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Bakgrund 

Inledning 

Lindesbergs tätort har idag inte ett samlat 

grepp kring utvecklingen av stadskärnan. 

Parallellt håller ett externt 

handelscentrum på att utvecklas i den 

norra delen av Lindesberg. Dessutom är e-

handeln idag en fråga som i stor 

utsträckning påverkar våra handels- och 

köpbeteenden. Med rädsla för att 

Lindebergs kommun med dagens 

förutsättningar om några år inte kommer 

att ha ett välmående och attraktivt 

centrum har Samhällsbyggnad Bergslagen 

tillsammans med Näringslivsenheten 

utfört ett arbete som utreder hur 

stadskärnan kan utvecklas till en levande 

mötesplats idag men också för framtiden.  

Syfte 

Arbetets och dokumentets syfte är att 

besvara hur Lindesbergs kommun aktivt 

skulle kunna arbeta för att utveckla en 

attraktiv och levande stadskärna idag men 

också kan utvecklas för framtiden. 

Frågeställning 

Hur kan Lindesbergs kommun arbeta för 

en positiv utveckling i stadskärnor? 

Metod 

För att kunna svara på frågeställningen 

bedömde vi behöva en omvärldsanalys, ta 

lärdomar av andra platser samt diskutera 

frågeställningen med de aktörer som idag 

finns i stadskärnan. 

Följande aktiviteter har genomförts för att 

ta fram dokumentet: 

• Insamling av fakta och forskning 

• Djupintervjuer med sju olika 

kommuner och organisationer 

• Medverkan Svenska Stadskärnors 
årskonferens 

• Work-Shop med kommunala 

tjänstepersoner 

• Möte med Linde City 

• Möte med fastighetsägare 

• Möte med Svenska stadskärnor 

Forskning och övergripande teman 

Följande del baseras till stor del på 

Svenska Stadskärnors publikation Spaning 

om stadens utveckling som forskarrådet 

tagit fram. 

Externhandel  

Näst intill alla av de kommuner som 

intervjuats redovisar idag ett fungerande, 

etablerat externt handelsområde. Majoritet 

vittnar dessutom om samma sak, rädslan 

över att den externa handelsplatsen skulle 

urholka stadens funktion.  Under de 

senaste decennierna har flera faktorer 

gjort det möjligt för externa handelsplatser 

att växa fram. Dels har det blivit billigare 

att äga bil samtidigt som infrastrukturen 

blivit betydligt bättre. Dels har 

sysselsättningen hos kvinnor ökat markant 

efter 1950 vilket gett hushållen en 

kontinuerlig ökad köpkraft. Den sista 

faktorn är att efterfrågan på den så kallade 

”upplevelseekonomin” ökat. Shoppingen är 

numera en upplevelse och inte bara 

synonymt med handel vilket gör att 

externa handelscentrum förvandlas till en 

uppvisning. Dessa faktorer kan, speciellt 

för små städer, där befolkningen minskar 

och resurserna för att bygga om 

stadskärnan är begränsad, vara farliga. För 

att ge lite perspektiv på detaljhandelns 

strukturomvandling spolar vi tillbaka tiden 

till 1800-talet då varuhusen flyttade 

närmare stadskärnan. På grund av 

möjligheten att ”klustershoppa”, det vill 

säga handla flera varukategorier under 

samma tal blev varuhusen snabbt den 

centrala punkten i staden och de 

omkringliggande butikerna fick det tufft. 

Som det kan vittnas om dog stadskärnan 

inte ut utan istället fick stadskärnan hitta 

en ny väg för att attrahera sin publik. 
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Denna information presenterar 

forskningsrådets spaning om stadens 

utveckling och låter det inte bekant?   

De kommuner som vi intervjuat har haft en 

rädsla men ser idag att de två platserna, 

stadskärnan och den externa 

handelsplatsen kompletterar varandra och 

är två olika funktioner. Som 

forskningsrådet säger, oftast handlar 

konsumenterna externt när något behövs 

medan handeln i stadskärnan sker för 

inspiration. En sammanfattning av 

kommunernas erfarenhet och svenska 

stadskärnors forskning påvisar att en 

kommun med en fungerande stadskärna 

och en extern handelsplats är en kommun 

där utbudet skiljer sig åt på de olika 

platserna.  

Lösningen är förmodligen 

inte att ”förbjuda” 

handelsplatser från att 

etablera sig externt, utan att 

hitta ett organiskt sätt för 

stadskärnan att hitta tillbaka 

till sina kunder. - ”Spaning 

om stadens utveckling” 

2019. 

Handeln kanske inte alltid trivs i 

stadskärnan och hotell och 

restaurangbranschen växer. Det tyder på 

att kommersiell service och 

besöksnäringen kan användas som 

attraktionskrafter för att öka kundbasen i 

stadskärnan. Dessutom funkar 

blandkoncept bättre, till exempel saluhall, 

krog och butik på samma plats. Allt 

fortsätter tyda på att det är upplevelserna 

som spelar roll och att allt du inte kan göra 

på nätet som exempelvis att klippa dig, 

fika, träna, gå på konsert med mera är 

aktiviteter som är bra att placera i 

stadskärnan. Använd något som är unikt 

såsom stadens historia och natur för att 

skapa en innovativ plats som inte går att 

hitta någon annanstans. Externa 

handelsplatser finns överallt.  

E-handel   

Externa handelsplatser är inte det enda 

som skapar utmaningar för stadskärnorna, 

nu kommer även e-handeln. Alla 

kommuner som intervjuats brottas med 

detta relativt nya fenomen och många 

märker skillnad. Detaljhandeln i staden 

minskar till ytan och plats tar istället 

verksamheter för kommersiell service. 

Ingen av kommunerna har något riktigt 

svar på hur e-handeln ska hanteras men 

fakta talar sitt tydliga språk. E-handelns 

omsättning sedan 2004 har ökat från 6,8 

miljarder till 77 miljarder år 2019. 

