
• H22 City Expo – vad är detta? När?

• Kort presentation av initiativtagare som har aktiviteter 
under mässan

• Speed-dating

Ställ gärna frågor under tiden!

Dagens upplägg



Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Stadens arbete med H22 består av två delar:En stadsgemensam satsning på innovation, resan mot en smartare, mer omtänksam och hållbar stad.En stadsmässa, H22 City Expo, där vi sätter ljuset på det viktigaste och mest intressanta som skapats fram till 2022. Efter H22 City Expo fortsätter den långsiktiga satsningen.Genom H22 sätter Helsingborgs stad människan i fokus, genom att belysa välfärds- och stadsutveckling från tre perspektiv:innovativa välfärds- och stadsutvecklingslösningarlivskvalitet – om livet i staden och livet mellan husencity governance om ledarskap och möjliggörande i framgångsrik stadsutvecklingH22 handlar lika mycket om att vi ska lära oss av varandra som att vi ska dela med oss av våra erfarenheter. Närmare 70 samarbetspartners från akademi, organisationer, globala och lokala företag har valt Helsingborg för att testa och utveckla framtidens idéer.Tre temanFokusområden:Innovativ välfärds- och stadsutveckling - För att lösa framtidens utmaningar måste vi skapa nya samarbeten med olika aktörer. Tillsammans kan vi testa och utforska nya lösningar. Innovationer handlar om att göra radikalt nya saker eller göra saker på ett radikalt nytt sätt. Innovation är inte det samma som verksamhetsutveckling som främst handlar att ”göra det som vi gör idag, lite bättre imorgon”. För att lyckas skapa nya innovationer tror vi på att skapa partnerskap mellan stad, näringsliv, föreningsliv, akademi och invånare. På så sätt kan vi utforska framtidens innovationer som bidrar till bättre välfärd, och till en bättre stad.Förbättrad livskvalitet- I Helsingborg har vi ett politiskt beslutat livskvalitetsprogram. Ett styrdokument som (förenklat) säger att allt arbete vi gör i Helsingborg ska bidra till ökad livskvalitet för de som bor och verkar i staden. FN beräknar att 60 procent av jordens befolkning kommer att bo i städer år 2030. Då behöver vi fundera i nya banor när det gäller människor och deras välbefinnande i urbana miljöer. Vilka utmaningar behöver vi lösa för att säkra det goda livet innanför väggarna och mellan husen när vi blir fler på samma yta?City governance- ledarskap för framgångsrik stadsutveckling- City governance handlar om det ledarskap som krävs för att leda och utveckla städer i en disruptiv tid där förändring är normaltillståndet. Det handlar om hur det politiska ledarskapet, tjänstemannaledarskapet och näringslivets ledarskap måste samverka för att klara av att lösa framtidens utmaningar. Stora organisationer såsom FN (Förenta nationerna) har tidigare enbart arbetat med nationerna och landets regeringar för att driva utveckling i världens städer. De har dock de senaste åren insett att de måste börja arbeta med företrädarna för städerna och de som verkar i städerna. Det är nämligen där makten att förändra och utveckla finns. Idag saknas det en plattform för alla nivåer att mötas och diskutera denna typ av ledarskapsfrågor. Med H22 vill vi skapa en sådan plattform.



H22 City Expo är Skånes enskilt största 
arrangemang på 20 år.

Nu tar vi tar traditionen vidare
H55 – H99 – H22 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
 Att vara med om något som inte har gjorts förut  Skapa dialog för framtida samarbeten och plattformar.  Ömsesidigt utbyte för att lösa framtidens välfärdsutmaningar och dess finansiering  Att känna stolthet kring och bekräftelse på stadens framgång Att åstadkomma förändring, förflyttning och förbättring. Med ett professionsfokus till ett målgruppsfokus. För de vi finns tillför!  Möjligheten att få ta del av andras (externa) perspektiv och inspel på de gemensamma utmaningar som vi har, så att vi gemensamt kan förflytta oss



Närmare 100 
företag
och organisationer
är partners till 
H22 och har valt
Helsingborg för att
testa och utveckla
framtidens idéer.

H22 CITY EXPO



2022-08-16
Sida 5

Space to Innovate
Plats: Sundstorget i 
Cityområdet 

Inhabithon
Plats: Prismahuset i 
Oceanhamnen

Dome 
Plats: Slottshagen

H22-talks 
Plats: Drottningen



CITY CENTRE
Open Up for 

the world

OCEANHAMNEN
Open up for 
Circularity

DROTTNINGHÖG
- Open Up for Co-creation

SLOTTSHAGEN
Open Up for Quality of Life



Du hittar 
programpunkterna 
på 22 City 
Expo-webben!

h22cityexpo.se
@h22cityexpo



H22 CITY EXPO

BARNENS PERSPEKTIV

ELDARVINDA LARVE BLUBBA



Mat

Maten på H22 City 
Expo ska inte bara 
mätta magar utan vara 
något som det pratas 
om och människor 
längtar till.

