
 
 
 
Ansökan om projektmedel VP2020 - ”Steps to Employ” 
 
 
Utvecklingsområde 
Med projektet Steps to Employ vill vi bidra till utvecklingsområdet ”Gemensamma lösningar och 
tjänster som gör det smidigt att starta upp, etablera, driva och utveckla företag” i Familjen Helsingborg. 
Projektet bidrar även till utvecklingsområdet ”att understödja kompetensförsörjningen”.  
 
Vi vill få fler småföretag i regionen att ta steget till att våga anställa fler personer men även rätt 
personer. Vi vill förändra attityden till att vara arbetsgivare och bidra med kunskap, strategier och 
insikter.  
 
94 procent av samtliga företag i våra kommuner är småföretag, vi behöver ge dem bra förutsättningar 
för att växa och utvecklas i vår region. Siffror från tillväxtverket visar att 24 % av företagen med 0 
anställda och 44 % av de med 1-9 anställda vill växa genom att anställa (2017).  
 
I Familjen Helsingborg finns det idag 25039 arbetsställen med 0 anställda och ytterligare 10275 med 
1-9 anställda, d.v.s. totalt 35314 småföretag (eller mikroföretag som de egentligen heter). Om 10 % av 
dessa anställer en person till skulle det innebära 3531 nya arbetstillfällen i regionen. 3531 personer 
som går från arbetslöshet till sysselsättning. 
 
 

 
 
Idag finns dessutom det statliga växa-stödet, vilket innebär en tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift för 
enmansföretag som anställer sin första medarbetare. De som kan få stödet är enskilda näringsidkare, 
handelsbolag med högst två delägare och aktiebolag. Lagen om växa-stödet gäller till och med den 31 
december 2021.  
 
 
Målgrupp 
Företagen som får möjlighet att medverka i insatsen ska vara småföretag som står på gränsen till att 
anställa. De ska vara mogna för tillväxt, ha viljan och potentialen, men vågar inte riktigt ta steget. Vi 
riktar oss primärt mot företag som omsätter över 1 miljon kronor (vilket är 8938 stycken) och har varit 
igång i minst 1 år. Företagen ska pinpointas för att säkra utväxlingen av projektet.  
 
 
 



 
Insatser 
Vi vill visa småföretagen att det inte behöver vara så svårt att anställa. Det finns en uppfattning om att 
det är krångligt, svårt, dyrt och mer komplicerat än vad det egentligen är. Det finns även en bild av att 
företagaren måste hitta ”en till” av sig själv, men kanske är det en person med helt andra 
kvalifikationer som behövs för att ta företaget mot ytterligare tillväxt. Men vem är det man behöver? 
Samtidigt listas kompetensförsörjning som ett av det största hindret för tillväxt av företagen själva. En 
smart matchning krävs. Inom ramen för Steps to Employ identifieras vilka yrken och kvalifikationer 
som är rimliga att kunna matcha till sitt företag samt var man hittar dem. 
 
I Steps to Employ får deltagaren de kunskaper, strategier och insikter som behövs för att planera och 
genomföra sin första rekrytering. Insatserna kommer att bestå av en kombination av personlig 
coachning och rådgivning i grupp. Många småföretagare saknar ett stort nätverk och genom 
grupprådgivning vill vi skapa förutsättningar till att träffa och lära känna företagare i samma sits.  
 
I samarbete med organisationer så som exempelvis Region Skåne, Almi, Nyföretagarcentrum, 
Arbetsförmedlingen och Tillväxt Helsingborg ska vi skapa tillväxtfrämjande affärsutvecklingsinsatser 
för småföretagare i Familjen Helsingborg. Insatserna ska erbjudas lokalt i hela regionen för att få 
delaktighet från samtliga kommuner.  
 
 
Huvudaktiviteter med tidplan 
 

- Skapa en digital plattform för information och spridning av insatsen. Kvartal 1. 
 

- Marknadsföring samt rekrytering av företag i den utvalda målgruppen. Kvartal 1-2. 
 

