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Helsingborgs stads styrdokument 
 
Aktiverande 
syftar till förändring och utveckling 

 
PROGRAM – anger långsiktiga mål och anvisningar 
PLAN – anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar 

 
Normerande reglerar befintlig verksamhet och 
vårt förhållningssätt till en given situation 

 
POLICY – anger principer och vägledning 
RIKTLINJE - anger absoluta gränser och ska-krav 
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Inledning 
Du vill något. Det vill vi med! 

 
År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och 
balanserade staden för människor och företag. Hos oss går vi från vilja till handling, så 
här finns alla möjligheter att påverka och få saker gjorda. Vi vill skapa, bygga, 
förändra, uppleva och utvecklas. 

 
Vi har höga ambitioner som arbetsgivare. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare i 
framkant som är handlingskraftig, nytänkande, jämställd och hållbar. 

 
 
 

Om Plan för attraktiv arbetsgivare 
Plan för attraktiv arbetsgivare beskriver stadens ambitioner som arbetsgivare och 
vilka områden vi vill fokusera särskilt på under de närmsta åren, för att lyckas ta nästa 
steg mot Helsingborg 2035. Helsingborgs stad ska upplevas och uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare. 

 
Planen tar avstamp i Medarbetar- och ledarpolicyn och Arbetsgivarpolicyn. Dessa 
styrdokument beskriver våra löften som arbetsgivare och vilka förväntningar vi har 
på stadens medarbetare och ledare. Tillsammans utgör de grunden för vårt åtagande 
som arbetsgivare. 

 
Plan för attraktiv arbetsgivare innehåller tre stadsgemensamma fokusområden: 
Stadens som möjliggörare, Digital mognad och Förutsättningar för utveckling, hälsa 
och hållbart arbetsliv. Genom att fokusera på dessa områden vill vi som arbetsgivare 
möjliggöra för medarbetarna  att skapa största möjliga värde för de vi är till för. 
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Ansvar och uppföljning 
Plan för attraktiv arbetsgivare gäller för samtliga nämnder under 2020–2023 och 
riktar sig till alla i Helsingborgs stad som ansvarar för eller företräder staden som 
arbetsgivare. 

HR-utskottet fastställer Plan för attraktiv arbetsgivare och efterfrågar resultat och 
uppföljning på stadsgemensam nivå. 

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och ansvarar för 
att nämnder och styrelser får nödvändiga resurser för att följa 
arbetsmiljölagstiftning och stadens arbetsmiljöåtaganden i planen. 

HR-direktören stödjer, utvecklar och samordnar arbetet med de stadsgemensamma 
åtagandena samt ansvarar för uppföljning till den centrala samverkansgruppen och 
HR-utskottet. 

Nämnd efterfrågar resultat och uppföljning på nämndsnivå. 
 

Förvaltningscheferna ansvarar för att planera och genomföra aktiviteter på 
förvaltningsnivå samt uppföljning till nämnd. Planerade aktiviteter integreras i 
förvaltningens ordinarie styrning och verksamhetsplanering. 
 
 
Stadsgemensamma fokusområden 

 
1. Staden som möjliggörare 
Helsingborgs stads kärnuppdrag är att skapa de bästa förutsättningarna för 
livskvalitet för stadens invånare, besökare, organisationer och företag, både i det lilla 
och i det stora. Detta gör vi bäst tillsammans med andra. Därför ska vi under de 
närmaste åren fokusera på hur vi kan bli ännu bättre möjliggörare och ta till vara 
medarbetarnas och invånarnas förmågor, kompetens och engagemang, så att vi 
gemensamt kan lösa stadens utmaningar på ett sätt som ger bästa möjliga värde för 
helsingborgarna. 
 
Åtaganden: 
• Staden ska vara och upplevas som en öppen och inbjudande organisation som det 

är lätt att få kontakt och samarbeta med. 
• Stadens medarbetare ska ha goda förutsättningar att möjliggöra för de vi är till för 

att delta i utvecklingen och skapandet av staden. 
• Alla medarbetare ska ha tydliga uppdrag, så att det är lätt att förstå vad som krävs 

för att lyckas i vardagen och skapa värde för dem vi är till för. 
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2. Digital mognad 
Den digitala utvecklingen i samhället går i en allt snabbare takt. Vi behöver öka den 
digitala mognaden i organisationen och medarbetarnas förmåga att se hur digitala 
möjligheter kan bidra till ökad livskvalitet och välbefinnande för helsingborgarna och 
inom organisationen. Att arbeta för digital inkludering är en förutsättning för att vi 
ska kunna ta tillvara ny teknik och digitaliseringens möjligheter att bidra till 
utvecklingen av vår stad. Medarbetarna är med sin kompetens och sitt engagemang 
betydelsefulla i vår fortsatta digitaliseringsförändring. 
 
Åtaganden: 
• Den digitala mognaden i alla förvaltningar och verksamheter ska öka. 
• Genom kompetenshöjning möjliggöra digital inkludering och stärka 

medarbetarnas anställningsbarhet. 
• Skapa förutsättningar för medarbetarna att leda sig själva i utvecklingen av sin 

digitala förmåga 
 
 

3. Förutsättningar för utveckling, hälsa och hållbart arbetsliv 
För att skapa rätt förutsättningar för framtiden ska vi ha en tillåtande kultur där 
medarbetarna vill och vågar testa nya idéer. Vi uppmuntrar nytänkande i 
organisationen och det ska finnas goda förutsättningar för idéer att bli verklighet – till 
förmån för helsingborgarna. Som en attraktiv och hållbar arbetsgivare ska vi erbjuda 
flexibla arbetsvillkor, goda karriär- och utvecklingsmöjligheter, samt en kultur som 
främjar tillit, arbetsglädje och ett hållbart arbetsliv. Vi arbetar systematiskt för att 
skapa och bevara en utvecklande och hållbar arbetsmiljö som ger medarbetare och 
chefer förutsättningar att må bra. Genom delaktighet och involvering utvecklar vi 
våra verksamheter och staden tillsammans i samverkan mellan chefer och 
medarbetare. 

 

Åtaganden: 
• Sträva efter så flexibla arbetsvillkor som möjligt, med hänsyn tagen till 

verksamhetens bästa och ett hållbart arbetsliv, för att kunna behålla, utveckla och 
attrahera kompetens. 

• Arbetssätt och arbetsformer ska vara smarta, smidiga och skapa förutsättningar 
för samarbete över förvaltnings-/organisationsgränser och tillsammans med 
civilsamhället och invånarna. 

• Kulturen ska vara tillåtande, här är det tryggt att testa nytt. 
• Samtliga arbetsplatser ska fortsatt hålla regelbundna arbetsplatsträffar enligt 

Samverkan Helsingborg, för att undersöka risker i arbetsmiljön och skapa goda 
förutsättningar för en hållbar fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. 

• Stadens chefer ska ha en tydlig uppgiftsfördelning i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet så att det är lätt att göra rätt och omsätta 
arbetsmiljölagstiftningen i praktiken. 

• På våra arbetsplatser ska det finnas tydliga mål som syftar till att främja hälsa 
och motverka ohälsa genom att stärka och förbättra kommunikation, samarbete, 
inflytande och delaktighet.  
 

Där avvikelser sker ska handlingsplaner upprättas och följas upp. 
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