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Digitala lösningar i vardagen 
 

Nyby 
Helsingborg är pilotkommun i Sverige för Nyby, en app från Norge som kopplar ihop människors 
behov och resurser. Den är gratis och finns där du laddar ner appar. Den är enkel att använda. Du kan 
skapa offentliga och privata grupper. Personal på boenden och i hemtjänsten kan lägga upp uppdrag 
å andras vägnar. Det ska vara enkelt att be om hjälp och att hjälpa. 

Exempel på uppdrag: 

• Bokutlämning 
• Samtalsvän 
• Följevän 
• Hjälp att gå på lägenhetsvisning 
• Praktisk hjälp: hämta något, skjuts, bära något 
• Integration och samhällsorientering 

Boendeteamet på socialförvaltningen ska börja använda Nyby tillsammans med sina klienter. 

Vi tittar också på hur föreningar ska kunna blir kvalificerade hjälpare. Här finns det dock juridiska 
bitar som måste lösas. Tills vidare kan du använda Nyby som privatperson, även i din roll som 
volontär i en förening. 

Idag söker många volontärer efter att kunna göra korta, snabba, konkreta insatser och drar sig för att 
binda upp sig långsiktigt. I Nyby behöver du aldrig säga nej, utan anmäler intresse när du vill och kan. 

Det går bra att mejla frågor till johan.hammar@helsingborg.se.  

 

Andra tips 
Sakernas internet (Internet of Things – IOT) är hur vi kan koppla våra vardagssaker till webben och 
styra dem eller kontrollera saker genom sensorer. I många fall kan det vara en avvägning mellan ökad 
trygghet och ökad bevakning. Till exempel kan en sensor på vattenkranen i badrummet tala om för 
hemtjänsten att en person har gått upp och använt kranen. Om inte kan det vara läge att åka ut för 
ett hembesök. 

Pernilla Kvist och Saga Andersson har tittat på några smarta appar och ska börja testa vilka vi kan 
rekommendera att använda.  

Sleep Cycle mäter hur du sover, när du är i djupsömn och ytsömn och kan anpassa väckningstid efter 
det. 

Dreaming Fox kan skapa ljus och ljud som du har lättare att somna till. 

Time är en timer som ger en visuell tidtagning för att hålla reda på tiden. 

Niki Agenda – en kalender med översikt över dag och vecka. 
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Carrot to Do ger olika poäng till olika göromål på din att-göra-lista. 

It’s Done är en att-göra-lista där du kan bocka av att du har gjort saker. 

Studybunny är en timer för barn som ska studera. 

ReaderPro är en hjärngympa som kan bidra till ökad koncentrationsförmåga och bättre 
korttidsminne och inlärningsförmåga. 

WeNote en kalender och att-göra-lista. 

Daylio, här kan du registrera vad du gör, vilka du umgåtts med, vad du äter och hur du mår. 

Sticky Notes påminnelser om saker du ska göra som digitala post it-lappar. 

Imood Journal använder du för att sätta betyg på ditt mående och föra dagbok, för att se hur det 
förändras över tid. 

 

Övriga frågor 
 

Extra utvecklingsbidrag för coronaanpassning 
Socialnämnden har fått 944 000 kronor i extra föreningsbidrag under 2020, att fördela till föreningar 
med social inriktning för anpassning av verksamheten under coronapandemin. Ansök gärna så snart 
som möjligt, men senast den 15 november. Här kan du läsa mer: https://helsingborg.se/omsorg-och-
stod/frivilligt-arbete-och-foreningar/foreningar-med-social-verksamhet/bidrag-fran-
socialnamnden/extra-utvecklingsbidrag-for-coronaanpassning/     

 

Visionsfonden #kidsedition 
#kidsedition är en satsning som drivs av H22 och Visionsfonden i Helsingborgs stad. #kidsedition 
erbjuder föreningar och organisationer möjlighet att ansöka om ett stöd på 5 000 kronor, som ska 
användas till barngrupper mellan 7 och 15 år för att de ska skapa en prototyp av hur Helsingborg kan 
se ut år 2035. 

Prototypen behöver varken fungera eller vara skalenlig. Den fungerar mest som ett sätt att 
visualisera tankarna på ett roligare sätt. Det kan vara en robot, kottar med glitter, en ljud- eller 
videoinspelning eller en större fysisk installation. För att få ekonomiskt stöd till prototypen behöver 
organisationer och föreningar skicka in en intresseanmälan med ett förslag på en idé till prototypen, 
senast den 20 november 2020. 

I april 2021 kommer alla prototyper samlas ihop och visas upp under en grupputställning på 
Tryckeriet. 

Mer information: https://h22.se/kidsedition/  

Kontakta alexandra.hvalgren@helsingborg.se för frågor. 

 

H22 Summit 
Vi vill även i år bjuda dig som engagerat dig i socialförvaltningens utvecklingsarbete med egen 
brukarerfarenhet eller som föreningsrepresentant på en biljett till stadens innovationskonferens H22 
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Summit. Som så mycket annat i år kommer konferensen att äga rum digitalt. Programmet kommer 
att vara på engelska. 

Konferensen ska samla kreativa tänkare från hela världen för att tillsammans med våra invånare 
skapa morgondagens smarta stad, där välfärden utvecklas och våra gemensamma resurser tas tillvara 
effektivt och hållbart. Årets teman är: 

• Ett ledarskap som underlättar innovation (2-3 november) 
o Hur arbetar man fram en innovativ och utvecklande organisation som strävar efter 

att underlätta istället för att styra? Och hur kan man arbeta tvärgående i stället för i 
stuprör? 

 

• Teknik för folket (4 november) 
o Teknik finns i alla delar av livet och utvecklas ständigt. Vi undersöker hur vi kan 

använda smart teknik för att underlätta, sammanlänka och skapa ett bättre liv för 
dem som bor och arbetar i staden. 

 

• En stad utvecklad av invånare för invånare (5-6 november) 
o Invånarna är det pulserande hjärtat i staden. Men hur bygger man en öppen och 

trygg kultur där invånardialog och medskapande är en självklarhet? 

 

Mer info om H22 och programmet: https://h22.se/summit-se/           

 
Nytt i föreningarna 
Verdandi ger stöd till personer som skrivs ut från psykiatrisk vård. De arbetar också uppsökande på 
Planteringen och har matlagning och odlingslådor. 

Schizofreniföreningen tipsar om Antistigmakonferens 2020, som NSPH Skåne och Hjärnkoll Skåne 
arrangerar den 13 november 13.00, via Zoom: https://hjarnkollskane.com/antistigmakonferens-
2020/  
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