Dessutom ser vi att under de senaste elva 

åren har e-handelns andel av den totala 

detaljhandelsförsäljningen ökat från 3 % 

till 9,8%. Även statistik från HUI vittnar om 

att klädhandeln gått ner 3 % medan hotell, 

restauranger och caféer ökat med 6 %. För 

att konkurrera med denna statistik måste 

stadskärnorna genomgå en 

strukturomvandling. Enligt svenska 

stadskärnors forskningsråd pekar mycket 

på att platsens unika och särskiljande 

egenskaper får allt större betydelse för 

förmågan att attrahera invånare och 

besökare när detaljhandeln ökar på nätet. 

Så vad är det egentligen som gör staden 

speciell, vad är det som skapar stadens själ 

eller identitet?   

Enligt Maria Wahltröms forskning, Livable 

and Sustainable Cities, är platsen själ 

byggda på två viktiga faktorer. Den första 

och tyngsta komponenten är människans 

relation till platsen som ofta är kopplat till 

stolthet, nöjdhet samt tillhörighet. Den 

andra delen är människans uppfattning om 

platsens fysiska och funktionella 

egenskaper, med andra ord, stadens 

kvaliteter som hur platser, byggnader och 

miljöer uppfattas samt utbudet av 

kommersiella och offentliga tjänster. 
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Människans relation till platsen kan vara 

svår att på en gång ändra eftersom 

personer som bott i staden hela sitt liv ofta 

har en väldigt stark relation till platsen. 

Däremot kan stadens kvaliteter, fysiska 

och funktionella, ändras för att påverka 

platsens identitet.  

En kvalitet som visar sig ha 

starkt samband med stadens 

själ (för alla fyra städerna i 

min studie) är förekomst av 

konst, statyer och symboler 

på offentliga platser samt att 

det finns historier om platsen 

som man gärna berättar för 

andra. - ”Spaning om stadens 

utveckling” 2019. 

Trygghet, mysiga gång och cykelstråk, 

vackra hus och gott rykte förstärker också 

platsens identitet. Platsunika kvaliteter har 

helt enkelt visat sig vara centrala för att 

människor ska vilja vistas, verka och bo på 

en viss plats.   

Majoritet av kommunerna som 

intervjuades bekräftar forskningen och i 

dessa föränderliga tider med hög 

konkurrens och snabba förflyttningar är 

det viktigare än någonsin att hitta 

kommunens USP(Unique Selling Point). 

Flera kommuner motverkar konkurrensen 

från e-handeln och externa 

handelsområden med en livlig 

kulturhistorisk gågata, nytänkande 

arkitektur och design samt placering av de 

största matbutikerna mitt i centrum och 

sällanköpsvaruhandeln på gångavstånd 

från centrum.  Vad är det som skiljer 

kommunen från mängden och varför ska 

personer besöka och uppleva just den 

platsen?  

Aktiviteter  

Alla kommuner som har fått berätta sin 

historia om stadskärnans utveckling 

poängterar aktiviteternas styrka. Västervik 

med krogkultur, Eksjö med sin stadsfest, 

Oskarshamn med sitt vintertorg. Alla 

kommunerna har något att samlas runt 

som skapar en händelse i stadskärnan med 

mycket liv och rörelse. Att bygga 

kännedom om sin stad genom evenemang 

och få något att associera staden med, gör 

att staden får en roll även utanför den egna 

kommunen. Att hitta en attraktion som är 

destinationen i sig verkar vara något som 

funkar bra. För att realisera detta har 

några av kommunerna avsatt en årlig 

summa som kan fördelas på aktiviteter och 

så kallade snabba beslut/aktiviteter. Det 

skapar mervärde och gör att saker faktiskt 

händer. Det behöver inte vara stora saker, 

men saker som syns och som gör skillnad. 

Det är viktigt att invånarna upplever att 

det sker en förändring även om inte alla 

kan bli nöjda med allt.  

 

Flera av kommunerna ser sin stadskärna 

som arena och vill att evenemang och 

aktiviteterna främst ska arrangeras där, i 

det offentliga rummet. Ett bra exempel på 
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det är Västervik som istället för att låta en 

kanotförening hålla sina event i en sjö 

utanför centrum, där föreningen verkar, 

istället genom samarbete lyfta in 

aktiviteterna till stadskärnan. Västerviks 

stadskärna ligger ju precis vid vattnet. Det 

gör att centrum fylls av liv och rörelse och 

att kanotföreningen får möjlighet att nå ut 

till en målgrupp som vanligtvis inte hade 

tagit sig ut till eventet utanför staden men 

som nu spontant kunde strosa förbi. Det 

skapar möten.    

Under en period har 

restauranger av olika 

karaktärer varit alternativ 

till detaljhandel i stadens 

bottenvåningar. När nu 

stadens innehåll tenderar att 

skifta från handel och 

shopping till mötesplats där 

människor ses och syns, blir 

utbudet av restauranger, 

caféer och barer naturliga 

lösningar. När denna 

marknad kan anses mättad i 

sin möjlighet sätts vår 

kreativitet på prov. - 

”Spaning om stadens 

utveckling” 2019. 

Svenska stadskärnors forskningsråd har 

gjort en spaning om det offentliga rummets 

betydelse. De offentliga rummen ska vara 

intressant och öppet för alla, det är våra 

gemensamma mötesrum. De offentliga 

rummen påverkar hur länge vi uppehåller 

oss på en plats, vad vi gör där och hur vi 

känner oss. I flera av våra kommuner 

byggs aktivitetsytor som 

beachvollybollplaner, skateparker och 

utegym på attraktiva platser som skapar 

liv och rörelse och samtidigt bidrar med 

hälsofrämjande effekter. Att skapa rum 

som är tillgängliga för alla och som lockar 

fler att vistas där levandegör platsen. 

Aktivitetsytorna ska integreras med 

omgivningen och göra det naturligt att 

uppehålla/besöka platsen. Sociala och 

fysiska aktivitetsytor måste samordnas för 

att skapa ett centrum för alla. Dessutom 

kan platser idag utvecklas och integreras 

med teknik som är en given faktor i 

framtiden. Att på en plats kunna koppla 

upp sig på högtalare eller kunna förändra 

ljussättningen är spännande. Det offentliga 

rummet länkar ihop människor, flöden och 

bebyggelse och gör platsen intressant. En 

plats där folk vill vara och stanna kvar på.   

