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1. Bakgrund 
Familjen Helsingborg ska bli mer resurseffektiva tillsammans, hantera klimatutmaningar och 

efterfrågan på mark trots begränsade markytor, hantera det befintliga näringslivets tillväxt och bli 

konkurrenskraftigare för att vinna nya verksamhetstableringar till den gemensamma funktionella 

arbetsmarknaden. 

Den 5 juni 2020 beviljades nätverket Näringsliv och Destination medel till förstudieprojektet 

”Familjen Helsingborg tillsammans för fler företagsetableringar”. Upphandlad konsult är WSP. 

Förstudieprojektet är upplagt efter två steg: 

Steg 1 handlar om att undersöka vilka förutsättningar som finns för ett utökat samarbete kring 

planering, exploatering och en gemensam hushållning av verksamhetsmark inom familjen 

Helsingborg. WSP levererade sin förutsättningsstudie under våren 2021 och utfallet presenterades på 

styrelsemötet den 4 juni 2021 och rapporterades på kommundirektörsmötet den 18 juni 2021. Vid 

styrelsemötet den 4 juni 2021 fick nätverket (NoD) i uppdrag att jobba vidare i nästa steg; 

Steg 2 tar avstamp i steg 1, men fokuserar istället på ett externt perspektiv. WSP har genomfört en 

marknadsanalys, baserad intervjuer med ett antal företagare i och utanför regionen Familjen 

Helsingborg, och en benchmark-analys där man tittat på hur andra aktörer arbetar med att 

visualisera och marknadsföra mark. Dessa analyser har gett projektet underlag till en GAP-analys som 

stöd i framtagandet av förslag på; 

 gemensam digital lösning för att samla in, dela och synliggöra verksamhetsmark 

 gemensamt arbetssätt och digital lösning för marknadsföring och försäljning av totalt utbud 

av tillgänglig och planerad verksamhetsmark 

 en gemensam arbetsprocess för att kunna hantera större förfrågningar mellan kommuner i 

Familjen Helsingborg. Arbetet kring större etableringar ska utvecklas strategiskt och utgå från 

ett gemensamt kundperspektiv. 

2. Sammanfattning steg 2 
Projektet tar utgångspunkt i WSP’s rapporter. Då förutsättningar ser olika ut i kommunerna både 

avseende attraktiv verksamhetsmark och tillgängliga resurser för aktivt marknadsföra aktuellt och 

kommande utbud har projektet valt att utgå från minsta gemensamma nämnare i sina 

rekommendationer. Det betyder i detta fall att utgå från redan satta gemensamma strukturer och 

hitta det som förenar och ger balans i det gemensamma arbetet. Det är angeläget att förutsättningar 

finns för att både bära och utveckla det gemensamma parallellt med det enskilda.  

Att transformera arbetssätt och processer till en gemensam framtid bedöms avgörande för att kunna 

ta ytterligare steg i arbetet. GAP-analysen identifierar gapet mellan nuläget och vart vi ska avseende 

frågorna 1) hur det gemensamma utbudet av verksamhetsmark visas upp, 2) hur vi kommunicerar 

och marknadsför och 3) hur vi jobbar och levererar för att hantera större etableringsförfrågningar.   
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Figur 1 – Gapanalys 

3. Arbetsgruppens rekommendationer  
I WSP’s marknadsanalys där intervjuer företag och organisationer har intervjuats har ett flertal behov 

och önskemål framkommit. I WSP’s kompletterande benchmark-analys, d.v.s. analys av hur andra 

aktörer arbetar med att visualisera och marknadsföra mark har ytterligare behov av utveckling 

framkommit. Vi har koncentrerat oss på de önskemål och behov som var mest frekvent och införlivat 

dem i GAP-analysen. Arbetsgruppen har valt att ha fokus på att lösa följande behov och önskemål:  

 

Figur 2 – behov identifierat i GAP-analysen 

Sammantaget har detta mynnat ut i arbetsgruppens rekommendationer på hur projektets uppdrag 

kan lösas. Hänsyn tas till utgångspunkter i Familjen Helsingborgs kommuners olika förutsättningar, 

balans mellan det gemensamma och enskilda, samt att utgå från minsta gemensamma nämnare. 

