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Årets Miljökommun 2017 
Sveriges Kvalitetskommun 2017 

Årets Tillväxtkommun 2016 
Årets IT-kommun 2015 



2018-02-27 
Sida 

1983 
Helsingborgs

 första 
miljömål

1993 
Agenda 21

1996 
Miljölednings-

system

1993 
Helsingborg 

blir Eko-
kommun

2007
Avdelning för

hållbar
utveckling

2000 
Helsingborgs

 första 
miljöplan

2006
Helsingborgs
 första miljö-

program

2009 
Årets Miljö- 

kommun

2016 
Helsingborgs
 livskvalitets-

program

2003 
Helsingborg
blir Klimat-
kommun

2017
Sveriges
Kvalitets-
kommun

Helsingborgs väg mot hållbarhet

2017
Årets Miljö- 
kommun



2018-02-27 
Sida 

Årets Miljökommun 
Stolta över vinsten, stoltare över snittet!
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En av våra framgångsfaktorer

Visionen antogs av ett enigt kommunfullmäktige 2012



2016-2024

Det nya angreppssättet:
Miljö + folkhälsa = sant 

Helsingborgs svar på 
Agenda 2030



Vårt sammanhang



Vårt sätt att engagera alla



• Miljön är resurserna  
• Ekonomin är medlet  
• Människorna är målet 
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Exemplet Storbritannien

?
$

$

Vad är meningen med livet?
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Varmt
välkomnande

Fem politiska viljeinriktningar

Allas 
delaktighet

Livslång 
aktivitet

Värdefulla 
samband

Långsiktigt 
ansvarstagande
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Fem politiska viljeinriktningar

• Vi tar tillvara och utvecklar  
mångfalden i staden 

• Vi skapar hem för alla 

• Vi erbjuder värdefull sysselsättning 

Vi vill ha ett varmt 
välkomnande  
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Fem politiska viljeinriktningar

• Vi lyssnar, öppnar upp och delar kunskap 

• Vi skapar jämställdhet i samhället 

• Vi ser till barn och ungas perspektiv 

Vi vill ha allas delaktighet 
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Fem politiska viljeinriktningar

• Vi har upplevelser för alla sinnen 

• Vi inspirerar till ett aktivt och hälsosamt liv 

• Vi skapar trygghet och säkra miljöer 

Vi vill ha livslång aktivitet 
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Fem politiska viljeinriktningar

• Vi ser hela människan 

• Vi minskar vårt ekologiska fotavtryck 

• Vi väljer hållbara resor och transporter 

Vi vill ha kunskap om 
värdefulla samband 
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Fem politiska viljeinriktningar

• Vi har möjligheter till kontakt med andra 
människor varje dag 

• Vi låter ekonomin skapa mervärde 
• Vi utvecklar landskap som främjar 

biologisk mångfald 

Vi vill ha ett långsiktigt 
ansvarstagande 



Helsingborg och de globala målen

Det handlar om att skapa relevans!



Flera
utmaningar…

Alla mål är inte nådda!



I Helsingborg kan avloppsreningssystemet inte ta 
hand om allt vatten vid skyfall, och vi bräddar 
reningsverket flera gånger om året



Om hela världen konsumerade som Helsingborgarna 
skulle vi behöva tre jordklot för att försörja alla



men…
det finns mycket bra också!



I Helsingborg är 99,7 % av vår fjärrvärme gjord på 
återvunnen eller förnybar energi, och vi ligger i 
framkant när det gäller industriell energisymbios



I Helsingborg har antalet bussresor 
fördubblats på tio år, från 7 till 15 miljoner 
resor med lokalbuss/år



I Helsingborg skyddas allt mer mark, och 
vi har två marina naturreservat vilket är 
(världs?) unikt 



• Social hållbarhet  
• Välkomnande och 

inkluderande stad 
• Allas lika möjligheter 
• HBTQ, jämställdhet 

och tillgänglighet 
• Minskad intolerans 
• Motarbeta 

diskriminering

Plan för lika möjligheter
Livskvalitetsprogram



• Uppgradering av 
tidigare plan 2010 

• Lite vassare än 
nationella mål 

• Transporter / resor 
• Konsumtion 
• Energi 
• Finansförvaltning 
• Kolinlagring

Klimat- och Energiplan
Livskvalitetsprogram
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Framgångsfaktorer

• Politisk tydlighet 
• Relevans/anknytning 
• Mod 
• Nyfikenhet 
• Vilja

Vi återkommer med 
Livskvalitetsprogram 2.0 

Utmaningen blir uthålligheten…



Helsingborg - på väg mot en hållbar stad!

Lars Thunberg 
lars.thunberg@helsingborg.se

Med ökad livskvalitet för alla


