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projekt som startade 2020



FRAMTIDSCOACHEN
I Framtidscoachen samarbetar vi med Nyföretagarcentrum och 
Tillväxt Helsingborg för att ge rådgivning och mentorskap till små-
företag i regionen så att de kan överleva krisen och komma stärkta 
ur den.

Det handlar mycket om traditionell rådgivning och affärscoachning, 
hur kan man som företag kan ta sig igenom en kris genom att gå 
igenom affärsplan, lyfta blicken och tänka ”utanför boxen” och 
eventuellt förbättra sitt arbetssätt. Vi vill i första hand göra en direkt 
insats för företagen i Familjen Helsingborg i dagens situation men 
även ta fram ett långsiktigt arbetssätt för att främja entreprenörskap 
och innovation i regionen.

STÄRKT FÖRETAGSKLIMAT
Projektet vill ge företagare i Familjen Helsingborg en bra och smidig 
myndighetsservice. Det ska vara lätt att göra rätt. Lätt att söka och 
få information. Lätt att ansöka om tillstånd för att kunna utveckla 
sin verksamhet. Och det ska ske i en serviceinriktad hantering från 
kommunernas sida. I projektet utbildas handläggare, projektet tittar 
över om något i hanteringen kan förbättras och göras mer lika i 
kommunerna om frågar oss om digitalisering kan bidra till ett bättre 
resultat. Projektet har fått bidrag från Region Skåne som vill se ar-
betet som en modell för resten av Skåne. SKR är också intresserade 
av resultatet.

YH-ACCELERATORN
YH acceleratorn Familjen Helsingborg har under 2020 testat och 
utvecklat en kvalificerad matchningstjänst för att säkerställa en mer 
träffsäker och effektiv kompetensförsörjning till Familjen Helsing-

borgs företagare och arbetsliv. Målet med YH acceleratorn är att 
öka volymen av Yrkeshögskoleutbildningar kopplat till faktiska och 
reella behov hos våra företag. 

Resultatet efter knappt ett års arbete är att det redan till hösten 
startar tre helt nya YH-utbildningar i vår region, att vi har utökad 
kunskap om företags behov i våra medlemskommuner och att 
vi etablerat samarbeten med nya utbildningsanordnare som kan 
erbjuda studieplatser i en eller flera av våra kommuner kring mer 
nischade behov. Här är alla vinnare – våra företag får tillgång till 
rätt kompetens, våra invånarna får ett bredare utbud av karriärut-
vecklingsmöjligheter och våra kommuner får draghjälp av varandra i 
kompetensförsörjningsarbetet. 

DEN SJÄLVMARKNADSFÖRANDE REGIONEN
Den självmarknadsförande destinationen är ett projekt som syftar 
till att utveckla destinationen med ett inifrån och utperspektiv, där 
besöksnäringen har en väsentlig roll. Vi vill skapa en destination 
fylld med ambassadörer och det gör vi genom att bjuda in besöks-
näringen och tillsammans ta fram en strategi för hur vi blir en de-
stination i framkant. Under 2020 har en handlingsplan tagits fram 
som ligger till grund när besöksnäringen bjuds in att delta i utveck-
lingsprocessen. På lång sikt vill vi bli självmarknadsförande vilket 
innebär att vi behöver skapa engagemang och stolthet hos besök-
snäringen, men även öka kunskapen i och om vår region.

DIGITALA FAMILJEN HELSINGBORG
Invånare förväntar sig bättre digitala tjänster från offentliga myn-
digheter enligt undersökningar. Under pandemin har behovet blivit 
tydligt för olika verksamheter. I Digitala Familjen Helsingborg ska 
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vi utreda tjänster inom sociala området som skulle gå att erbjuda 
digitalt, bland annat ur juridisk aspekt. 

Projektet startade upp med att rekrytera rätt kompetens för uppdra-
get i form av juridisk kompetens inom offentlig rätt samt IT-rätt. 
Nu ser vi fram emot resultatet av utredningen under 2021. 

KOMMUNALA MIKROTJÄNSTER
I projektet utvecklas en app-tjänst där invånare med behov av vissa 
tjänster, till exempel läxläsning eller inköp, ska kunna kopplas sam-
ma med invånare som vill hjälpa till. En digital variant av en frivil-
ligcentral, volontärcenter eller motsvarande. Projektet blev en del 
av Helsingborg stads coronasatsning 2020 och övriga kommuner 
har bjudits in att delta och följa projektet. Alla kommuner kommer 
att få ta del av erfarenheterna kring att starta och driva ett liknande 
arbete.

