans 4,7 3,6 0,0 

Framtida hyreskostnader för lokaler som inte fullt ut kommer att tas i 

anspråk. Hyreskontraktet löper ut 2016.    

 

Oceanhamnen   

Ingående balans 0,0 0,0 0,0

Nya avsättningar 0,0 0,0 15,0

 Utgående balans 0,0 0,0 15,0 

Lokaler Ship    

Ingående balans 0,0 0,0 0,0

Nya avsättningar 0,0 0,0 2,3

 Utgående balans 0,0 0,0 2,3            

 Summa övriga avsättningar 67,6 66,3 76,1 

29.	Övriga	långfristiga	skulder
I posten ingår bland annat en investeringsfond avseende VA-verket på 

207 mnkr, förutbetalda anläggningsavgifter avseende VA på 176 mnkr, 

skuld till Trafikverket på 299 mnkr avseende bidrag till infrastrukturell 

investering för byggande av Maria Station samt förutbetalda gatukost-

nadsersättningar på 99 mnkr.     

 

30.	Kortfristiga	låneskulder,	mnkr
   2013 2014 2015      

Banker och kreditinstitut 2 386 2 236 3 640

Dotterbolagen 217 235 340

	Summa	 2 603	 2 471	 3 980																						

     

31.	Övriga	kortfristiga	skulder,	mnkr
   2013 2014 2015        

Upplupna kostnader för semester, löner, 

sociala avgifter och löneskatter   359 363 391

Övriga upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter   267 306 467

Leverantörsskulder 383 456 514

Övriga skulder 646 654 726

	Summa	 1 655	 1 779	 2 098																							

     

32.	Pensionsförpliktelser	och	liknande	 
förpliktelser   
I posten ingår pensionsförpliktelser för förtroendevalda som regleras i 

pensionsbestämmelserna enligt PRF-KL/PBF. Storleken på förpliktelsen 

utgår ifrån att nuvarande förtroendeuppdrag fullföljs mandatperioden ut 

och för den anställde att anställningen upphör vid lägsta möjliga ålder.

  Stadens pensionsåtagande för inkomstsamordnade visstids- 

pensioner skulle öka med 6,1 mnkr inklusive löneskatt om reducering  

av inkomstsamordning helt skulle upphöra.     

 

     

33.	Borgensåtaganden,	mnkr
   2013 2014 2015        

AB Helsingborgshem 345 0 0

Öresundskraft AB 301 258 78

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 80 85 96

Bostadsrättsföreningar 10 10 10

Kommunalt förlustansvar egna hem 1 1 1 

Sydvatten AB 177 176 205

Övrigt 119 109 105

	Summa	 1 033	 639	 494	
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34.	Ränteswappar	 	 	 	
   Brutto Netto Ränterisk Differens Marknads-
       marknads-  värde
      ränta 

Betalar fast 1 100 1 100 55,1 2,05% -113,0

Erhåller fast 0 0 0 0% 0

     

Staden nyttjar ränteswappar för att säkra sig mot ogynnsamma ränteför-

ändringar, i detta fall ränteuppgång. Stadens marknadsvärderade skuld 

till swappmotparterna var per bokslutsdagen 113,0 mnkr.   

  

35.	Övriga	ansvarsförbindelser	 	 	
Staden har lämnat kapitaltäckningsgaranti för Helsingborgs Stads 

Förvaltning AB och dess dotterbolag Helsingborgshems Holding AB, 

Helsingborg Energi Holding AB och Helsingborg Arena och Scen AB. Det 

innebär att staden förbinder sig att svara för att bolagens eget kapital vid 

varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.  

   

36.	Leasing	 	 	 	  
Finansiella leasingobjekt, det vill säga investeringar som förväntas förvär-

vas efter leasingperiodens slut, redovisas som anläggningstillgångar och 

förpliktelsen att i framtiden betala dessa redovisas som skuld. De finan-

siella leasingobjekten avsåg endast fordon och det bokförda värdet upp-

gick på balansdagen till 27,4 mnkr (16,7). Framtida avgifter uppgick nomi-

nellt till 22,8 mnkr (13,5). Inom ett år förfaller 7,8 mnkr (5,4) och senare än 

ett år men inom fem år förfaller 15,0 mnkr (8,1) och 0 mnkr (0) senare än 

fem år. Leasingavgifterna beräknas inte utifrån variabla grunder.