I stadshuset borde man 

istället fokusera på att bygga 

den lärande staden. Digitala 

verktyg skapar fantastiska 

möjligheter för att 

experimentera och lära sig 

om hur staden fungerar. Det 

kan handla om att bygga 

testbäddar, tillgängliggöra 

öppna data eller utlysa 

innovationspriser för att 

främja innovation och 

entreprenörskap, men även 

att med information och 

åtgärder förstärka positiva 

aktiviteter, eller motverka 

negativa spiraler. Det finns 

goda exempel att ta efter. - 

”Spaning om stadens 

utveckling” 2019. 

Både kommunerna och svenska 

stadskärnor är ett bevis på att en 

stadskärna fylld med aktiviteter är en plats 

för möten och något som inte går att 

beställa på nätet.  

Organisation  

Kommunen kan inte ensam bygga om 

centrum, är något som varit ett 

genomgående tema under denna 

undersökning. Samtliga kommuner som 

ingått i underlaget har alla en samverkan 

för att utveckla stadskärnan tillsammans 
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med fastighetsägare och näringsidkare. 

Inget har varit så tydligt när vi intervjuat 

dessa som att samverkan spelar roll och är 

det som förändrat synen på deras 

stadskärna.  

Människor som trivs är mer 

engagerade i sitt område och 

dessutom ökar den upplevda 

tryggheten. Sammantaget 

innebär detta att fastigheter 

och bostäder blir bättre 

omhändertagna och mer 

värda, vilket gynnar både 

fastighetsägare och 

kommuner. - ”Spaning om 

stadens utveckling” 2019. 

Flera var tidigare oroliga över att centrum 

skulle urholkas men tillsammans har alla 

kommuner skapat en attraktiv stadskärna 

som fortsätter att utvecklas. Beroende på 

kommun har samverkan sett olika ut men 

gemensamt har varit att den skett som 

ovan nämnt mellan fastighetsägare, 

handlare och kommunen. Ibland har 

frågorna också drivits genom 

destinationsbolag som i vissa kommuner 

driver arbetet med platsmarknadsföring 

och platsutveckling.    

Nobelpristagaren Friedrich 

Hayek gör skillnad på vad 

han kallar ”skapad ordning” 

som uppstår genom central 

styrning ovanifrån och ”odlad 

ordning” som växer fram 

underifrån. Medan 

trafikplanering, byggplaner 

och kollektivtrafik, tillhör 

stadens skapade ordning, 

utgör sociala och ekonomiska 

aktiviteter mellan människor 

dess odlade ordning. - 

”Spaning om stadens 

utveckling” 2019. 

Samverkan kan antigen ske gemensamt 

med alla fastighetsägare, handlare och 

representanter från kommunen men i flera 

fall sker samverkan först i respektive 

grupp. Handlarna för sig och 

fastighetsägarna för sig. Utvald 

representant från vardera grupp 

samverkar sedan gemensamt med 

kommunen för att tillsammans bestämma 

vad som är bäst för stadskärnan. Många 

kommuner har på dessa möten tidig 

information om vad som ska hända i 

centrum. Flera har även gästföreläsare om 

relevanta ämnen för att öka förståelsen för 

stadskärnan och vad som behöver 

förändras. Många tycker det är en viktig 

del för att förstå sin omvärld och göra 

skillnad på eget tyckande och fakta. Flera 

är därför medlemmar i svensk handel och 

fastighetsägarna för statistik och relevant 

kunskap. Alla kommuner som besökts är 

också medlemmar i Svenska stadskärnor 

och tar genom föreningen in experter om 

just stadsutveckling. Majoriteten av 

kommunerna berättar att det svåraste med 

samverkan i början var få alla att förstå det 

egna ansvaret men också tillhörigheten till 

centrum och varför det är viktigt. Ett bra 

exempel som flera av kommunerna 

återgett är just hur fastighetsägarnas 

engagemang ändrat sig. Idag förstår de att 

om gatorna intill deras fastigheter är 

välkomnande välskötta, vistas folk där 

vilket i sin höjer fastigheternas värde. I 

många av kommunerna är 

fastighetsägarna till och med och betalar 

för exempelvis upprustning av just gator. 

Handlarna samarbetar även och anordnar 

bland annat gemensamma kampanjer och 

engagemanget är nog det som flest 

kommuner märker skillnad i. Genom 

samverkan vill parterna vara med och 

påverka.   

Det främsta tipset som under intervjuerna 

framkommer, är att samlas runt ett projekt 
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för att få igång en samverkan. Många är 

bland annat med i Purple flag och Svenska 

stadskärnor. Svenska stadskärnor har 

bland annat utmärkelsen årets stadskärna 

som flera av de intervjuade varit 

nominerade till. Några av kommunerna har 

också genomgått en så kallad BID 

(Business Improvment Distric)-process. 

BID-modellen är ett samarbete mellan 

offentlig och privat sektor där 5 

fokusområden väljs ut för platsutveckling. 

Många av kommunerna tycker en 

framgångsfaktor varit just det. Att 

strategisk välja ut några få platser att 

fokusera på istället för att försöka 

genomgå en förändring i flera områden. 

Det har gett tydliga resultat och som 

nämnt ovan, områden att samlas runt och 

utveckla tillsammans.   

En faktor som är avgörande 

för hur en offentlig plats 

används är om potentiella 

brukare involveras på riktigt 

i planerings- och 

utvecklingsprocesser. Här är 

det helt avgörande att olika 

grupper, och kanske 

framförallt de grupper som 

inte brukar vara involverade, 

kan göra sina röster hörda. 

Genom att involvera personer 

från olika kulturer och 

samhällsskikt kan vi få nya, 

intressanta perspektiv på det 

offentliga rummet. 

Utvecklingen av Rosens Röda 

Matta i Malmö visar både på 

möjligheter och utmaningar. 

Ett projekt räcker inte, det 

måste vara en kontinuerlig 

process. - ”Spaning om 

stadens utveckling” 2019. 

En annan viktig del i att utvecklas är att 

sätta upp mål och många av kommunerna 

har haft som mål att bli årets stadskärna. 