Målet är en långsiktig hållbar utveckling avseende tillväxten. Det gör vi genom att bygga på det som 

förenar i arbetet med att hushålla med verksamhetsmark och skapa förutsättningar fler 

företagsetableringar. 

3.1 Gemensam digital lösning för att samla in, dela och synliggöra 

verksamhetsmark 
Arbetsgruppen föreslår den digitala plattformen Objektvision. Här kan Familjen Helsingborgs 

hela utbud, oavsett om det är kommunal eller privat verksamhetsmark, synliggöras. Det 

finns idag en lösning med en gemensam sökfunktion och karta. I Objektvision finns en karta 

med koordinatorer till mark, möjlighet att visa bilder, detaljplan och planbestämmelser, pris, 

infrastruktur, utförande, omgivning kommunikationer och övrig självvald information. Det 

finns också möjlighet för kunden att enkelt skicka meddelanden till ansvarig kontaktperson.  

Genom Objektvision får vi både en samlad bild av all tillgänglig verksamhetsmark och ett 

vettigt gränssnitt för information och kontaktvägar. Denna samlade bild av tillgänglig 

verksamhetsmark är också en tillgång för dialogen kommunerna emellan, t ex i arbetet med 

gemensam strukturplan och i kommunernas ÖP-arbete. 

För att Objektvision ska bli den gemensamma externa lösning vi långsiktigt eftersträvar 

måste samtliga kommuner äga ansvaret att kontinuerligt uppdatera det innehåll man har 

rådighet över. Är inte informationen aktuell förlorar lösningen omedelbart sitt värde. 

Kunderna ska kunna lita på att all information om verksamhetsmark i Familjen Helsingborg 

är korrekt. Arbetsgruppen föreslår att funktionen vidareutvecklas ytterligare i dialog med 

Objektvision, bl. a. behöver vi analysera möjligheterna att införliva kommande planerade 
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ytor för verksamhetsmark, t ex inom 2-3 år, på ett smart sätt. Arbetsgruppen förordar också 

att samtliga kommuner länkar till Familjen Helsingborgs Objektvision istället för att ha egna 

lösningar för synliggörandet av tillgänglig verksamhetsmark. När vi har en gemensam lösning 

som visar aktuellt och uppdaterat totalt utbud, presenterat på ett kundvänligt sätt, ger vi 

marknaden en god överblick som förenklar för de som söker etableringsmöjligheter. 

3.2 Gemensamt arbetssätt och digital lösning för marknadsföring och försäljning av 

totalt utbud av tillgänglig och planerad verksamhetsmark 
Platsvarumärket Familjen Helsingborg och Familjenhelsingborg.se/foretagare ska utgöra 

grunden för vår marknadskommunikation och marknadsföring. Webben är också ingången 

till Objektvision. Ingen funktion med kompetens inom digital marknadsföring och datadriven 

webbutveckling har idag ett helhetsansvar för webbplatsen, dess optimering, gränssnitt och 

utveckling.  

Familjenhelsingborg.se/foretagare är idag mer av en gemensam kommunal 

informationswebb men behovet vi har är en marknadsinriktad, levande, säljande och 

optimerad webbplats som finns till för att i konkurrens underlätta vårt arbete med att fånga 

upp marknaden där etablerare och investerare finns. De får idag ingen överblick över 

aktuella möjligheter, kommande planer eller de strategier och visioner som Familjen 

Helsingborg kan erbjuda. Webben ger idag heller inte en upplevelse av att Familjen 

Helsingborg är en bättre plats än andra för hållbar strategisk tillväxt. Webbplatsen måste 

förändras, utvecklas och genomsyras av datadriven webboptimering. Vi behöver effektivt 

kunna kommunicera med målgrupperna från deras perspektiv, intressen och sätt att söka på 

internet. Om vi inte följer grundläggande principer för optimering av hemsidor kommer vi 

inte få några besökare till vår webb. Därför är det viktigt med SEO-optimering, men för att 

verkligen konkurrera behöver mer göras. Det behövs en smart struktur och bra menyer. Den 

ska vara lätt att orientera sig i med korta enkla texter, indexering och länkar. 