  Operationella leasingavtal redovisas som verksamhetens kostnader 

linjärt över leasingperioden. Av framtida leasingavgifter förfaller 13,9 

mnkr (8,8) inom ett år, 15,5 mnkr (11,3) förfaller senare än ett år men 

inom fem år och 0 mnkr (0,0) senare än fem år.    

 

37.	Årsarvoden	till	stadens	ledning,	tkr	 	 	
  
   2013 2014 2015   
Kommunstyrelsens ordförande 773 tkr 773 tkr 836 tkr

Övriga kommunal- och  
oppositionsråd  
samt politiska sekreterare    350–703 tkr 360–706 tkr 122–762 tkr

Årslön för stadsdirektören  1 347 tkr 1 487 tkr  1 469 tkr  

     

38.	Finansiella	tillgångar	och	skulder	 	
Finansiella tillgångar och skulder redovisas till nominellt belopp. Med 

anledning av att transaktionskostnaderna inte uppgår till en väsentlig del 

i förhållande till den underliggande skulden sker ingen periodisering av 

dessa över lånens löptid.

  Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick vid årsskiftet till 

161 dagar. På balansdagen är genomsnittlig upplåningsränta för certifika-

ten – 0,29 procent och för obligationerna 0,07 procent.   

  

Upplåningens förfallostruktur, mnkr   

Förfaller till betalning:  

Inom 3 månader 1 755 

Inom 3 månader till 1 år 1 500 

Inom 1 år till 3 år 1 400

Inom 3 år till 5 år 1 250 

 Summa 5 905 

Ytterligare upplysningar om finansiella tillgångar och skulder finns i 

avsnitt Finans på sidorna 59-60.
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Skattefinansierad	verksamhet
Resultaträkning och balansräkning

Resultaträkning, mnkr
   2013 2014 2015 Budgetavvikelse

Verksamhetens intäkter  1 482 1 440 1 493 95

Verksamhetens kostnader  -6 937 -7 088 -7 503 -79

Avskrivningar  -255 -269 -299 -20

Jämförelsestörande poster  92 0 45 45

Verksamhetens	nettokostnad	 	 -5 619	 -5 917	 -6 264	 40
      

Skatteintäkter  4 974 5 100 5 358 -8

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag  1 040 1 054 1 067 -32

Kommunal fastighetsavgift  195 197 201 -1

LSS-utjämning  -196 -190 -192 0

Skattenetto	 	 6 013	 6 161	 6 433	 -41

	Resultat	före	finansiella	poster	 	 395	 244	 169	 0	
      

Finansiella intäkter  135 140 45 -56

Finansiella kostnader  -96 -142 -27 72

Jämförelsestörande poster  -223 0 0 0

Finansnetto  -184 -2 18 16

 Årets resultat  211 242 187 16 
      

Årets resultat före förändring av pensionsavsättningar före 1998  369 126 87 -49

Balansräkning, mnkr
    2013 2014 2015           

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar  1 2 3

Materiella anläggningstillgångar  5 109 5 367 5 738

Finansiella anläggningstillgångar  10 767 11 169 11 917

Kortfristiga fordringar  624 606 889

Fordran avgiftsfinansierad verksamhet  685 752 847

Kassa och bank  83 37 886

	Summa	tillgångar	 	 17 269	 17 932	 20 280	 									

    

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Eget kapital vid årets början  7 712 7 875 8 111

Investeringsbidrag  -48 -6 0

Årets resultat  211 242 187 

Summa	eget	kapital	 	 7 875	 8 111	 8 298	 	 					

Avsättningar    3 075 2 971 2 882

Långfristiga skulder  2 100 2 616 3 081

Kortfristiga skulder  4 220 4 233 6 019

Summa	avsättningar	och	skulder	 	 9 394	 9 821	 11 982	 	 					

	Summa	eget	kapital,	avsättningar	och	skulder	 	 17 269	 17 932	 20 280	 	 					
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Särredovisning av VA-verksamhet
Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter

Balansräkning, mnkr
   Not 2013 2014 2015 

Tillgångar 

Materiella anläggningstillgångar    931,4 1 025,8 1 163,3

Finansiella anläggningstillgångar  67,8 67,8 67,8

Omsättningstillgångar  67,2 52,9 58,7

	Summa	tillgångar	 		 1 066,4	 1 146,5	 1 289,7	 										

     

