
  
Micco Grönholm, Head of Future, Helsingborgs stad

VÄLKOMNA TILL HELSINGBORG:  
Sveriges IT-kommun 2015 | Open Knowledge Award 2016 | Årets Tillväxtkommun 2016 

Årets Nybyggarkommun 2017 | Sveriges Bästa Miljökommun 2017 & 2018 
Sveriges KvalitetsKommun 2017 





  

Många nya utmaningar. 
Många gamla utmaningar som måste lösas på nya sätt. 
Vi måste tänka och göra radikalt annorlunda om vi ska 

bibehålla kvaliteten i vår service. 



  
helsingborg2035.se

http://helsingborg2035.se


  

Formulera en gemensam vision. 
Fånga möjligheterna i mellanrummen. 

Träna ledarskap.



  

”År 2022 ska Helsingborg 
vara en av Europas mest 

innovativa städer.”
Palle Lundberg, Stadsdirektör Helsingborgs stad



 

FRÅN: 

Gör det för… 



 

FRÅN: 

Gör det för… 

VIA: 

Gör det med… 



 

FRÅN: 

Gör det för… 

VIA: 

Gör det med… 

TILL: 

Gör det möjligt… 



  

Staden som 
plattform.



  

Fyra exempel: 

Reformgrupper, Micco Grönholm 
Brukarmedverkan, Kalle Pettersson 
Visionsfonden, Alexandra Hvalgren 
HBG Works, Kamran Salehpour 
Lunch och samtal



  

Många nya utmaningar. 
Många gamla utmaningar som måste lösas på nya sätt. 
Vi måste tänka och göra radikalt annorlunda om vi ska 

bibehålla kvaliteten i vår service. 



  

Reformgrupper



 
Googla: Reformgrupper Helsingborg

”Helsingborgs stad står, precis som Sveriges 
andra kommuner, inför stora utmaningar 
framöver. Det är politikens uppgift att möta 
dessa utmaningar, men det betyder inte att det 
är politiken som har alla svaren. För att klara 
utmaningarna är det nödvändigt att våga vara 
öppen för nya idéer och perspektiv.”

https://www.google.de/search?q=reformgrupper+helsingborg&oq=re&aqs=chrome.0.69i59j69i61j69i60l2j69i57j69i59.1959j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

• 4 tvärsektoriella reformgrupper:  
Integration, Företagsamhet, Digitalisering och Klimat. 

• 8-12 medlemmar från näringsliv, föreningsliv, offentlig  
sektor och akademi. 

• Tydligt uppdrag:  
Kom med konkreta förslag på lösningar. 

• Tid: 1 år.





 

7 av förslagen beslutades för genomförande av 
Kommunfullmäktige.  

(De flesta av de övriga förslagen från reformgrupperna har nära 
kopplingar till pågående eller planerade initiativ vilket innebär att de 
också sannolikt kommer att realiseras på något sätt.)



 

http://linkedin.com/in/micco


 

Ni har träffat: 

Kalle Pettersson 
Kvalitets- och utvecklingschef, Socialförvaltningen 
kalle.pettersson@helsingborg.se 

Alexandra Hvalgren 
Idécoach, Stadsledningsförvaltningen 
alexandra.hvalgren@helsingborg.se 

Kamran Salehpour 
Head of Digital development, Stadsledningsförvaltningen 
kamran.salehpour@helsingborg.se  

Micco Grönholm 
Head of Future, Helsingborgs stad 
micco.gronholm@helsingborg.se
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