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ORGANISATION

Ett unikt non-profit medlemsnätverk för offentliga och 

kommersiella stadsutvecklare!

Våra huvudmedlemmar:

• Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)  

• Svensk Handel

• Visita

• Fastighetsägarna Sverige

• Totalt ca 200 enskilda kommuner, företag och 

samverkansorganisationer är medlemmar

Vi samverkar även med:

• Boverket

• Trafikverket 
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LEDNINGSGRUPP



MEDLEMMAR

• 93 kommuner (kommunala ledningen, ofta med beslut från 

politiken)

• 53 organisationer (medlemsägda bolag eller offentliga 

myndigheter)

• 57 företag (privata, kommersiella bolag)

TOTALT 203 INTRESSENTER I 120 KOMMUNER!



STADSKÄRNAN VIKTIG

• Vår historia – våra rötter och vår kultur

• Stadens skyltfönster – lockar besökare och investeringar

• Tillhör alla – skapar gemenskap och tillhörighet

• Viktig mötesplats – handel, nöje och kultur

• Viktig arbetsplats – många företag samlade

CITY KRÄVER PRIORITERING OCH OMSORG!



VISION

ETT SVERIGE FYLLT AV LEVANDE ORTER OCH LIVFULLA 

STÄDER

Att både ha en ökande urbanisering och behålla levande 

landsorter är lite paradoxalt. Dock är det precis detta vi vill 

åstadkomma. Vi vill verka för en samlad tillväxt över hela 

Sverige, på alla plan



MISSION

ATT UTBILDA, INSPIRERA OCH STÖDJA VÅRA 

MEDLEMMAR I SYFTE ATT STIMULERA TILLVÄXT OCH 

MOTVERKA UTARMNING. 

Genom att uppmuntra till samarbete, driva utveckling och 

genomföra. Vi ska göra skillnad, på riktigt!



PASSION

VI BRINNER FÖR SAMVERKAN MELLAN OFFENTLIGA 

OCH PRIVATA AKTÖRER!

Att öka förståelsen för kraften i samverkan där alla 

intressenters roller i centrumutveckling respekteras



KÄRNVÄRDEN

• FÖRENA

Samlande, omfamnande, gemensam, inkluderande, 

värdskap, inbjudande 

• FÖRBÄTTRA

Nytänkande, innovativ, utbildande, inspirerande, 

stödjande, sporrande, utvecklande, motiverande

• FÖRVERKLIGA

Drivande, engagerade, genomförande, uthålliga, 

utförande, verkställande, realiserande



VERKSAMHET

• INSPIRATION 

(konferenser, utmärkelser)

• UTBILDNING

(Urban Centre Management, regionala nätverk)

• STÖD 

(processverktyg, certifieringar, partners)

• KUNSKAP

(föreläsningar, Forskningsråd)



VARFÖR SAMVERKA?
HANDEL/RESTAURANG/SERVICE

• Ökad lönsamhet 

• Kraftfullare marknadsföring

FASTIGHETSÄGARE

• Högre fastighetsvärden 

• Bättre hyresbetalningsförmåga

KOMMUNEN

• Ökad attraktivitet

• Ökade investeringar

MEDBORGARNA

• Stolta ambassadörer

• Ökad livskvalitet



HUR SAMVERKA?
• TRÄFFAS

• FÖRSTÅ

• RESPEKTERA

• BESLUTSAMMA

• STRUKTUR

• AVTAL

• FÖRHANDLA

• VISION

• STRATEGI

• ORGANISATION

• LEDNING

• GENOMFÖRANDE

• INFORMATION

• UPPFÖLJNING

• UTHÅLLIGHET



METODIK SAMVERKAN

• PULS – PlatsUtveckling, Ledning och Strategi

• PURPLE FLAG – Fokus kvällsekonomi

• BID – Business Improvement District, platsutveckling

• TRAST – Trafikverkets aktörssamverkan för trafikstrategier

• QM – Quality Mark certifiering av samverkansprocessen



• Fastighetsförvaltning och 

fastighetsutveckling

• Handel och servicenäring

• Centrumnära handelsområden

• Externa handelsområden

• Bostäder och arbetsplatser

• Skötsel, drift och upprustning av 

gator och torg

• Kultur och nöjen

• Varumärke och marknadsföring

• Händelser, events och arrangemang

• Kollektivtrafik, trafik och parkering

• Infrastruktur

• Trygghet och säkerhet

• Grönytor och parker

• Offentlig konst och utsmyckning

KOMPLEXA FRÅGESTÄLLINGAR



UCM 
– URBAN CENTER MANAGEMENT

• Branschanpassade utbildningar där 

vi blandar akademiskt innehåll med 

näringslivserfarenheter

• UCM Basic at home – Vi kan också 

skräddarsy interna utbildningar på 

plats på orten för alla olika 

intressenter

• Utbildningarna arrangeras av Svenska Stadskärnor i samarbete 

med Fastighetsägarna, Visita, Svensk Handel, Sveriges 

Stadsbyggare och Sveriges Centrumutvecklare



FORSKNINGSRÅDET



CITYNÄTVERK
• City Groups - Regionala nätverk för 

cityledare och centrumchefer runt om i 

landet (7 st)