Eget kapital och skulder    

Investeringsfond 3 210,2 208,6 207,0

Förutbetalda anläggningsavgifter   133,3 150,0 176,0

Skuld till abonnentkollektivet 2 12,0 19,6 33,3

Kortfristiga skulder  25,6 16,7 26,4

Skuld till stadskassan   685,3 751,7 847,0

	Summa	eget	kapital	och	skulder	 		 1 066,4	 1 146,5	 1 289,7	 	

Kassaflödesanalys, mnkr
  Not 2013 2014 2015 

Löpande verksamhet    

Årets resultat  4,0 0,0 0,0

Återföring av- och nedskrivningar  35,1 39,0 38,3

Justering för ej likviditetspåverkande poster  3,4 -3,6 0,4

Förändring av fordringar  -32,0 14,3 -5,8

Förändring av skulder 3 37,6 -1,3 23,4

Förändring investeringsfond  -1,5 -1,6 -1,6

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  46,5 46,9 54,8          

    

Investeringsverksamheten    

Investeringar i fastigheter och inventarier  -119,1 -135,9 -175,8

Investeringsbidrag  16,2 19,8 25,6

Försäljning anläggningstillgångar  0,7 2,8 0,0

 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -102,2 -113,3 -150,2  
     

 Årets kassaflöde  -55,7 -66,4 -95,4  

Resultaträkning, mnkr
  Not 2013 2014 2015 Budgetavvikelse

Verksamhetens intäkter   223,4 221,0 220,4 1,5

Verksamhetens kostnader   -159,8 -155,8 -158,2 0,5

Avskrivningar 1 -35,1 -39,0 -38,3 4,9

Verksamhetens nettointäkt   28,5 26,2 24,0 7,0 

Finansiella kostnader   -12,5 -18,6 -10,3 4,7

Resultat	efter	finansiella	kostnader	 	 16,0	 7,5	 13,7	 11,7	

Avsättning/ianspråktagande av tidigare års överskott  -12,0 -7,5 -13,7 -13,7

 Årets resultat   4,0 0,0 0,0 -2,0 
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Redovisningsprinciper för VA-verksamheten 
Helsingborg har sedan 1980-talet särredovisat VA-verksamheten.  

Överskott/underskott har tidigare löpande tillförts det egna kapitalet för 

VA-verksamheten. Utgående eget kapital har i samband med bokslutet 

2008 förts om och redovisas som en långfristig skuld (investeringsfond). 

Sedan 2009 redovisas överskott som en skuld till abonnentkollektivet. 

Uppkommer däremot underskott räknas det i första hand av mot skulden 

till abonnentkollektivet. Är skulden inte tillräcklig för att täcka underskottet 

så redovisas resterande del som ett negativt resultat för VA-verket. Över-

skott/underskott ska enligt VA-lagen regleras mot abonnentkollektivet 

inom en treårsperiod.     

Noter 
 

Not	1.	Avskrivningar	 	 	 	
Avskrivningstider för VA-ledningar är 50 år.    

     

Not	2.	Resultatutredning
   2013 2014 2015 

Ingående balans -4,0 12,0 19,6

Avsättning till abonnentkollektivet 12,0 7,5 13,7

Årets resultat 4,0 0,0 0,0

 Summa balans för abonnentkollektivet 12,0 19,6 33,3  

I resultatutredningen innebär en negativ balans att VA-verket har ett upp-
arbetat ackumulerat underskott medan en positiv balans innebär en skuld 
till abonnentkollektivet.    

 

VA-verksamhet, noter

Not	3.	Investeringsfond
Investeringsfonden avser en ny huvudledning från Örbyfältet till staden. 

Fonden kommer att lösas upp i takt med avskrivningarna på huvudled-

ningen och tillföras VA-verksamheten som intäkter.

Fördelning av interna kostnader
VA-verket har belastats med 1,6 mnkr (1,5) som ersättning för andel av 
central administration. I detta ingick både kostnader som fördelats enligt 
schablon som procentuellt påslag på lönesumman, och avräkning efter 
direkt ianspråktagande av gemensamma tjänster.
  Uttag av koncessionsavgifter till gatuverksamheten har belastat 
VA-verket med 1,2 mnkr (1,2). VA-verket har löpande belastats med en 
kommunintern ränta på skulden till stadskassan. Räntesatsen bestäms 
av räntan på svenska statsobligationer 5 års löptid + 1 procent.

