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I september startar ett treårigt samverkans- och arbetsmarknadsprojekt för att fler 

som bor på Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal ska få arbete. Europeiska social-

fonden, ESF, ger klartecken och bidrar  med femton miljoner till projektet.  

Arbetsmarknadsförvaltningen och de myndigheter staden ska samverka med kommer att 

stå för samma belopp. Satsningen är stor och riktar sig till tre stadsdelar i Nordöstra staden 

i Helsingborg. På Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal bor totalt 13 000 invånare.  Många 

medarbetare och invånare kommer att engageras. Budgeten är på 31 miljoner kronor.  

Arbetsnamnet på projektet är Rekrytera. För det handlar just om att få de som bor här i ar-

bete.  I de tre stadsdelarna har endast hälften av invånarna ett jobb att gå till. Utbildnings-

nivån är lägre än i andra delar av Helsingborg och ohälsotalen är höga. 

Satsningen riktar sig till de boende i områdena. Invånarna ska vara med och utforma pro-

jektet. Tanken är också  att anställa brobyggare som de boende har förtroende för.  

Ett samverkanskontor kommer att öppna på Blåkullagatan 15 på Drottninghög. Där ska 

man kunna träffa personal från staden och andra myndigheter.  

– Det är mycket glädjande att Europeiska socialfonden satsar på vårt projekt. Vi vill bygga 

vidare på de goda erfarenheterna från PlantEra PlantÄra-kontoret på Planteringen, där vi 

samverkar med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter. Fokus är att få fler i arbete ge-

nom ett ännu starkare samarbete med näringslivet. Det är också viktigt att de som bor i 

dessa områden får inflytande. Vi vill jobba tillsammans med dem för att kunna ta ett hel-

hetsgrepp kring deras situation, säger Anna Jähnke (M), ordförande i arbetsmarknads-

nämnden.  

Just nu rekryterar arbetsmarknadsförvaltningen en projektledare till Rekrytera. När hen är 

på plats startar projektet med en analys- och planeringsfas hösten 2016. Den 1 januari 

2017 kan deltagare börja tas emot.  

Kontaktpersoner:  
Anna Jähnke (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden, telefon 073-231 12 93 
Anna-Carin Mortenlind, enhetschef och driftsansvarig för projektet, telefon 073-231 10 08 

mailto:utvecklingsnamnden@helsingborg.se


FAKTA om projekt Rekrytera 

Samverkansparter i Projekt Rekrytera är Arbetsförmedlingen, Helsingborgshem, Försäk-

ringskassan, Vårdcentralen Drottninghög och arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs 

stad.  

Andra intressenter är Drottning H, Idé A, projektet Eget Driv som Helsingborgshem driver i 

samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen, polis, räddningstjänst, skolor, privata fastig-

hetsägare och olika förvaltningar i staden. 

Fakta Nordöstra staden 

Består av tre stadsdelar: Fredriksdal, Drottninghög, Dalhem med 13 000 invånare 

Andelen som förvärvsarbetar är betydligt lägre än i Helsingborg som helhet, 54 procent 

jämfört med 72 procent. 

Cirka 2 000 är inskrivna på arbetsförmedlingen och 1 000 uppbär försörjningsstöd. 

Medelinkomsten är låg, 277 900 kronor per år jämfört med 351 000 kronor i Helsingborg 

som helhet. 

Medellivslängden är lägre än för Helsingborg i sin helhet. 78 år för män (79 i hela Helsing-

borg) och 81 för kvinnor (83 i hela Helsingborg). 

I området finns 6 100 lägenheter. Det stora flertalet, 71 procent, är flerbostadshus med hy-

resrätt. 

Källa: Helsingborgs stad 

 

 

 

 

 


