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1 FoU Helsingborgs uppdrag 

FoU Helsingborg är Helsingborgs stads forsknings- och utvecklingsenhet. FoU 
har ett fokus på Social hållbarhet och syftar till att bidra med evidensbaserad 
kunskapsutveckling inom områdena socialtjänst, arbete, skola och miljö. I 
Helsingborg vill vi i högre grad veta istället för att tro att det vi gör leder till 
effekt och nytta; Vi vill bidra till lärande organisationer för att få spridning, 
omsättning och utveckling av kunskap i våra verksamheter; och vi vill på lång 
sikt bidra till evidensbaserad kunskapsutveckling i samhället lokalt, nationellt 
och internationellt. 

Under 2018 reviderades FoUs uppdrag av ägarrådet. Nuvarande generella 
uppdrag omfattar: 
 

• Bidra med bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap och, med den som 
grund, skapa förutsättningar för en evidensbaserad kunskaps- och 
kompetensutveckling inom socialtjänst, arbete, utbildning och miljö 

• Särskilt fokus på lärosäten i närliggande miljö i syfte att stärka 
kopplingen mellan teori och praktik  

• Eftersträva att involvera invånare såväl som medarbetare för en tydlig 
systematik 

• Stå för ett kritiskt, reflekterande och utmanande förhållningssätt för 
att ta sig an de utmaningar Helsingborgs stad står inför.  

 
Styrgruppen har för perioden 2018-2022 inriktat dessa generella uppdrag till: 

• Att sätta fokus på särskilt angelägna och utmanade frågor inom social 
hållbarhet; 

• Att tillsammans med förvaltningarna verka för evidensbaserade 
arbetssätt som leder till ett ökat värdeskapande för invånarna. 

• Att vara en nationell aktör för forskning inom social hållbarhet 

 
Under 2018 kommer FoUs budgetram vara totalt 4 miljoner. 2 miljoner för 
verksamheten och 2 miljoner för forskningsinsatser. 
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2 FoU Helsingborgs organisation 

Under 2018 inrättades en ny styrningsorganisation för FoU Helsingborg. 
Nuvarande styrningsorganisation består av ett Ägarråd och en Styrgrupp. 
 
2.1 Ägarråd 

FoUs Ägarråd består av förvaltningsdirektörerna i respektive ingående 
förvaltning1, rektor för Lunds universitet Campus Helsingborg, samt chefen 
för FoU Helsingborg. Ägarrådet har i uppdrag att: 
 

• Formulerar inriktningsmål och prioriteringar över längre tid 
• Agerar och värderar utifrån ett helhetsperspektiv för staden 
• Tillsätta styrgrupp med representanter ifrån ingående förvaltningar 

 
Ägarrådet sammanträder 2 gånger/år.  
 
Ägarrådets sammansättning 2018  
Dinah Åbinger (Ordförande, Socialförvaltningen) 
Jesper Theander (Arbetsmarknadsförvaltningen) 
Tony Mufic (Skol- och fritidsförvaltningen) 
Viweca Thoresson (t.o.m. 1 juni 2018) (Vård- och omsorgsförvaltningen) 
Henrik Frindberg (Miljöförvaltningen) 
Annika Olsson, rektor (Campus Helsinborg, Lunds universitet) 
Anna-Karin Bergman (FoU Helsingborg) 
 
2.2 Styrgrupp 

FoUs Styrgrupp består av representanter från de fem ägande förvaltningarna 
samt Lunds universitet Campus Helsingborg och är tillsatta av FoUs Ägarråd. 
Från 2018 har styrgruppen reviderade uppdrag. Uppdragen är satta av 
Ägarrådet. FoU-chefen är sammankallande och leder Styrgruppen. 
Styrgruppens uppdrag är följande: 

Styrgruppsdeltagarna ska 

- ha ett helhetsperspektiv som värnar och beaktar stadens bästa  

- utgå från ägarrådets inriktningsmål och prioriteringar  

- ansvara för att ta fram årliga uppdrag och mål för FoU Helsingborg. 

- prioritera och besluta om forskningsuppdrag/satsningar kopplade till 
målen som ska säkerställa att staden kommer närmre visionen, 
Helsingborg 2035, med fokus på Social Hållbarhet 

                                                           

1 Socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, skol-och fritidsförvaltningen, 
vård-och omsorgsförvaltningen, och miljöförvaltningen. 
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- ansvara för att tillsätta arbetsgrupper kopplat till respektive 
forskningsprojekt  

- följa upp och utvärdera forskningssatsningarna gentemot vision 2035, 
med fokus på social hållbarhet 

- säkerställa samverkan och kunskapsspridning om FoU och 
forskningssatsningarna till respektive förvaltning och Campus 
Helsingborg genom definierade nätverk och kanaler.  

Styrgruppens sammansättning 2018 

Johanna Eriksson (Utvecklare, Arbetsmarknadsförvaltningen) 
Christina Olsson (Verksamhetschef, Skol- och fritidsförvaltningen) 
Kalle Pettersson (Utvecklingschef, Socialförvaltningen) 
Magnus Adenskog (Lunds universitet Campus Helsingborg) 
Jens Gille (Avdelningschef Miljöstrategi, Miljöförvaltningen) 
Jeccica Linde (Utvecklingschef, Vård-och omsorgsförvaltningen) 
 
 

3 Verksamhetsutveckling 2018 

1 april 2018 går FoU Helsingborg över till att formellt tillhöra 
utvecklingsprocessen inom Socialförvaltningen med höjd blick gentemot hela 
staden. Med denna övergång kommer FoU kunna ta ett mer strategiskt grepp 
om sin verksamhet över längre tid och med ett större helhetsgrepp om 
forskningssatsningar som styr mot social hållbarhet.  

Mycket av året kommer gå till att sätta styrningsorganisationen, identifiera 
effektiva och kvalitativa arbetsätt, samt testa dessa genom olika satsningar i 
praktiken. 

 
4 Specifika forsknings- och utvecklingssatsningar 
2018 

Precis som under 2017 har 2018 en rambudget för projekt på 2 miljoner 
kronor. Forskningsmässigt kommer det tvärvetenskapliga 
forskningsperspektivet premieras samt practice reserach, där 
kunskapsproduktionen sker i ett nära samarbete mellan forskare och aktörer 
inom det sociala arbetets praktik, prioriteras.  

För 2018 har Ägarrådet och styrgruppen identifierat följande 
prioriteringsområde för FoU: 

Tillit och trygghet 
Det finns en trend av stor otrygghet i vissa bostadsområden i Helsingborg och 
FoU:s förvaltningar önskar ha en ökad kunskap om hur vi kan arbeta 
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förebyggande tillsammans med civilsamhället för att stärka tillit och trygghet i 
staden. 
 

5 Ny styrningsmodell 

Under 2018 har FoU Helsingborg fått i uppdrag att arbeta med stadens nya 
styrsystem. Detta arbete kommer under året ske i styrgruppen för att 1 
januari 2019 gå över i skarpt läge. 

 
 