Övriga upplysningar
Den löpande VA-verksamheten sköts sedan 1 september 2009 av en 
gemensam VA-organisation för sex av kommunerna i Skåne Nordväst, 
NSVA AB. Dagvattenavgifter från staden (väghållning) har tillförts VA- 
verket med 4,7 mnkr (4,7).
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  Ing ack Disp av ack  Kommun- Intäkter Kostnader Årets Utg ack 
Nämnder, mnkr resultat 1) resultat bidrag 2)   resultat  resultat 2)

Barn- och utbildningsnämnden 129,0 22,8 2 750,5 435,0 3 197,2 11,0 117,2

Vård- och omsorgsnämnden 49,6 23,7 1 515,5 225,4 1 809,5 -44,9 -19,0

Stadsbyggnadsnämnden 25,8 14,2 494,0 299,4 777,6 30,1 41,6

Arbetsmarknadsnämnden 61,7 6,6 466,3 161,6 624,3 10,2 65,3

Socialnämnden 21,8 21,5 427,9 110,8 560,0 0,2 0,5

Idrotts- och fritidsnämnden 13,8 0,0 209,3 27,8 245,7 -8,7 5,1

Kulturnämnden 12,6 7,8 167,8 34,0 205,9 3,6 8,4

Fastighetsnämnden 29,4 0,0 -183,3 779,2 582,3 13,6 43,0

Miljönämnden 3,4 1,0 24,4 13,0 37,8 0,6 3,1

Överförmyndarnämnden -0,3 0,0 11,1 4,5 15,4 0,2 -0,1

Valnämnden 2,7 0,0 0,3 0,0 0,2 0,2 2,9

Kommunstyrelsen  23,8 12,8 310,3 406,9 702,3 27,8 38,8

Kommunstyrelsen – stadsgemensamt 0,0 0,0 293,4 236,4 435,3 94,5 94,5

Stadsrevisionen 2,2 0,1 6,2 0,2 6,3 0,1 2,2

Summa	skattefinansierat	 375,5	 110,4	 6 493,7	 2 734,2	 9 199,9	 138,4	 403,5						

         

Vatten- och avloppsverk 0,0   220,4 220,4 0,0 0,0

Summa	avgiftsfinansierat	 0,0	 0,0	 0,0	 220,4	 220,4	 0,0	 0,0						
	Summa	totalt	 375,5	 110,4	 6 493,7	 2 954,7	 9 420,4	 138,4	 403,5	

Driftredovisning

I driftredovisningen ingår även interna poster, dock efter eliminering av 
intäkter och kostnader inom den egna förvaltningen.

1) Det ackumulerade resultatet utgör de samlade över- och under skotten 
från tidigare år.

2) Kommunbidrag utgörs av nettot av kommunbidrag och utdelningskrav. 
Kommunbidraget är den del med vilken nämnderna är anslagsfinansie-
rade, det vill säga med skatteintäkter och generella bidrag från staten. 
Negativt kommunbidrag (utdelningskrav) innebär att nämnden lämnar 
överskott till övrig anslagsfinansierad verksamhet.   



150 Ekonomisk redovisning   Helsingborgs stads årsredovisning 2015

Investeringsredovisning
Sammandrag nämnder, mnkr   

  Investeringsutgifter Investeringsbidrag Nettoinvestering         

Redovisning  

Barn- och utbildningsnämnden 22,7 0,0 22,7

Vård- och omsorgsnämnden 21,3 0,0 21,3

Stadsbyggnadsnämnden 173,4 60,0 113,4

Arbetsmarknadsnämnden 1,5 0,0 1,5

Socialnämnden 1,5 0,0 1,5

Idrotts- och fritidsnämnden 5,1 0,0 5,1

Kulturnämnden 3,4 0,0 3,4

Fastighetsnämnden 544,2 60,7 483,5

Miljönämnden 0,2 0,0 0,2

Kommunstyrelsen 9,5 0,0 9,5

Kommunstyrelsen – mark och exploatering 1,1 0,1 1,0

Stadsrevisionen 0,1 0,0 0,1

Summa	skattefinansierat	 784,0	 120,8	 663,2										

    

Vatten- och avloppsverk 175,8 25,6 150,2

Summa	avgiftsfinansierat	 175,8	 25,6	 150,2								

 Summa totalt 959,7 146,4 813,4 

   

Större investeringar, mnkr      

 