• Aktuella frågeställningar på lokal, 

regional och nationell nivå

• Information inom trender, akademisk 

forskning och erfarenhet från branschen 

• Aktuell information från våra 

huvudintressenter

• KCG - Särskilt nätverk för de 14 största 

städerna i Sverige (Key City Group)



KONFERENSER
• Årskonferens

• Forskarkonferenser

• Forum för stadsutveckling –

Almedalen

• Sweden Urban  Arena

• Riksdagsseminarium

• Tema-konferenser



ÅRETS PURPLE FLAG STAD



ÅRETS STADSKÄRNA 



Har delats ut sedan 1995 till den 

stad eller ort som under de närmast

föregående åren gjort störst

framsteg i sin förnyelse av centrum, 

genom samarbete mellan både

privata och offentliga aktörer. 

GODA EXEMPEL se hemsidan:

2019 Östersund

2018 Linköping

2017 Västervik

2016 Varberg

2015 Örebro

ÅRETS STADSKÄRNA



VARFÖR VARA MEDLEM?

Genom ditt medlemskap i Svenska Stadskärnor bidrar du till 

samhällsutvecklingen i våra städer och orter. 

Som medlem får du tillgång till ett unikt nationellt nätverk för 

stads-, plats- och centrumutveckling, kompetensutveckling, 

support, handledning,  inspiration, många olika 

samarbetsmöjligheter och du håller dig informerad om 

stadsutveckling i hela Sverige.



1. Arrangerar konferenser och sprider kunskap och inspiration 

2. Organiserar nätverk och möjliggör erfarenhetsutbyte 

3. Skapar utbildningar särskilt anpassade till stads-, plats- och 

centrumutveckling. 

4. Tar fram processverktyg och modeller särskilt anpassade till svenska 

förhållanden för stad-, plats- och centrumutveckling.

5. Erbjuder handledning, support och processledning för olika behov till 

våra city/centrumledare och platsutvecklare.

6. Samlar relevanta leverantörer och konsulter av produkter och 

tjänster för stadens olika behov.

7. Utser Årets Stadskärna och Årets Purple Flag stad

8. Erbjuder rekryteringsstöd till olika tjänster inom stads-, plats- och 

centrumutveckling. 

9. Erbjuder förmånliga priser på konferenser, utbildningar och 

seminarier.

FÖRENINGENS NYTTA
TACK VARE MEDLEMMARNA FINNS DET EN ORGANISATION SOM...



VÄSTERVIK
- ETT GOTT EXEMPEL



STADSUTVECKLING
i Västervik

Annika Boman

Västervik Framåt



Utmaningar

2008 stod Västervik inför flera 
utmaningar

• Nytt externhandelsområde 
planerat

• Ingen samverkan kring 
handels/stadsutveckling

• Vikande handel i stadskärnan

Foto: Svensk Fastighetsförmedling



Analys

Dialog inleddes mellan fastighetsägare, 
handel och kommun. Gemensam 
satsning på nulägesanalys:

• Handelsutredning; marknads- och 
konsekvensanalys

• Analys av handelsindex
• Stråkanalys
• Kundenkät
• Dialogmöten mm



Åtgärder

• Gemensam strategi- och 
handlingsplan.

• Åtgärdsplan med ett stort antal 
punkter som har betats av en efter 
en; kompetensförsörjning, 
stråkutveckling, utbud, nätverk, 
ombyggnad av torg, julbelysning, 
kvällsekonomi, marknadsföring, 
parkering, trygghet, tillgänglighet, 
etableringar, fasader, event, 
information osv osv…



Resultat?



ORGANISATION för 
CITYSAMVERKAN med QM

HÖGSTA HANDELSINDEX 

sen mätningen började

PURPLE FLAG-

certifiering

SILVERMEDALJ

ÅRETS STADSKÄRNA 

2014

STARKA STRÅK

MÅNGMILJON-

INVESTERINGAR

i stadskärnan





TACK!

Följ oss gärna på Facebook för löpande uppdatering 

om verksamheten! FB Svenska Stadskärnor