- Individuell affärscoachning; behovsanalys, tillväxtplan, vi visar på vilka möjligheter som finns i 
befintligt stödsystem (växa-stöd, olika typer av anställningar etc.), nätverksträffar med övriga 
företag som genomgår insatsen, hur anställer du rätt person/kompetens. Kvartal 3-6. 
 

- Uppföljning och utvärdering. Kontinuerliga uppföljning ar och utvärderingar kommer att göras 
under projektets gång. En slutrapport görs i kvartal 6.  

 
 
Resultat och effekter 
Projektet är till för småföretagarna, vi vill ge dem förutsättningar för att utvecklas och minska tröskeln 
för att anställa. Det finns väletablerade system för nyföretagande men inte för hur man kan växa som 
litet företag. Det vill vi förändra.  
I längden bidrar projektet till att öka sysselsättningen i regionen och ger genom det även ökade 
skatteintäkter. En region med hög sysselsättning ger incitament för inflyttning och stärker även 
regionens attraktivitet.  
 
Vi vill bygga upp ett system som efter projektets slut kan finansieras av varje enskild kommun i 
löpande drift. Alla har vi småföretag med stor potential i våra kommuner, det är viktigt att vi ger dem 
bästa möjliga förutsättningar för att kunna växa och utvecklas.  
 
 
Målbild 
Målet är att minst 100 företag om året genomgår utvecklingsinsatsen. Vi kommer dock att nå fler 
företag genom den digitala plattform som skapas, projektet kommer därför att ge effekter för fler än 
just de som genomgår insatsen. Vi ser att samtliga företag i den primära målgruppen ska ha nåtts av 
information om insatsen samt att företag som genomgått insatsen kommunicerar detta vidare. I 
förlängningen kan projektet, tillsammans med arbetsförmedlingen, kopplas till unga och nyanlända. 
 
 
Mätetal och uppföljning 
För att mäta insatserna i projektet använder vi oss av följande uppsatta mål:  

- 25 % av den primära målgruppen ska vara aktiva besökare på hemsidan under projektets 
gång.  



- Minst 100 företag ska gå in i projektet för coachning och sedan anställa minst 1 person.  
 

Ett år efter projektets slut görs en uppföljning genom att undersöka:  
- Hur många av företagen har fortfarande kvar tjänsten som skapades? Hur många har anställt 

fler?  
 
För att följa utvecklingen som projektets insatser ska bidra till kommer vi att använda oss av mätetalet:  
- Ökad förvärvsintensitet totalt inom Familjen Helsingborg (antal förvärvsarbetande 20-64 år). 

 
 
Organisation 

Projektet kommer att ägas av nätverket för näringslivs -och destinationsutveckling. Det kommer att 

drivas av nätverket i samarbete med relevanta samarbetspartners.  

En arbetsgrupp kommer att skapas för att konkret arbeta med projektet och en processledare kommer 

att leda arbetet.   

 

 

 
 

 

 
Resurser 
Vi vill genomföra projektet på 18 månader. De huvudsakliga kostnaderna består av extern expertis i 
form av affärscoacher, digital utveckling, marknadsföring samt en processledare. Beräknad budget är 
800 000:-. Vi kommer även undersöka möjligheterna till att söka regionala tillväxtpengar.  
 
 
Ekonomisk plan 
Nätverket näringslivs- och destinationsutveckling kommer att ansvara för de medel som tilldelas 

projektet.  

Fördelning av sökt budget enligt:  

500 000:- Extern expertis  

100 000:- Digital utveckling 

100 000:- Marknadsföring 

100 000:- Processledare 

 



 

Utmaningar och risker 
De utmaningar och risker vi kan se med projektet är:   

- Få företag ser behovet av eller har möjlighet att prioritera insatsen.  
- Få företag anställer efter genomgången insats. 
- Ingen tar över ansvaret efter projektets slut. 

 
För att på bästa sätt möta dessa utmaningar måste vi se till att rätt företag är med i projektet, vi 
minimerar då riskerna med att de inte har möjlighet att prioritera eller att de ej anställer. Under 
projektets gång ska samtliga kommuner vara involverade samt följa insatserna som görs för att på det 
sätt vara väl insatta i arbetet och utfallet. Det kommer att underlätta för vidare egen finansiering i 
respektive kommun.   