  Investeringsutgifter Investeringsbidrag Nettoinvestering        

Projekt

Olympia om- och tillbyggnad 198,4 25,0 173,4

Kungshult nybyggnad 52,3 0,0 52,3

Drottninggatan Pålsjögatan VA-ledning nybyggnad 29,9 0,0 29,9

Olympia gatumiljö nybyggnad 27,6 0,0 27,6

Gustav Adolfs församlingshem (till kårhus) ombyggnad 19,8 0,0 19,8

Pålsjöbaden nybyggnad 17,6 0,0 17,6

Kungshult hospice ombyggnad 14,7 0,0 14,7

Veingegatans förskola tillbyggnad 13,7 0,0 13,7

Diamantens förskola på Drottninghög nybyggnad 18,7 5,7 13,0

Boende för psykiskt funktionsnedsatta i Mariastaden nybyggnad 12,1 0,0 12,1

Förnyelse huvudvattenledningar för dricksvatten ombyggnad 11,9 0,0 11,9

Brandorama nybyggnad 11,6 0,0 11,6

Strandpromenaden etapp 5 nybyggnad 11,1 0,0 11,1

Exploatering Långeberga industriområde nybyggnad 10,6 0,0 10,6

Citybrandstation, nybyggnad 9,5 0,2 9,4
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   Ingående  Ianspråktaget Årets Resultat- Unga Resultatöver- 
   ackumulerat resultat   resultatöverföring  resultat  justeringar i arbete föring till 2016

Barn- och utbildningsnämnden 1) 129,0 -22,8 11,0 30,6 1,6 149,4

Vård- och omsorgsnämnden 2) 49,6 -23,7 -44,9 55,9 2,9 39,8

Stadsbyggnadsnämnden 3) 25,8 -14,2 30,1 -17,5 0,4 24,6

Arbetsmarknadsnämnden 4) 61,7 -6,6 10,2 -10,9 1,8 56,2

Socialnämnden 5) 21,8 -21,5 0,2 10,8 0,5 11,8

Idrotts- och fritidsnämnden 13,8 0,0 -8,7 0,0 0,4 5,6

Kulturnämnden  6) 12,6 -7,8 3,6 0,2 2,1 10,7

Fastighetsnämnden 7) 29,4 0,0 13,6 -13,6 0,1 29,5

Miljönämnden 3,4 -1,0 0,6 0,0 0,0 3,1

Överförmyndarnämnden  -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,1

Valnämnden 2,7 0,0 0,2 0,0 0,0 2,9

Kommunstyrelsen 8) 23,8 -12,8 27,8 -14,3 2,7 27,2

Kommunstyrelsen - stadsgemensamt 9) 0,0 0,0 94,5 -94,5 0,0 0,0

Stadsrevisionen 2,2 -0,1 0,1 0,0 0,0 2,2

 Summa 375,5 -110,4 138,4 -53,3 12,5 362,7 

Förslag till resultatdisposition

Skattefinansierad	verksamhet

Kommentarer till resultatjustering
1) Kraftig befolkningstillväxt innebär att antalet barn blev fler i verksamheten under 2015. Kommunstyrelsen föreslår att fritids tillförs 6,5 mnkr, gymnasiet  

 9,3 mnkr, grundskolan 14,7 mnkr samt förskolan 0,1 mnkr
2) Vård- och omsorgsnämnden föreslås ta med sig 20 procent av underskottet, dvs -9 mnkr. Nämnden har under åren haft kostnader (20 mnkr) för LSS som   

	 finansierats	av	resultatöverföring.	Kommunstyrelsen	föreslår	att	20	mnkr	tillförs	nämnden	motsvarande	uppkomna	LSS-kostnader.	Utifrån	nämndens	 

 ekonomiska läge föreslår kommunstyrelsen att halva resultatöverföringen kan användas till löpande driftskostnader.
3) Kapitalkostnader (19,5 mnkr) som aldrig uppstod pga försenade investeringar tas tillbaka. 2,0 mnkr tillförs för att under 2016 åtgärda skador från stormen Gorm.
4) Skillnaden (10,9 mnkr) mellan tilldelning för försörjningsstöd och kostnaden tas tillbaka.
5) Hela ”branschen” har brottats med strukturproblem.  Kommunstyrelsen föreslår att halva den ianspråkstagna resultatöverföringen återställs, dvs 10,8 mnkr.
6) Brandbilsmuseum
7) Resultatet har sin utgångspunkt i redovisningstekniska förändringar (komponentavskrivning) varför hela resultatet nollas ut.
8) Mark- och exploateringsenhetens resultat på 14,3 mnkr nollas ut.
9) Stadsgemensamt bedriver ingen egen verksamhet varför resultatet nollas ut.

