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Dear Bill, 

Apart from testing this connection on the global Internet system, I 
want to congratulate you on your decision to end the trade embargo 
on Vietnam. I am planning to go to Vietnam in April and will 
certainly use the occasion to take up the question of the MIA's. 
From the Swedish side we have tried to be helpful on this issue in 
the past, and we will continue to use the contacts we might have. 

Sweden is—as you know—one of the leading countries in the world in 
the field of telecommunications, and it is only appropriate that we 
should be among the first to use the Internet also for political 
contacts and communications around the globe. 

Yours, 

CARL
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Google Duplex 

https://ai.googleblog.com/2018/05/duplex-ai-system-for-natural-conversation.html


 

Hur mycket har vi 
förändrats?



micco.se/aboutlinkedin.com/in/micco

@miccogronholm
Micco Grönholm 

micco.gronholm@helsingborg.se 

Copywriter > Creative Director > Marketing director/CMO > Brand Development Director  
> ”The Brand-Man”  > Senior Advisor > Chief Communications Officer

http://micco.se/about
http://linkedin.com/in/micco
mailto:micco.gronholm@helsingborg.se


Head of Future



  

Framtidens kommun: 
Många nya utmaningar. 

Många gamla utmaningar som måste lösas på nya sätt. 

Vi måste tänka och göra radikalt annorlunda om vi ska 
lyckas hålla en hög kvalitet i vår service. 







 

FRÅN: 
Gör det för… 

VIA: 
Gör det med… 

TILL: 
Gör det möjligt… 



  

”Staden som plattform”



 
Digitala Helsingborg HBG Works (Kommunal Accelerator)

 
Digitalisering

= Sant
+________________Samhällsutveckling

https://digidel.helsingborg.se/digitala-helsingborg/
https://hubben.helsingborg.se/


 
Så blev Helsingborg Sveriges KvalitetsKommun (från 26:00) helsingborg2035.se

https://mediatecgroup.net/?hbg-dag1
http://helsingborg2035.se


 

Ett förhållningssätt.

 



 

Från strategier och planer  
till tester och lärdomar.

  
Ett förhållningssätt.Så blev Helsingborg Sveriges KvalitetsKommun (från 26:00)

https://mediatecgroup.net/?hbg-dag1


  

15 konkreta exempel
”Staden som plattform”



 
Googla: Reformgrupper Helsingborg[demokrati/involvering]

”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


 
Googla: Reformgrupper Helsingborg[demokrati/involvering]

• 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.

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


Googla: Reformgrupper Helsingborg[demokrati/involvering]

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


 
Googla: Reformgrupper Helsingborg[demokrati/involvering]

7 av förslagen beslutades för 
genomförande av Kommunfullmäktige.  

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

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


HBG Works (Innovationshubben)[digitalisering/innovation]

https://hubben.helsingborg.se/


 
Visionsfonden[demokrati/involvering/innovation]

http://helsingborg.se/visionsfonden


 
Drottabladet[demokrati/involvering/kommunikation]

https://drottabladet.se/


Öppna Socialförvaltningen 
 

[innovation/brukarmedverkan]

http://www.hbg.openhack.io/


Öppna Socialförvaltningen 
 

[innovation/brukarmedverkan]

Klarspråk

Hälsa/Fritidsbank Digitalt utanförskap

Digitalisering

Personlig representant

Mentorskap

Rekrytering

Samskapande

http://www.hbg.openhack.io/


 



Googla: Helsingborg Minecraft
 

[stadsplpanering/involvering]



 
Googla: Stadsplan 2017 Helsingborg[stadsplpanering/involvering]

SAG AWARD 
SPECIAL ACHIEVEMENT IN GIS · 2018



Öppna Helsingborg 
 

[demokrati/öppenhet]

http://oppna.helsingborg.se


helsingborg.se 
 

[demokrati/öppenhet]

http://helsingborg.se


Helsingborgs Diarium 
 

[demokrati/öppenhet] Ett Bättre Helsingborg Helsingborgsförslaget 

https://diariet.helsingborg.se/#!/search/
https://helsingborg.se/
https://helsingborg.se/kommun-och-politik/kontakt-och-paverkan/helsingborgsforslaget-for-dig-som-har-forslag-pa-hur-helsingborg-kan-utvecklas/


Helsingborg på GitHub 
 

[innovation/öppenhet]

https://github.com/helsingborg-stad


Helsingborgs Intranet
 

[demokrati/öppenhet]

http://intranat.helsingborg.se


Free Wi-Fi Helsingborg[digitalisering/demokrati]

http://kartor.helsingborg.se/wifi/#12/56.0737/12.7386


Mats Sander, kommunfullmäktiges ordförande[demokrati/öppenhet]



   
Googla: Webbsändningar Helsingborg[demokrati/öppenhet]



   
Sök på Facebook: #kfhbg[demokrati/öppenhet]

https://www.facebook.com/hashtag/kfhbg?source=feed_text&story_id=10211226549252085


   
Sök på Facebook: kommunfullmäktige Helsingborg[demokrati/öppenhet]



  

Våga. Testa. Gör!

 
Idéslussen Helsingborg[medarbetare/innovation]

https://intranat.helsingborg.se/hjalp-och-stod/ideslussen/


 

Riskanalys à la Helsingborg
Först: Se till att insatsen är rimligt låg. Tänk MVP* 
Sedan: Utifrån att det blir ett komplett #fail, fråga dig: 

1. Kommer någon att dö? 

2. Kommer någon få sparken?

* Minimum viable product



Googla: Flytta stolen efter solen















Googla: Flytta stolen efter solen



 

Tid: 1 vecka 
Kostnad: 10.000 kronor

 



”Think big, start small.  
Then fail or scale fast.” 
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