TILLSAMMANS FÖR FLER FÖRETAGSETABLERINGAR
Kommunerna behöver hushålla med den verksamhetsmark som 
finns idag och den som planeras för framtiden. Samtidigt möter vi 
en hög efterfrågan på verksamhetsmark och det finns en konkur-
rens om företagsetableringar mellan landets regioner och kommu-
ner. I projektet vill vi göra en förstudie som analyserar vilka förut-
sättningar det finns för att få en helhetssyn och gemensam kraft i 
Familjen Helsingborg avseende planering och marknadsföring av 
verksamhetsmark. Vi gör det för att vinna nya företagsetablering-
ar till vår gemensamma arbetsmarknad och för att stimulera det 
befintliga näringslivets tillväxt- och utvecklingsbehov. Vi tror att vi 
kan göra det genom ett mer utvecklat samarbete kring planfrågor, 

mark- och exploatering, infrastruktur och marknadsföring/försälj-
ning inom Familjen Helsingborg.

RAMPLJUS
Projektet Rampljus skapades för att under den pågående pandemin 
kunna erbjuda en kulturintresserad publik inom Familjen Helsing-
borg digitala kulturupplevelser i form av en serie program, cirka 
30 minuter långa, med musik, mat och möten med människor som 
på olika sätt är verksamma inom Familjen Helsingborgs geografi. 
Det andra skälet var att kunna engagera ett antal kulturarbetare i 
produktionen i en tid när deras inkomstkälla mer eller mindre helt 
försvunnit på grund av Covid19.
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Några av våra kunskapsnätverk

912

AKTUELLT 
projekt med start 2021



NATURTURISM RÖNNE Å
Projektet ska marknadsföra naturturismen i Rönne å och skapa för-
utsättningar för att fler ska komma till området, såväl boende som 
besökare lokalt och globalt. Projektet kommer väcka intresse för 
utveckling av naturturismen i Rönne å.

GYMNASIEUTBILDNING I EN ALTERNATIV TID
Projektet ska utreda möjligheterna att skapa förutsättningar för att 
elever ska kunna genomföra sin gymnasieutbildning under andra 
tider på dygnet, andra delar på året och även med flera inslag av 
fjärrundervisning än nuvarande gymnasieutbildningar.

GEMENSAM VUXENUTBILDNINGSANTAGNING
Komvux som utbildningssystemsystem har och kommer att bli 
alltmer delregionalt integrerat och projektet ska utreda om en ge-
mensam vuxenutbildningsantagning skulle bidra till en mer effektiv 
antagningshantering samt vilka utmaningar och möjligheter det 
skulle ge för elever och
utbildningsanordnare. Utredningen ska baseras på minst två scena-
rier där enbart yrkesutbildning omfattas, yrkesutbildning samt SFI 
och som sista alternativ hela vuxenutbildningsutbudet.

GEMENSAM LOVAKTÖR ARBETSMARKNAD
Utreda de tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningarna för 
att Familjen Helsingborg i någon form skulle kunna vara en gemen-
sam LOV-aktör eller LOU-aktör i den nya arbetsmarknadspolitiken. 
Utredningen ska tjäna som del i ett beslutsunderlag för de kommu-
ner inom Familjen Helsingborg som skulle vilja samarbeta på det 
sättet. Beroende på hur arbetsmarknadspolitiken slutligt utformas 
kan en lokal gemensam LOV-akör både bidra till effektivare väl-
färdstjänster och kompetensförsörjning.

SMART STAD
Projektet ska utvecklar smarta och hållbara lösningar som möter 
urbaniseringens globala utmaningar. Det kan handla om miljöteknik 
men också smarta lösningar inom mobilitet, digitalisering, stadspla-
nering och social hållbarhet. För att detta ska kunna ske ska man 
först skapa en helhetsbild över nuläge och önskat läge gällande 
Smart City inom Familjen Helsingborg kopplat till medborgarnas 
behov utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

SOMMARKORTET+RAMPLJUS=SANT
På grund av rådande omständigheter med Covid-19 märkte kultur- 
rekreations- och besökssektorn av ett osedvanligt stort intresse för 
turism inom Familjen Helsingborg under sommaren 2020. Turister-
na bestod dels av hemestrare (i betydelsen invånare inom Familjen), 
dels svemestrare (i betydelsen besökare från andra delar av landet). 
Projektet vill skapa livskvalitet till invånare och tillresta besökare 
genom ett gemensamt kultur och rekreationskort – Sommarkultur-
kortet – som ger fri entré, rabatter och spännande erbjudande till 
upplevelser i Familjen Helsingborgs kommuner. 

YH-ACCELERATORN 2021
2020 var ett extremt utmanande år för många av Familjen Helsing-
borgs företag. Pandemin har påskyndat den digitala transformatio-
nen vilket gör att företagens behov av specifika kompetenser snabbt 
ökat. En YH-accelerator i Familjen Helsingborg kan vara en av flera 
viktiga insatser för att nå målen inom utvecklingsområdet ”Företag-
samhet” där kommunerna i Familjen Helsingborg gemensamt vill 
arbeta för en ständigt bättre kompetensförsörjning och verka för att 
företag ska växa snabbare.
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