Avgiftsfinansierad	verksamhet 
       

   Ingående ackumulerat resultat  Årets resultat Resultatjusteringar Resultatöverföring till 2016

Vatten- och avloppsverket 0,0 13,7 -13,7 0,0

 Summa 0,0 13,7 -13,7 0,0  

Kommunfullmäktige beslutar:
• att för den skattefinansierade verksamheten överföra 362,7 mnkr till resultatdisposition som ger  nämnder möjlighet att finansiera särskilt beslutade  
  insatser av engångskaraktär samt projekt, som företrädelsevis löper under pågående verksamhetsår. 

• att tillföra årets överskott om 13,7 mnkr för avräkningen gentemot avgiftskollektivet inom vatten- och avloppsverksamheten 
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Revisionsberättelser för år 2015
Vi har granskat  Kommunstyrelsen tillika Krisledningsnämnd, Stadsbyggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Miljönämnden, 
Valnämnden, Överförmyndarnämnden, av Kommunfullmäktige utsedda arbetsgrupper samt Helsingborgs stads årsredovisning. 
Granskningen har utförts enligt upprättad revisionsplan samt i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsreglemente och 
god revisionssed.
 Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt god redovisningssed samt återger stadens resultat och 
ekonomiska ställning på ett rättvisande sätt. 
 Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att ovanstående styrelse, nämnder, arbetsgrupper samt förtroendevalda i 
dessa organ bevilja ansvarsfrihet för år 2015. 

Helsingborg den 11 april 2016

Carl Herbertsson     Aina Modig Lindell 

Ordförande     Vice ordförande

Anders Ivarsson     Hans Johansson

Susanne Nilsson     Ralf Nymberg

Lars Mämpel     Per-Reinhold Olsson

       Stadsrevisor 

Revisionsberättelser för år 2015

Vi har granskat Barn- och utbildningsnämnden , Idrotts- och fritidsnämnden, Kulturnämnden, Socialnämnden, Arbetsmarknads-
nämnden och Vård- och omsorgsnämnden. Granskningen har utförts enligt upprättad revisionsplan samt enlighet med kommu-
nallagen, stadens revisionsreglemente och god revisionssed. 
 Vi tillstryker att ovanstående nämnder och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2015. 

Helsingborg den 11 april 2016-04-05

Arne Larsson    Bengt Jönsson

Ordförande    Vice ordförande

Claes Johnsson    Cecilia Lindell

Git Mellgren    Irena Nygren

Hans Svedell    Per- Reinhold Olsson

      Stadsrevisor  
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Anläggningstillgång 
En ekonomisk term för en tillgång som är avsedd att användas 
under längre tid. Jämför med ”omsättningstillgång”. Anlägg-
ningstillgångar kan delas in i tre kategorier:

1. Immateriella: t ex goodwill, patent och FoU-kostnader

2. Materiella: byggnader och mark, maskinpark och inventarier

3. Finansiella: långfristiga fordringar och värdepapper  
avsedda för stadigvarande innehav

Avgiftsfinansierad	verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet är sådan som helt finansieras 
med egna intäkter och inte alls av intäkter från kommunalskat-
ten. Den avgiftsfinansierade verksamheten är avgränsad i re-
dovisningen från övrig verksamhet och har både egen resultat-
räkning och balansräkning. 

Balanskrav
Balanskrav infördes för cirka 15 år sedan inom kommun och 
landsting och innebär att årets resultat måste överstiga noll. 
Om resultatet ett år går minus måste kommunen inom tre år ha 
återställt underskottet genom motsvarande överskott. Följande 
ska inte ingå i resultatet när man stämmer av det mot balans-
kravet:

• Realisationsvinster	vid	försäljning	av	anläggningstillgångar.

• Resultat	från	avgiftsfinansierad	verksamhet.

• Pensionsförpliktelser intjänade före 1998, då lagen  
förutsätter att kostnader för dessa förpliktelser inte  
redovisas i kommunernas räkenskaper.

Bruttoinvestering 
Bruttoinvestering är ett begrepp som används för att beskriva 
kostnaden för investeringar innan avdrag för förslitningar på 
investeringarna.   

Budget
Kommunerna måste upprätta en budget, en plan för intäkter 
och kostnader under ett år. I kommunens budget måste intäk-
terna vara större än kostnaderna. 

