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Från socialtjänst till sociala tjänster 
Martina Avasoo-Barte, innovationsledare och Emilia Nordström, H22-koordinator berättar om 
socialförvaltningens satsning på nya smarta välfärdslösningar. 

Idag finns en rad stora samhällsutmaningar framför oss. Vi kommer att ha en dels åldrande och 
dels yngre befolkning, där färre arbetande ska försörja fler. Samtidigt finns nya krav och 
förväntningar från invånarna på teknik, tillgänglighet och kommunikation. 

H22 är Helsingborgs stads gemensamma satsning på innovation. En innovation är en ny idé, till 
exempel en produkt, lösning, affärsidé eller tjänst som visar sig lovande och fungerar. 

För Helsingborg handlar innovationsarbete om: 

• att våga utmana nuvarande arbetssätt  
• nya och bättre sätt att möta behov 
• att våga testa nya saker. 

Staden satsar 150 miljoner på innovation under 2020-2022. Satsningen visas sedan upp på H22 
City Expo, en stadsmässa under 35 dagar sommaren 2022. Detta är en väg på resan mot en 
smartare och mer hållbar stad med hög kvalitet för invånarna, enligt stadens Vision 2035. Den 
långsiktiga satsningen fortsätter både under stadsmässan och efter. 

Socialförvaltningen och H22 
En ny socialtjänstlag väntas 2023, där vi ska jobba mer förebyggande, mer individanpassat och 
var mer tillgängliga. Det ställer nya krav på sociala tjänster. Därför har socialförvaltningen nu en 
verksamhetsplan där vi ska gå från socialtjänst till sociala tjänster. Här blir H22-satsningen en 
viktig del. 

 
H22 City Expo 
H22 City Expo blir en stadsmässa 30 maj till 3 juli 2022, där vi gemensamt visar upp hur långt vi 
kommit i vår innovationsresa och tillsammans fortsätter att utvecklas och skapa värde. 

 
Socialförvaltningen på H22 City Expo 
Socialförvaltningen har tre satsningar på gång inför stadsmässan: 

• Tillsammans skapar vi framtidens sociala tjänster i Helsingborg 
Här bjuder vi in till invånarhackaton för att dela med oss, inspirera men också 
tillsammans driva utvecklingen framåt. Från socialtjänst till sociala tjänster.  
 

• När ger digitalisering mervärde för invånaren? 
Här bjuder vi in våra invånare att vara med oss för att testa, utforska och lyssna på 
föredrag från en öppen scen. Vi får höra om spännande innovationer som är skapade för 
att underlätta i din vardag och i mötet med de sociala tjänster som erbjuds. 
Socialförvaltningen har bland annat satsat på Ommej, en app för ungdomar som är i 
kontakt med socialtjänsten, SES, samarbete efter separation, som är ett digitalt stöd till 
föräldrar och barn som går igenom en separation samt digital tolk. 
 



• Alla som vill och kan ska få arbeta 
Här inriktar vi oss på jobb först - med önskan om att bidra till en mänskligare stad där vi 
ser individers inneboende resurser och där vi genom arbete ger dem egenmakt och 
handlingskraft att förändra sina liv. 

 
Idéer? Utmaningar? Frågor? Vi finns här! 
 
Martina Avasoo-Barte, innovationsledare: martina.barte@helsingborg.se   

Emilia Nordström, H22-koordinator: H22.sof@helsingborg.se   

 

Diskussion 
• Hur kan vi jobba långsiktigt i samverkan med föreningar? 
• Hur arbetar vi med föreningar för att få snurr på innovationer?  
• Av alla bidrag och innovationspengar som finns att söka av föreningar i staden är det 

inget som går till personal. Det är oftast det största behovet när du jobbar med sociala 
frågor. 

• Det behövs en diskussion om vilka krav som staden ställer på föreningar som söker 
pengar. Och tydliga motiveringar till avslag så att du vet vad du behöver förändra. 

• Hade det underlättat med en gemensam pott med föreningsbidrag mellan 
förvaltningarna? 

• Vorta Drom har haft ett IOP-avtal som tyvärr inte finns längre. Det hade gått att göra så 
mycket mer om de hade fått mer stöttning. De saknar en långsiktighet, och avtal på i alla 
fall på tre år i taget. 

• En utmaning är att du bygger relationer och förtroende i en målgrupp och när den 
personen försvinner efter ett år eller två i ett projekt som går ut måste du börja om 
arbetet igen. 

• Ibland kanske det måste börja som ett projekt som får ringar på vattnet och kan få 
spridning. 

• Föreningar kan arbeta på ett annorlunda sätt än kommunala tjänstepersoner. Vorta 
Drom har bland annat stöttat familjer som har pågående ärende hos socialförvaltningen, 
som har barn som inte går i skolan. 

• Staden ska vara en servicefunktion för invånarna – inte tvärtom. 
• Omsättning på personal gör att du måste bygga upp förtroendet på nytt med din 

handläggare. 
• Det saknas tillit mellan socialtjänsten och invånara, hur skapar vi det? 
• Förväntan under pandemin har varit att alla ska kunna studera hemifrån, men alla har 

inte haft de förutsättningarna på grund av trångboddhet eller hemmajobbande föräldrar.  
• I många fall finns stödet, men du känner inte till det eller kommer inte dit. Det behövs 

stöttning ute i områden. 
• H22 är en jättemöjlighet för staden att knyta sig samma med invånarna. Koppla ihop 

företag och föreningar som redan finns i Helsingborg, snarare än att locka hit nya 
aktörer. 

• Vuxna människor i sysselsättning har gett resultat, men vad finns för ungdomar? Det 
behövs en samlingsplats för både praktiskt och teoretiskt arbete. 

• Saknar den medmänskliga staden för dem med funktionsnedsättning. 
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Övriga frågor 
Monika Freij tipsar om filmen ”De osynliga” som går på Röda kvarn. 

 

Kommande möten 
• 15 november – om samverkan mellan kommun och region 
• 20 december – om jobb först för personer med missbruk 
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