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Helsingborgs
Livskvalitetsprogram
Vi vill ha ett varmt välkomnande

Vi vill ha allas delaktighet

Vi tar tillvara och utvecklar mångfalden i staden.
Vi skapar hem för alla.
Vi erbjuder värdefull sysselsättning.

Vi lyssnar, öppnar upp och delar kunskap.
Vi skapar jämställdhet i samhället.
Vi ser till barns och ungas perspektiv.

Vi vill ha livslång aktivitet

Vi vill ha kunskap om värdefulla samband

Vi har upplevelser för alla sinnen.
Vi inspirerar till aktivt och hälsosamt liv.
Vi skapar trygghet och säkra miljöer.

Vi ser hela människan.
Vi minskar vårt ekologiska fotavtryck.
Vi väljer hållbara resor och transporter.

Vi vill ha ett långsiktigt ansvarstagande
Vi har möjligheter till kontakt med andra människor varje dag.
Vi låter ekonomin skapa mervärde.
Vi utvecklar landskap som främjar biologisk mångfald.

15. Helsingborgs livskvalitetsprogram
Varför

Vad

Hur

Som socialt företag och social innovatör är det som
sagt viktigt att visa hur verksamheten kopplas till globala, nationella och lokala mål och strategier. I Helsingborg där Sopacts lärprocess äger rum är Livskvalitetsprogrammet en av de lokala strategier man som social
innovatör bör koppla sina egna mål och sin verksamhet
till för att bli relevant som samarbetspart och leverantör
till Helsingborgs stad.

Helsingborg stads Livskvalitetsprogram är ett exempel
på hur de Globala målen kan kopplas samman med en
stads lokala verksamheter och utveckling. Programmet
utgör ett bra exempel på lokalt hållbarhetsarbete, med
ambitionen att också öka livskvalitén hos stadens medborgare genom olika typer av samhällsförbättringar.

För att koppla ihop er sociala innovation med Helsingborgs stads Livskvalitetsprogram, eller andra lokala
strategier och hållbarhetsmål, kan följande process användas tillsammans med Sopact Agenda 2030 Canvas:

Negativ samhällseffekt

Samarbetspartners

Kostnader

Livskvalitetsprogrammet innehåller ett eget tillvägagångssätt för att utveckla staden, där man belyser klyftan
mellan kunskap och handling, och föreslår en mer aktiv
medverkan av stadens medborgare för att uppnå reell
hållbarhet. Staden använder Världshälsoorganisationens,
WHOs, definition av livskvalitet (WHO, 2019): ”Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang som
hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp
som påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden
och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön.”

Positiv samhällseffekt

Aktiviteter

Värdeerbjudande

Reaktioner
& kanaler
till målgrupper

Målgrupper

Resurser

Syfte

Reaktioner
& kanaler
till kunder
& finansiärer

Kunder &
finansiärer

Inkomster

1. Välj ut de mål som verkar relevant för er verksamhet.
2. Läs alla delmål under de utvalda målen och välj ut de
delmål som är relevanta för verksamheten, skriv in dem
i kolumn A i Sopact Agenda 2030 Canvas.
3. Skriv in det värderbjudande som leder till målet/delmålet i kolumn B.
4. Skriv outputen och resultatet av värdeerbjudandet
kopplat till målet/delmålet i kolumn C.
5. Skriv effekten av värdeerbjudandet kopplat till målet/
delmålet i kolumn D.
6. Beskriv hur man ska mäta outputen, resultatet och
effekten av värdeerbjudandet kopplat till målet/delmålet i kolumn E.
Gå tillbaka till Sopact BMC och TOC-canvas och se om
det behöver göras tillägg eller ändringar i dem.

Livskvalitetsprogrammet är uppdelade i fem viljeinriktningar som alla har vars tre förklaringar på hur staden
ska nå dit (Helsingborgs stad, 2019).
Precis som de Globala målen för hållbar utveckling
kopplar Livskvalitetsprogrammet till fälten Syfte, Positiv samhällseffekt och Negativ samhällseffekt i Sopact
BMC, och de är mest relevanta under Ideationfasen i
Design Thinking-processen.
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