Finans
En generell term för att beskriva den del av verksamheten som 
handlar om att skaffa och fördela pengar.

Finansiella nettotillgångar
Finansiella nettotillgångar är summan av likvida medel och 
räntebärande fordringar, minskat med räntebärande skulder. 
Finansiella nettotillgångar innefattar de båda begreppen ”netto-
likviditet” och ”nettolåneskuld”. 

Nettolikviditet
När de räntebärande tillgångarna är större än de räntebärande 
skulderna så har man en nettolikviditet. Nettolikviditetens 
storlek är skillnaden mellan räntebärande tillgångar och ränte-
bärande skulder.  

Nettolåneskuld
När de räntebärande skulderna är större än de räntebärande 
tillgångarna kallas det att man har en nettolåneskuld. Netto-
låneskuldens storlek är skillnaden mellan räntebärande  
tillgångar och räntebärande skulder.  

Finansnetto
Finansnetto är skillnaden mellan finansiella intäkter och finans-
iella kostnader. Till de finansiella intäkterna räknas sådant som 
aktieutdelningar, ränteintäkter och vinster vid försäljning av 
värdepapper. Exempel på finansiella kostnader är räntekostna-
der och förluster vid försäljning av värdepapper. 

Justerat	eget	kapital
Eget kapital plus den del av obeskattade reserver som inte  
är skatt.
 Justerat eget kapital är ett bättre mått på aktieägarnas 
kapital än bara eget kapital. Obeskattade reserver innehåller 
resultatmedel som ännu inte tagits upp till beskattning, men 
som kommer att göra det senare. Justerat eget kapital är  
oftast högre än eget kapital.

Jämförelsestörande	poster
Post i resultaträkningen där man redovisar resultatet från  
sådana händelser som inte har direkt med den normala 
verksamheten att göra och som stör jämförelser med andra 
perioders resultat. Dessa poster gör det svårt att bedöma 
utvecklingen av den normala verksamheten. För att få en bättre 
och mer jämförbar bild tar man därför fram ett resultat som är 
rensat från det som är jämförelsestörande. Exempel på resultat 
av händelser som kan hamna här är försäljning av betydelseful-
la anläggningstillgångar

Kassaflöde
Stadens inbetalningar och utbetalningar under året, det vill säga 
flödet av pengar (likvida medel). I årsredovis ningen görs en 
kassaflödesanalys som visar förändringen i likvida medel  
under året.

Kassaflödesanalys  
Analys av kassaflödet görs i årsredovisningen och visar föränd-
ringen i likvida medel under året. Kassaflödesanalysen delas 
in i olika verksamheter (löpande verksamhet, investeringsverk-
samhet, finansieringsverksamhet) för att visa hur respektive del 
bidrar till förändringen i likvida medel.
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Kommunala företag
Kommuner kan bilda och äga företag, och överlåta kommuna-
la angelägenheter till dem. Kommunen kan äga hela företaget 
eller en del av det, en del företag ägs gemensamt av flera 
kommuner. Företagen i koncernen verkar inom olika områden 
med den gemensamma nämnaren att de bedriver kommunal 
verksamhet. Kommunen måste upprätta ett koncernbokslut i 
en sammanställd redovisning för staden och de företag som 
kommunen äger minst tjugo procent av. 

Koncernbidrag
Överföring av likvida medel mellan olika bolag i en koncern 
som inte avser ersättning för något utan som görs enbart för 
att jämna ut resultat mellan koncernens olika företag.

Likviditet/likvida medel
Pengar tillgängliga på bankkonto samt kontanter.

Nettoinvestering
Med nettoinvestering menas bruttoinvesteringar minus olika 
typer av investeringsbidrag.  

Nettolikviditet
Se definitionen av finansiella nettotillgångar.

Nettokostnad 
Skillnaden mellan de intäkter (avgifter, bidrag och dylikt) 
och kostnader som stadens olika verksamheter redovisar. 
Verksamhetens nettokostnader finansieras i första hand av 
skatter och statsbidrag.

Nettolåneskuld
Se definitionen av finansiella nettotillgångar.

Nämnders resultat
Med resultat för kommunala nämnder menas om de har över-
skott eller underskott i förhållande till sin budget.

Omsättningstillgång 
En ekonomisk term för en tillgång som är avsedd att köpas 
och säljas (omsättas) i verksamheten. I en balansräkning de-
las omsättningstillgångar in i varulager, kortfristiga placering-
ar, kundfordringar samt kassa och bank.