H22 CITY EXPO

H22 KULTUR, MUSIK OCH MAT

Lekfullhet

Ingen som besöker 
H22 City Expo kommer 
att ha tråkigt. 
Lekfullheten är en 
genomgående röd tråd 
och fångar både unga 
och gamla.

Upplevelser

Under H22 City expo 
får du se och uppleva 
sådant som du kanske 
inte upplevt tidigare. 
Flygande matkassar, 
robotar, färgsprakande 
midnattslopp och 
mycket mer. 

Festivalkänsla

Under utvalda dagar 
och på utvalda platser 
kommer festivalyran att 
finnas i staden. Mat, 
musik, aktiviteter och 
mycket mer kommer att 
fylla gator och torg.

Scener, 
föreställningar, musik 
och utställningar

Under expot bubblar 
kulturen i Helsingborg. 
Fria, etablerade, kända, 
okända, galna, härliga 
och kreativa aktörer 
skapar ett finmaskigt 
nät av kultur i 
Helsingborg

Destinationen 

Ett besök på H22 City 
Expo bjuder även in till 
att njuta av den 
fantastiska regionen 
och all livskvalitet som 
erbjuds. 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Ann:



Socialförvaltningen på H22 City Expo



Våra initiativ/aktiviteter
Dome (Slottshagen) + runt om i staden
• Jobb först (Dialog med näringsliv, 

Skaparverkstad, Walk & Talk)
• Vänskapsbänkarna (Snabbkurser, bemanning 
• av vänskapsbänkarna)
• Snacka om livet/PART
• Omtanke Helsingborg (Hållplats, 
• Sällskapsspelet, ”utbildning”, middagsbord)
• Inhabithon
• Familjehem
• Invånarreporter
• Varannan vatten
• V-lådan/SANDT-podden

Konferenser

Konferens: Framtidens sociala tjänster på invånarens villkor 
(h22cityexpo.se)
Familjen läser – för en mer jämlik skolstart (h22cityexpo.se)
En konferens för att barn ska SES och höras (h22cityexpo.se)
Jag är med! Om invånarmedverkan i socialt arbete 
(h22cityexpo.se)
Inkludering och tillgänglighet skapas tillsammans 
(h22cityexpo.se)

Space to innovate
• OmMej
• Digital tolk
• IoT
• SES
Space to innovate är obemannad.

https://www.h22cityexpo.se/program/konferens-framtidens-sociala-tjanster-pa-invanarens-villkor
https://www.h22cityexpo.se/program/familjen-laser-for-en-mer-jamlik-skolstart
https://www.h22cityexpo.se/program/en-konferens-for-att-barn-ska-ses-och-horas
https://www.h22cityexpo.se/program/jag-ar-med-om-invanarmedverkan-i-socialt-arbete
https://www.h22cityexpo.se/program/inkludering-och-tillganglighet-skapas-tillsammans


Inhabithon
En problemlösarhelg

• Vi har samlat in material och landat i en 
frågeställning vi behöver hjälp med: vi 
behöver öka motståndskraften hos individer 
och familjer för att förebygga psykisk ohälsa, 
segregation och ungdomskriminalitet –
men vad ska vi göra rent konkret? 

• Vi söker invånare som har idéer som ska tas 
till nästa nivå – Vi kommer att bistå med 
mat, kaffe, coacher med olika kompetenser 
och verktyg för att hjälpa er med era idéer!

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Inhabithon är en problemlösarhelg där man kan anmäla sig och jobba med en idé kopplat till hur vi kan öka motståndskraften hos individer och familjer för att förebygga psykisk ohälsa, segregation och ungdomskriminalitet. 



Inhabithon
En problemlösarhelg

• Vi behöver er för att lösa våra 
samhällsproblem!

• Vinnarna kommer att se sin idé bli verklighet 
och hjälpa till att utveckla det vidare! 

• Inhabithon är första steget – vinnarna 
kommer få möjlighet att fortsätta jobba med 
idéen men stöd av socialförvaltningen och 
andra. 

• Anmäl er på inhabitho.helsingborg.se eller 
hör av dig till 
amanda.ricketts@helsingborg.se

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vi på socialförvaltningen ska möjliggöra för den vinnande idéen, koncept, tjänsten tillsammans med andra relevanta aktörer i staden.



En hjälpande hand
Omtanke Helsingborg

Visste du att man mår bättre och få en bättre livskvalitet 
om man hjälper någon annan? Kom och möt ideella 
organisationer som ger en hjälpande hand till stadens 
invånare och få reda på vad de gör. Kanske finns det 
något som du skulle vilja engagera dig i. Du behövs!

Vill du vara med? Kontakta
Bitte bitte.wikstrom@helsingborg.se
Lotta Charlotta.schön@helsingborg.se

mailto:bitte.wikstrom@helsingborg.se
mailto:Charlotta.sch%C3%B6n@helsingborg.se


Frågor?



Kontakta oss i H22-teamet:
H22.sof@helsingborg.se

mailto:H22.sof@helsingborg.se
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