Användarupplevelsen ska vara bra och den måste vara responsiv. Olika landningssidor, t ex 

för Objektvision, ska kunna möta målgruppen i deras sökbeteenden. 

Eftersom platsvarumärket är centralt behöver sannolikt nätverket för kommunikationschefer 

involveras i processen.   

Allt detta behöver snarast åtgärdas om vi gemensamt ska kunna ta nästa steg i samarbetet 

och få Familjen Helsingborg att konkurrera på marknaden för nya investeringar så att nya 

jobb tillkommer i Familjen Helsingborg.    

3.3 Gemensam arbetsprocess för att kunna hantera större förfrågningar mellan 

kommuner i Familjen Helsingborg. 
Med hjälp av förstudien och GAP-analysen som stöd har arbetsgruppen identifierat en 

gemensam arbetsprocess som grund för vårt gemensamma arbete kring framförallt stora 

företagsetableringar. 
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Figur 3 – Processbeskrivning för hur vi arbetar med stora etableringar 

Utöver denna arbetsprocess har arbetsgruppen arbetat fram guiden ”Familjen Helsingborg – 

stora etableringar” som dels påvisar behov av ett gemensamt etableringsarbete genom 

inrättandet av en gemensam etableringsgrupp, dels utgör ett konkret stöd för processer, 

prioriteringar och kriterier som kan användas av alla kommuner i Familjen Helsingborg. 

Guiden ska användas i det gemensamma arbetet med i huvudsak stora företagsetableringar 

men utgör också ett komplement till varje enskild kommuns arbete, policys, beslutsprocesser 

m.m. att användas vid behov. 

4. Arbetsgruppens förslag till beslut för implementation 
För att kunna ta beslut om nästa steg i vårt gemensamma arbete rekommenderas att arbetsgruppens 

förslag i projektredovisningen implementeras där följande beaktas: 

 Att i beslut enas om Objektvision som gemensam digital lösning för samtliga kommuner i 

Familjen Helsingborg. 

 Att avsätta medel i 2023 års budget för såväl en gemensam årlig licenskostnad för systemet 

som medel för utveckling av Familjen Helsingborgs Objektvision. 

 Att i beslut enas om att platsvarumärket Familjen Helsingborg ska representera och 

stimulera såväl besökare som nya företagsetableringar och utveckla därefter 

 Att avsätta medel i 2023 års budget för utveckling av företagsdelen av familjenhelsingborg.se 

 Att besluta om ansvar för webben familjenhelsingborg.se/foretagare avseende såväl 

administration, datadriven webbutveckling och säljande marknadskommunikation. 

 Att i beslut enas om att tillsätta en representativ etableringsgrupp för Familjen Helsingborg. 

Gruppen består av kompetens från Näringsliv- och destinationsutveckling (sammankallande), 

ÖP, Mark & Exploatering med möjlighet att adjungera kompetens inom annat, t ex 

infrastruktur och kommunikation. Etableringsgruppens mål, uppdrag och ansvar beskrivs i 

Familjen Helsingborgs guide – stora etableringar. 

 Att i beslut enas om att Familjen Helsingborgs arbete för hållbar tillväxt med en smartare 

hushållning av verksamhetsmark och fler företagsetableringar utgår från Familjen 

Helsingborgs guide – stora etableringar där också processbeskrivning ingår.   

5. Familjen Helsingborgs guide – stora etableringar, särskild bilaga 

till denna projektredovisning  
Ingår som del av projektredovisningen men ligger i separat dokument som särskild bilaga. 