Räntebärande skulder
Sådana skulder som man betalar ränta för. Det kan till exem-
pel vara banklån eller obligationslån.  

Räntebärande tillgångar
Sådana tillgångar som man får ränta på, exempelvis obliga-
tioner och pengar på ett bankkonto.
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Självfinansieringsgrad	av	investeringar	
Detta är ett nyckeltal som beräknas på följande sätt;

Kassaflödet från den löpande verksamheten (se kassa-
flödesanalysen) dividerat med investeringar i fastigheter  
och inventarier minus investeringsbidrag.

Nyckeltalet uttrycks i procent och visar hur stor del av investe-
ringarna i materiella tillgångar, exempelvis fastigheter, som har 
finansierats med pengar som verksamheten har  
genererat.

Skattefinansierad	verksamhet
Den skattefinansierade verksamheten finansieras till cirka  
80 procent av kommunalskatten, resten består av olika avgif-
ter, ersättningar och bidrag.

Skattenetto
Summan av våra skatteintäkter, intäkter från kommunala 
fastighetsavgifter och generella stadsbidrag, justerad för det 
kommunala utjämningssystemet samt LSS-utjämning.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som är finansie-
rade med eget kapital. Soliditeten speglar betalningsförmå-
gan på lång sikt och är ett uttryck för den finansiella styrkan, 
Sett över tid beskriver soliditeten hur den finansiella styrkan. 
utvecklas. En försämrad soliditet innebär att förändringar i 
tillgångarna inte kunnat finansieras med egna pengar i samma 
utsträckning som tidigare. Om detta fortsätter urholkas den 
finansiella styrkan. 

Verksamhetens nettokostnad
Skillnaden mellan de intäkter (avgifter, bidrag och dylikt) och 
kostnader som stadens olika verksamheter redovisar. Verk-
samhetens nettokostnader finansieras i första hand av  
skatter och statsbidrag.

Årets resultat
Årets resultat visar förändringen av eget kapital, det vill säga 
stadens förmögenhet, vid årets slut. I ett företag visar resulta-
tet om företaget gått med vinst eller förlust, men det resone-
manget kan inte direkt användas för kommuner eftersom de 
inte är vinstdrivande. 
 Ett vedertaget mått för god ekonomisk hushållning över tiden 
är att resultatet ska vara minst två procent av skatte nettot. 
Inom kommunal verksamhet finns dessutom det lagstadgade 
balanskravet som, något förenklat, innebär att intäkterna ska 
vara större än kostnaderna.
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Telefon
Telefonnummer: 042-10 50 00
Helsingborg kontaktcenters öppettider:
Måndag–torsdag 07:00 –19:00
Fredag 07:00 –17:00
Lördag 10:00 –15:00

Besöksadress
Stortorget 17

Skicka brev
Namn på verksamheten
251 89 Helsingborg

E-post
kontaktcenter@helsingborg.se

Stadens	webbplats
helsingborg.se

Chatta
Behöver du hjälp att hitta kontaktuppgifter  
till en särskild verksamhet eller person?  
Då kan du chatta med Helsingborg kontaktcenter.

Facebook
facebook.com/helsingborgsstad

Twitter
twitter.com/hbgstad

Youtube
youtube.com/helsingborgstad

Instagram
instagram.com/helsingborgsstad

Kontakta oss

Helsingborgs stads årsredovisning 2015
Formgivning och produktion: hstd reklambyrå AB Tryck: maj 2016 Göteborgstryckeriet AB Papper: omslag: Artic Matt 250 gram, inlaga: Artic Matt 
150 gram. Upplaga: 500 exemplar Omslagsbild: Sarah Perfekt Fotografer: Andreas Hillergren, Fredrixzon, Anna Alexander Olsson, Rickard Johnsson, 
Anette Rantala, David Skoog, Kristoffer Granath, Sarah Perfekt, David G Lundin, Peter Brinch, Måns Fornander, Jonas Linné, Fredrik Berggren, Freddy  
Billqvist,	Caroline	Göransson,	Helsingborgs	hamn,	Sofie	Johansson,	Memory	Wax	–Crisálida,	Big	Wind	–Blommornas	vals,	Ole	Jois,	CLEVER AB, Katja 
Skåner, Timo Julku och Mikael Tannus. 
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Stadsledningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning


