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Pressmeddelande  

Ja till modiga projekt som ska 

utveckla nordvästra Skåne 

Kommunala mikrotjänster för ökad livskvalitet, marknadsföring av naturturismen vid 

Rönne å och en regional YH-accelerator för att få fram fler yrkesutbildningar i nordvästra 

Skåne. Det är tre nyskapande ”test- och utvecklingsprojekt” som får stöd från Familjen 

Helsingborg. Det beslutade styrelsen på torsdagen. 

-Familjen Helsingborg är ett väl fungerande samarbete mellan oss elva kommuner här i nordvästra 

Skåne. Nu tar vi nästa steg och lägger våra gemensamma resurser på en helt ny typ av 

utvecklingsprojekt som vi tror kan vara modiga och nyskapande för vår region, säger Peter 

Danielsson, styrelseordförande för Familjen Helsingborg. 

Familjen Helsingborg har i sin plan för åren 2020-2023 pekat ut fyra gemensamma 

utvecklingsområden: Livskvalitet, Företagsamhet, Infrastruktur och Digitalisering. Inom dessa vill 

kommunerna gemensamt testa och utveckla helt nya smarta arbetsmetoder och tjänster. Under 

2020 avsätter Familjen Helsingborg tillsammans 4,5 miljoner kronor för olika innovativa projekt.  

Följande tre projekt har nu beviljats medel 

Kommunala mikrotjänster: Projektet ska via en digital plattform möjliggöra för utbyte av 

mikrotjänster på volontärsbasis mellan kommuninvånare. Invånare efterfrågar idag tjänster som 

bidrar till en ökad livskvalitet, men som inte alltid ryms inom det kommunala uppdraget. Det kan 

handla om hjälp att handla, att få en medföljare vid läkarbesök, läxhjälp, språkträning etcetera. 

Genom en digital plattform för matchning av dessa mikrotjänster motsvarande Airbnb eller Über 

där både kommuninvånare som efterfrågar tjänster och kommuninvånare som vill hjälpa till och 

bidra till ett bättre samhälle smidigt kan matchas ihop direkt med varandra. Kommunens uppdrag 

blir att säkerställa att rätt personer kan efterfråga rätt tjänster och att dessa matchas mot lämpliga 

personer att hjälpa till med att utföra dessa. Projektet leds av Helsingborgs stad. 

Marknadsföring av naturturism i Rönne å: Rönne å är en av Skånes största åar och ett viktigt 

vatten för många olika fiskarter. Projektet ska marknadsföra naturturismen i Rönne å och skapa 

förutsättningar för att fler ska komma till området, såväl boende som besökare lokalt och globalt. 

Projektet omfattar framtagande av hemsida, karta och information i sociala medier. Två 

fototävlingar planeras: en internationell fototävling för professionella fotografer och en 
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amatörfototävling för fotoklubbarna i kommunerna inom Familjen Helsingborg. Projektet leds av 

Ängelholms kommun. 

Projekt YH-accelerator: En delregional YH-accelerator, det vill säga ett offensivt arbetssätt, ska 

förbättra företagens långsiktiga kompetensförsörjning i nordvästra Skåne. YH-utbildningar är en 

effektiv utbildningsform där omkring 90 procent av eleverna har anställning året efter examen. 

Men Skåne ligger efter riksgenomsnittet när det gäller erbjudande av antalet YH-utbildningar och 

betydligt lägre än Stockholm och Västra Götaland. I nuläget finns det bara YH-utbildningar i 5 av 

de 11 kommunerna inom Familjen Helsingborg. Här finns en stor potential att få fler branscher, 

utbildningsanordnare och företag att engagera sig i YH-utbildningar för att säkerställa en 

effektivare kompetensförsörjning och ökad tillväxt. Projektet leds av Helsingborgs stad. 

 

 

-Vi söker idéer som är nyskapande för oss inom kommunernas verksamheter, små steg som kan 

bli stora kliv om vi lyckas. Det handlar om projekt som möter upp de utmaningar kommunerna 

står inför – demografi, skatteunderlag, digitalisering och som matchar med Familjen Helsingborgs 

Utvecklingsplan, säger Johan Lindberg, sekretariatschef för Familjen Helsingborg. 

Inom Familjen Helsingborg finns sedan länge flera fungerande samarbeten som utför tjänster till 

invånarna, exempelvis inom arbetsmarknad, skola och socialtjänst. Familjen Helsingborgs 

samarbete leds av en styrelse bestående av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsledaren 

från respektive kommun. 

 

För mer information och kommentarer: 

Peter Danielsson, ordförande, 042-10 50 87 

Johan Lindberg, sekretariatschef, 042-10 50 54 

Kontaktpersoner till de tre projekten: 

Naturturism Rönne å, Lena Åström, Stab, Ängelholms kommun, 0431-870 00 

YH accelerator, Maria Norrby, Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs Stad, 072-211 38 02 

Kommunala Mikrotjänster, Kalle Pettersson, Socialförvaltningen, Helsingborgs Stad, 0729-74 75 65 

 