Nästan alla intervjuer, både för respektive 

kommun men också under seminarierna 

som hölls under Svenska Stadskärnors 

årliga konferens påvisar och 

rekommenderar det. Tydliga mål som är 

tidsbestämda. Förändring tar tid och 

kommunerna som vunnit årets stadskärna, 

har jobbat hårt under flera år och vill 

poängtera att det är en långsiktig (5-10 år) 

strategi som ger resultat. Exempel på mål 

kan också vara årets tillväxtkommun, årets 

cykelstad, hållbarhetsindex eller ökat 

handelsindex. Det är också bra att under 

tiden jobba med nyckeltal som mätbart 

visar förändringen, som exempelvis 

besöksflöde, handelsindex, NKI, 

kommunikation i form av antal följare på 

instagram, genomförda projekt i antal med 

mera.    

Finansiering  

Gemensamt för alla kommuner är att den 

så kallade Citysamverkan bildat en 

förening och i flera fall även ett aktiebolag. 

Finansieringen för samverkan har sedan 

skett olika beroende på kommun. För att 

vara medlem i föreningen har bland annat 

har en fast avgift tagits ut beroende på hur 

många medlemmar som är med i 

föreningen. Det främjar att medlemmarna 

aktivt vill värva nya medlemmar. En annan 

modell har varit att en procentsats, för 

handlarna, beroende på omsättning har 

tagits ut men också att procentsatsen 

baserats på antalet anställda. 

Fastighetsägarnas avgift har istället 

baserats på taxeringsvärdet. Kommunen 

har sedan gått in med det minsta beloppet 

som inkommer antingen från 

fastighetsägarna eller handlarna. Avgifter 

kan tas ut på olika sätt men pengarna går 

till just centrumutvecklingen. Ett exempel 

på det är att avgiften används för att 

finansiera en centrumledare som driver 

processen framtå. Bland annat för att 

ordna med aktiviteter, marknadsföring och 
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det administrativa som kontakter, 

mötesbokningar med mera.   

Delar av kommunerna har också ett 

centrum/handelsråd, där enbart 

kommunen är delaktig. Tjänstemän från 

olika avdelningar har då regelbundna 

avstämningar där både nya förslag men 

också pågående diskuteras. Delar av denna 

grupp medverkar ofta på Citysamverkan 

som förstahandsinformation om vad som 

händer och kommer att hända i centrum 

inom några år. Detta skapar också ett 

mervärde och skapar en attraktivitet 

gentemot fastighetsägare och handlare att 

faktiskt vara med i föreningen. 

 

En inblick hos andra kommuner 

Sommaren 2019 genomförde vi 

djupintervjuer med olika kommuner. Valet 

av kommuner gjordes utifrån erkännande 

av deras långsiktiga arbete, demografiska 

förutsättningar och starka samarbeten för 

centrumutveckling. Intervjuerna har 

genomförts med tjänstepersoner från 

destinationsbolag, centrumföreningar och 

kommuner. 

Kommuner och tjänstepersoner som vi 

träffat: 

• Växjö kommun 

Näringslivsutvecklare, Växjö 

kommun 
Projektutvecklare, Växjö kommun 
 

• Västervik kommun - Västervik 

Framåt AB 
VO-chef Platsutveckling, Västervik 
Framåt AB 
Handelsledare, Västervik Framåt AB 
Samhällsbyggnadschef, Västervik 
kommun 

• Linköpings kommun – Linköping 
Citysamverkan AB 
Näringslivsutvecklare, Linköpings 

kommun 
VD, Linköping City Samverkan AB 

• Oskarshamns kommun – 
Attraktiva Oskarshamn AB 
Platsutvecklare, Attraktiva 
Oskarshamn AB 
Stadsarkitekt, Oskarshamns 
kommun   

• Kalmar kommun – Kalmar 

Citysamverkan 
Stadsarkitekt, Kalmar kommun 
Centrumutvecklare, Kalmar 

Citysamverkan 

• Eksjö kommun 

Samhällsbyggnadschef, Eksjö 
kommun 
Näringslivsutvecklare, Eksjö 
kommun 
Stadsarkitekt, Eksjö kommun 

• Nora kommun 

Näringslivsutvecklare, Nora 
kommun 

Samtalen varade mellan 1 – 2 timmar och 

vi utgick från ett och samma 

frågeunderlag. Att hitta långlivade, 

lösningsfokuserade och handlingskraftiga 

samarbeten mellan kommun, 

näringsidkare och fastighetsägare var den 

största gemensamma nämnaren. Vi väljer 

därför att nämna några specifika 

satsningar som de olika aktörerna 

berättade om. De generella lärdomarna 

som var oberoende av kommun, men 

ständigt närvarande, presenteras i 

punktform under ”Lärdomar i korthet”.  
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Växjö kommun 

En gemensam satsning kommun, 

fastighetsägare och näringsidkare har 

gjorts med en budget på 2 miljoner. 

Pengarna är inte till för rena investeringar 

utan aktiviteter där man drivit en 

målbildsprocess som sedan ska kopplas 

mot en handlingsplan där de 

kostnadsberäknar åtgärderna under en 

treårs period. De anlitade en processledare 

(500 tkr) och investerat i ett besöks- och 

rörelsemätningssystem (500 tkr), 

resterande pengar är till för aktiviteterna.  

Aktiviteterna ska skapa mervärden så som 

stadsfestivaler, happenings etc. 

Ett nytt näringslivsprogram är också i 

framtagande där de tittar på vilka 

etableringar de vill ha. Tanken är att inte 

sitta och vänta på att bli tillfrågade utan 

vara mer uppsökande i etableringsarbetet.  

I visionen för Växjö centrum har de tagit 

fram 6 st platser som är viktigast att börja 

med att utveckla.  

Tjänstepersonerna noterar också ett skifte 

i centrumkärnan där det förr var butiker 

och shopping nu blivit caféer, restauranger 

och verksamheter med olika funktioner. 

Med detta i åtanke bör man långsiktigt 

jobba med vilket utbud som ska ligga var 

och att tänka strategisk. Kanske är det 

bättre att en lokal står tom lite längre för 

att kunna hitta rätt hyresgäst. Här är 

samarbete med fastigsägarna ett måste.  

Med hänseende av den fysiska planeringen 

är deras strategi att inte göra ett avlångt 

centrum utan utforma det mer kvadratiskt.  

De tipsar också om att våga investera lite 

pengar och satsa på några 

event/aktiviteter. 2/3 av medlemmarna i 

deras Citysamverkan arbetar med 

kortsiktiga perspektiv så kommunen 

måste också vara snabb och bjuda till 

ibland.  

Västervik kommun 

Värt att notera är att Västerviks kommun 

satte målet att bli utnämnd till årets 

stadskärna år 2013. 2017 uppnådde man 

det resultatet efter en resa på 9 år.  

I Västervik Citysamverkans publikation 

där de berättar om sin resa så stod de 

2008 inför följande utmaningar: 

• Ett nytt externhandelsområde 

planerades 

• En vikande handel och aktivitet i 

stadskärnan där personliga, lokalägda 

verksamheter hade svårt att överleva 

• Stort utflöde och dåligt handelsindex för 

sällanköpsvaror 

• Ingen samverkan kring 

stadsutvecklingsfrågor 

Med destinationsbolaget Västervik Framåt 

AB som en samordnare och pådrivare har 

det skapats långsiktiga samarbeten. 

”Västervik Citysamverkan är 

en samverkan mellan 

fastighetsägare, 

näringsidkare och kommun. 

Arbetet finansieras och styrs 

av långsiktiga avtal med 

föreningen Fastighetsägare i 

Västerviks stad, Västervik 

kommun samt direktavtal 

med medlemmar i nätverken 

Västerviks Handel och 

Västerviks 

Restaurangnätverk”.  

Vidare kunde Västervik motivera till varför 

de var värda att vinna utmärkelsen Årets 

stadskärna 2017: 

• Stora privata och offentliga investeringar 

i stadskärnan 

• Starka och tydliga stråk 

• Omsättningsökningar i butiker 

restauranger, kaféer och hotell 
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• Levande stadsmiljö dag- och kvällstid 

• Rekordhögt handelsindex 

• Ökat antal kommersiella gästnätter 

• En långsiktigt fungerande form för 

samverkan 

Linköpings kommun 

I Linköping samlas intressenterna för 

stadskärnan i bolaget Linköping 

Citysamverkan AB och deras VD beskriver 

verksamheten så här; 

 ”Vi fungerar som en 

samverkansmotor mellan 

näringen, fastighetsägarna 

och kommunen. Det handlar i 

grunden om att ha ett 

destinationstänk och fokus på 

att alla Linköpingsbor och 

alla besökare ska känna sig 

nöjda, trygga och välkomna 

till Linköpings innersta”. – 

Linköpings innersta 

Verksamhet 2018, Linköping 

Citysamverkan  

Linköpings Citysamverkan består av 

Cityförenigen (50 % och består av 

näringslivsförening, kyrkan, handel etc.) 

samt City Fastighetsägarna (resterande 50 

%). Linköpings kommun är en 

samverkanspartner. I styrelsen sitter 

fastighetsägare och näringsidkare. 

Kommunen har tre adjungerade 

ledamöter. Medlemsförmånerna som 

medverkan i Citysamverkan ger är bland 

annat: 

• Gemensam marknadsföring 

• Presentkortet Linköpingsinnersta 

• Paketering av aktiviteter och evenemang 

• Nätverk för kompetensutveckling 

• Linköping City wifi 

• Medlemserbjudande från 

samarbetspartners 

• Purple flag-arbetet 

• Påverkansmöjligheter och statistik 

Linköpings kommun och Citysamverkan 

för täta dialoger. Exempelvis är VDn för 

Citysamverkan med tidigt i olika projekt 

som spindeln i nätet, exempelvis vid 

gatubyggnation och andra arbeten. VDn är 

då i ett tidigt skede informerad och kan 

bistå kommunen med vilka man ska prata 

med, och hur.  

Linköping lyfter marknadsföringen och 

varumärket Linköpings innersta som en 

viktig del i arbetet. De har valt att 

outsourca den tjänsten. 2018 lade de 1,5 

miljoner kronor på marknadsföring (event, 

tryck, radio, digitalt tryck, grafisk 

produktion).   

Kommunikationsmässigt tar Linköping 

upp ett exempel där det, som en del i 

upphandlingen av en entreprenör, var 

tydligt uttalat att kommunikationsansvaret 

gentemot berörda näringsidkare låg på 

entreprenören. De kommer då överens 

med handlarna om lämpliga tider för 

arbeten m.m. och eftersom det är dem som 

faktiskt vistas på platsen så blir det ett 

säkrare och tätare kommunikationsflöde. 

Övriga viktiga dokument och strategier 

som de lyfte var: 

• Utvecklingsplan (ett tillägg till 

Översiktsplanen hur man ska bygga 

staden) – viktigt att ha fastighetsägarna 

med på resan 

• Eventstrategi 

• Affärsplan (för Citysamverkan) 

• Arkitekturprogram 

• ”Linköpings mötesplatser” 

Oskarshamns kommun 

Oskarshamn har länge jobbat med en 

samsyn kring plats- och centrumutveckling 

via destinationsbolaget Attraktiva 
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Oskarshamn AB. Fastighetsägarna och det 

fastighetsnätverket som Attraktiva 

Oskarshamn AB driver (tjänsten för att 

sammanhålla nätverket och dess 

aktiviteter medfinansieras av 

fastighetsägarna) har idag skapat en 

gemensam förståelse för vikten av 

centrumfrågorna. Det kunde bland annat 

exemplifieras i en gemensam satsning där 

kommun tillsammans med privata 

fastighetsägare samfinansierade 

upprustningen av ett centralt stråk i 

centrum. 

”Hur gatumiljön ser ut 

påverkar såklart 

fastighetsägarnas förmåga 

att hyra ut sina butikslokaler. 

Så att privata 

fastighetsägarna nu går in 

och stödjer kommunen i 

denna uppfräschning av 

gatumiljön ser jag som lite av 

ett genombrott när det 

kommer till samarbete i 

stadskärnan” – Citat från 

platsutvecklare på Attraktiva 

Oskarshamn AB, Nyheterna 

Östra Småland, 16 maj 2019 

Kalmar kommun 

Citysamverkan i Kalmar fick likt Västervik 

sitt startskott som en reaktion på ett 

externt handelsområde och en av de första 

åtgärderna var att arbeta med att medialt 

ändra den negativa bilden som 

stadskärnan hade.  

Kalmar kommun har dessutom en intern 

”stadskärnegrupp” som träffas 4 gånger 

per år och består av en bredd av 

tjänstepersoner inom kommunen med 

olika ansvar (gata, park, vägar, näringsliv 

m.m.). Det har lett till ökad delaktighet och 

viktiga informationsutbyten i tidiga 

skeden. Från denna grupp bryts sedan 

arbetsgrupper ut. De sysslar då exempelvis 

med mer avgränsade frågor så som 

parkering, tillgänglighet o.s.v. Man slipper 

då älta detaljfrågor i den större gruppen. 

Eksjö kommun 

Eksjö är likt Nora en av Sveriges tre 

trästäder. En träbyggnadsstrategi har 

tagits fram som påvisar hur kommunen 

som stor fastighetsägare ska bygga i trä 

och vad som definieras. 

De har också testat att stänga av en gata 

för biltrafik under sommaren för att se hur 

resultatet blir.  

Eksjö kommun sammanfattade också sina 

tre bästa tips på ett sätt som kändes igen 

från övriga kommuner; 

• Långsiktighet och att det finns pengar 

• Inspirera genom att visa vad kommunen 

vill 

• Förståelse internt, ha en enad front och 

komma framåt gemensamt 

Nora kommun 

Nora har löst hanteringen av torghandeln 

på ett annorlunda sätt. Stadshotellet är den 

som administrerar torgplatserna och 

köpmannaföreningen får i gengäld 

torghyran.  

Allmännyttan har också fått ett uppdrag att 

starta ett fastighetsägarnätverk för de 

fastighetsägare som hyr ut bostäder. 

Nora kommun går också under hösten 

framåt i sitt arbete med 

centrumutvecklingen genom ett samarbete 

mellan kommun och en processledare. 

Lärdomar i korthet:  

• Samverkan (viktigast av allt) – Kommun 

(destination – förvaltningar), fastighet, 

näringsidkare. Politik måste tycka och 

förstå centrum som en helhet och uppleva 

frågan som viktig.  

• Gemensam vision (framtid) och situation 

(nuläge). 
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• Långsiktig utveckling.  

• Anledningar till centrumutveckling: 

Etablering, trygghet, stolthet, attraktivitet, 

framtidstro, handel, aktivitet, livskvalitet, 

berättelser, kultur, historia, besöksmål, 

ekonomi, upplevelser, samhällsutveckling, 

mötesplatser, inkludering. 

• Processledare/centrumledare eller 

samordnande aktör som verkar mer på 

funktion än person.  

• Finansieringsmodell/affärsplan. 

Långsiktigt! Livslångt samarbete.   

• Eldsjälar – Folk som går i framkant och 

får saker gjorda (låt dem synas och ta 

plats). Viktigt att hitta nyckelaktörer att 

alliera sig med. 

• Skapa aktiviteter och mervärden samt 

förvalta och utveckla redan existerande.  

• Behandla stadskärnan som en arena.  

• Hitta små evenemang som inte behöver 

kosta mycket pengar vilka kan ändra folks 

perspektiv på platsen.  

• Bygg kännedom om staden genom 

evenemang, få något att associera staden 

med, då syns ni även utanför staden.   

• Kommunikation och marknadsföring. 

Story-telling – Vad berättar stadskärnan 

om dess invånare och kommunen? Staden 

som influenser. Husberättelser.   

• Viktigt att förmedla planer, vad som 

händer och vad kommunen gör – både till 

invånare och samverkansforum.  

• Proaktivitet i etableringsarbetet (alltså 

vilken verksamhet/etablering man vill ha 

och varför).  

• Transparens kring processerna.  

• Alla kan inte bli nöjda, avhopp och 

konkurser en del av vardagen. När det 

satsas gynnar det oftast de flesta men 

nödvändigtvis inte alla. 

• Stadsmiljöåtgärder – Prioriterar ett antal 

punkter/områden som ska vara 

prioriterade för centrumutveckling. 

• Förtätning och ”kluster” ex 

restaurangkvarter, butikskärna etc. 

visionsarbete tillsammans med 

fastighetsägare och näringsidkare.  

• Fakta – Viktigt att ha fakta och inte 

tyckande.  

• "Centrumpott" för att skapa snabba 

aktiviteter och som gör att det syns att det 

händer något 

• Mätbara mål ex ”vinna årets stadskärna”, 

75 % butik, 100 % av fastighetsägarna ska 

vara medlemmar till…, ”öka synligheten i 

media via ex debattartiklar”, antal 

besökare, omsättning, cityindex.   

• Testa förändringar och se om de blir bra.  

• Viktigt att ha något att samlas runt 

exempelvis Årets stadskärna, BID, Purple 

Flag etc.   

• ”Centrumpott”  för snabba aktiviteter  

• Externhandel – kompletterande till vad 

Stadskärnorna håller på att bli (upplevelse, 

mötesplats, kommersiell service, 

happenings etc.). Tydlig inriktning på 

vilken verksamhet var.   

• Vem är personen som handlar/befinner 

sig i stadskärnan? –  Tydliggöra och 

exemplifiera, förstärka det unika utbudet.  

• Olika strategier: träbyggnadsstrategi, 

stadsmiljöprogram, färgsättningsguide, 

skyltprogram, stråkutvecklingsplan, 

ljussättningsprogram, parkeringsstrategi, 

etableringsplaner, belysningsprogram, 

utvecklingsplan, tillägg till ÖP – Hur bygger 

vi staden, eventstrategi, affärsplan för 

stadskärnan, arkitekturprogram, 

”Linköpings mötesplatser”.   
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Om treenigheten kommun, näringsidkare 

och fastighetsägare 

Det nämndes i början om de tre krafter 

gemensamt för alla som vill utveckla sina 

stadskärnor måste samla; kommun 

och/eller destinationsbolag, 

näringsidkarna (som vidare kan 

underkategoriseras i handlare, 

restauranger, service etc.) och de som äger 

fastigheter och mark i stadskärnan. Även 

om denna ”treenighet” är samma så skiljer 

sig tillvägagångsättet att samla dem.  

Cityföreningar, bolag eller andra 

konstellationer av ”Citysamverkan” drivs 

av medlemsavgifter och andra 

finansierings- och medlemslösningar 

genom exempelvis olika avtal. Den 

vanligaste formen är att näringen står för 

1/3, kommunen för 1/3 och 

fastighetsägarna 1/3. Citysamverkan i sig 

samlar oftast en fastighetsägargrupp, 

köpmannaförening och nyckelpersoner 

från kommun men kan också ske i form av 

att de tre ovannämnda arbetar med frågor 

som berör just deras målgrupp men att 

representanter från varje skrå är 

representerade i styrelsen för en 

gemensam organisation.  

Exempel på hur andra kommuner 

beräknar medlemsavgifter till 

Citysamverkan eller liknande 

konstellationer är: 

• Omsättning 

• Antal anställda 

• Procent av taxeringsvärde 

• Fast belopp för medlemskap som baseras 

på antalet medlemmar (vilket driver 

nyrekrytering) 

• Kommun matchar del eller hela av 

summan det privata lägger in 

Det är medlemsnyttan (what´s-in-it-for-me 

och resultat), det samlade engagemanget, 

samförståelsen och handlingskraften som 

driver viljan att ekonomiskt stötta en 

konstellation som kan driva den 

gemensamma utvecklingen. 

Work-Shop med kommunens 

tjänstepersoner 

En work-shop hölls med tjänstepersoner 

(näringslivsutvecklare, stadsarkitekt, 

planarkitekt, tillsynshandläggare, 

trafikingenjör, kvalitetsledare park & 

natur, kulturchef) där de resonerade kring 

olika trender som enligt dem skulle 

komma att bli avgörande i framtidens 

centrumutveckling. Resultatet kan samlas 

under följande kategorier. 

Bättre och mer spetsad marknadsföring 

Stadskärnan har, eller kan ha en identitet. 

Att hitta den är inte bara något som 

underlättar en mer unik säljpitch till 

omvärlden det skapar också en stolthet 

kring Lindesbergarnas egna berättelse. 

Med enklare digitala verktyg och sociala 

medier är det lätt att förmedla ett budskap 

men svårt att nå igenom bruset, därför 

behövs något som är utöver ”standard”.  

Mycket pekar på att platsers 

unika eller särskiljande 

egenskaper får allt större 

betydelse för förmågan att 

attrahera invånare och 

besökare. -  ”Spaning om 

stadens utveckling” 2019. 
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Tillgängligheten till andra städers 

marknadsföring och profilering blir också 

väldigt lättillgänglig så att invånare kan 

jämföra sin stadskärna med andras.  Att 

lyfta fram en genuin och förankrad bild av 

vad Lindebergs stadskärna är för något 

kan också ge riktlinjer kring vilka värden 

man ska förstärka och bevara.  

Det är innehållet i staden som 

främst står i fokus, det som 

händer mellan byggnaderna, 

platsens själ. Hur påverkar 

det oss som invånare, 

besökare och verksamma? 

Känner vi oss inkluderade, 

sedda och bekräftade är 

chansen större att vi stannar 

kvar och är beredda att 

investera i platsen. -  

”Spaning om stadens 

utveckling” 2019. 

Hållbarhet. Krav, livsstil och medvetenhet 

Informationssamhället har gett oss större 

tillgång till en större medvetenhet om det 

vi väljer att göra och konsumera. Detta kan 

komma att ändra våra konsumentmönster 

men även våra rörelsemönster. Att handla 

mer lokalproducerat eller till och med av 

sin granne, vegetariska alternativ på 

restaurangerna och miljövänligare 

transportmedel.  

En större hälsomedvetenhet gör också att 

fler väljer att aktivera sig och behöver 

ytor/miljöer att aktivera sig i. Det kan ha 

påverkan på såväl näringslivets utbud, 

offentliga miljöer och tillgängligheten för 

exempelvis att cykla till jobbet. Det kan 

komma att bli en viktig del i den attraktiva 

stadskärnan att ta denna trend i beaktning.  

Att hitta sin egen image, vara sin egen 

människa och göra unika livsval är också 

en växande trend. De städer eller 

närmiljöer man vistas i är en del av denna 

”individualismen”. Här har det också blivit 

mer vanligt att man gärna sänder ut sina 

livsval via sociala medier, gärna i bild- eller 

videoformat.  

Förvandla stadskärnan till ett 

utemuseum, som i Borås, till 

en lekplats, som i Kalmar, 

eller till en scen som i Malmö! 

Använd gärna någonting som 

är unikt, såsom stadens 

historia och natur. -  

”Spaning om stadens 

utveckling” 2019. 

Den offentliga mötesplatsen  

Att det offentliga tar en tydligare roll för 

att skapa en inbjudande mötesplats där 

människor kan träffas. En enkel idé som 

har många dimensioner. Det handlar om 

gestaltning, arkitektoniska och 

konstnärliga inslag. Att bjuda in till platser 

där picknickkorgen är med. Tillgången till 

lekplatser och aktiviteter för hela familjen 

som är kostnadsfria, att kunna ta med sig 

sin egen mat är ett billigt alternativ. Även 

digitala aspekter bör tas med i de 

miljöerna som exempelvis tillgång till 

uppkoppling för sina mobila enheter.  

En gång i tiden var staden 

liktydig med handel och 

shopping – så är det inte idag 

och kommer inte att vara 

heller i framtiden. Vi behöver 

tänka utanför ramarna och 

se staden som ett besöksmål 

där det finns besöksdrivande 

och besöksberoende 

verksamheter som samverkar 

för att attrahera besökare. 

Morgondagens 

affärsmodeller för staden är 

en utmaning. -  ”Spaning om 

stadens utveckling” 2019. 

En trend som kan utsynas är att det blir 

vanligare att vända sig närmare 

hemmaplan för att hitta små resor. Även 



 

LINDESBERGS KOMMUN TILLVÄXTFÖRVALTNINGEN | SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN    16 

om invånarna rent ekonomiskt kan flyga 

till exempelvis Europa så finns ett sug efter 

det lilla, gemytliga och hemtrevliga som 

man kan finna runt om i Sverige. Det 

utvecklas också andra typer av familjer och 

sociala sammansättningar än den 

traditionella kärnfamiljen, en viktig aspekt 

att tänka på.  

 

Utformning och utveckling  

Det finns behov av både praktiska och 

miljömässiga skäl att titta över transport 

och logistik till stadskärnan såväl som att 

tillgängliggöra centrum för kollektivtrafik. 

Det kan behövas en ny infrastruktur med 

laddning/el.  En viss oro för minskad 

tillgång till grönytor och parker och att 

möjligheter för rekreationella ytor 

försvinner vilket påverkar både 

attraktivitet och folkhälsa. I storstäderna 

ser man mer och mer att man bygger efter 

småstadens ideal. Det är också viktigt att 

nyttja den närhet vi har till vattnet och 

attraktiva sjönära lägen. Trendmedvetna 

invånare ställer alltmer krav på att det 

måste ske saker och att det duger inte med 

det som alltid har erbjudits.  

Handelsutvecklingen och digitalisering 

E-handeln ökar och kan hota kommersiell 

handel, vår dagliga konsumtion blir mer 

och mer digital. En efterfrågan/etablering 

av ”showrooms” kan komma att bli en 

effekt av detta. Möjligheten att skala ner 

större kedjor och/eller kombinera det 

fysiska med det digitala kan komma att bli 

en faktor i framtiden. Dessa faktorer ställer 

i sin tur krav på postlogistik och 

varuleveranser då mer hemförsändelser 

ökar kravet på paketutlämning och 

transporter. För att även om man handlar 

digitalt måste den fysiska varan levereras. 

Blir det en mer utarmad handel eller 

omvandling blir det därför viktigare med 

upplevelsebaserade verksamheter så som 

caféer, gym, restauranger, frisörer m.m. 

Även inom verksamheterna i staden vill 

man ha mötesplatser utöver de offentliga 

miljöerna (ex caféer, konditori och fik). Det 

ökade medveteandet skapar också större 

krav på verksamheterna i sig. Exempelvis 

kanske det inte räcker med kaffe ur 

kannan utan det blir viktigare att veta 

ursprungsland, bryggsätt, bönor, stämplar 

m.m. Vidare kan det bli en fråga för 

handlare att skaffa fler ben att stå på för att 

överleva. Att skapa ett attraktivt centrum 

som dessutom är starkt i tider av recession 

är också viktigt d.v.s. om det finns mycket 

pengar i omlopp eller ej. Mer 

valfrihet/tillgänglighet gällande öppettider 

efter kundernas egna behov (detta också 

kopplat till varuleveranser). 

Hur ser dagens näringsidkare på 

stadskärnan? 

Nedan följer ett referat av den dialog som 

fördes på medlemsmöte den 9 september 

2019 med deltagare från Linde City. Linde 

City är en ekonomisk förening för aktörer 

som har ett intresse för stadskärnan i 

Lindesberg. Av Linde Citys totalt 40 

medlemsföretag deltog 9.  

Det upplevs positivt med stadskärnan 

idag 

Näringsidkarna upplever att närheten till 

kunderna är en stor fördel. Det blir ett 

personligt bemötande och man bygger täta 

kundrelationer och kan möta en väldigt 

specifik lokal efterfrågan. De upplever 

också att kunderna känner sig tryggare i 
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deras butiker och verksamheter än till 

exempel större kedjor och internet-

handeln då den personliga servicen är mer 

lättillgänglig och det finns en upplevelse av 

att handlarna förstår sina kunders behov. 

Handlarna uppfyller också en social 

funktion då de upplever att många kunder 

känner sig trygga med butiksföreträdare 

de känner igen och att kunder ibland 

kommer in bara för att prata av sig lite.  

Näringsidkarna har också upplevt att 

antalet turister som rör sig i stadskärnan 

har ökat och att de oftast får positiv 

respons på att det är en vacker stadskärna 

(oftast med hänvisning till närhet till 

Lindessjön) samt ett bra utbud av butiker 

och bra service från butiksföreträdare.  

Näringsidkarna ser även att det är ett 

positivt engagemang när de anordnar 

aktiviteter.  

Det upplevs negativt med stadskärnan 

idag 

Lokalerna upplevs som en stor 

begränsning, både utrymmesmässigt men 

de ger även upphov till logistiska problem. 

Vid hårda vintrar är näringsidkarna i 

stadskärnan väldigt sårbara så en god 

snöröjning är viktigt. Det upplevs också att 

lokaler med ”A-lägen” utnyttjas av fel 

sorters verksamheter, kommunens 

hemtjänst lyfts som exempel. Det finns 

också en problematik mellan de charmiga 

husen och det funktionella värde de kan 

erbjuda.  

Parkeringar lyfts som en mycket viktig 

fråga för näringsidkarna. Det är viktigt 

med tillgängliga parkeringsplatser. I 

dagsläget upplevs att många av 

parkeringarna upptas av arbetande och 

boende som egentligen är till för handlare 

och besökare. En hårdare övervakning för 

att få snurr på parkeringsplatserna skulle 

kunna vara en lösning. Det upplevs också 

att konsekvenserna av 

parkeringsutredningen som gjorts inte 

kommunicerats tillräckligt. Frågetecken 

lyfts också hur parkeringshusen nyttjas.  

En av de centrala torgytorna, 

Norrtullstorget, lyfts som en skamfläck. 

Det känns eftersatt och kontrollen samt 

organiseringen av torgplatserna är under 

all kritik. De två ”kurer” som står på torget 

upplevs som mycket fula och att de förstör 

en så central mötesplats. Näringsidkarna 

känner att denna yta skulle kunna bli ett 

mycket mer positivt inslag i stadsmiljön.   

Hot och möjligheter 

 

Möjligheter Hot 

Kan lyfta oss ännu 
mer som besöksmål 

Fler butiker slår igen 

Kan bli ännu mer 
stolta över det vi 
har 

Ingen öppnar nytt, 
stopp i utvecklingen 

Lindesjön, fler 
verksamheter i 
dess närhet 

En utspridd stadskärna 
med tomma lokaler 
mellan 
verksamheterna 

Vi kan förbättra 
öppettider 

Motstånd för förnyelse 

Restaurangutbudet 
kan bli större och 
bättre 

Högre krav på 
evenemangsarrangörer 
från exempelvis 
polisen 

Idrotten är en 
dragningskraft 

Hyresnivåer 

Näringsidkarna har 
många tankar och 
idéer 

Bilden av 
parkeringssvårigheter, 
det kan avskräcka nya 
etableringar 

Norrtullstorget Norrtullstorget 

 

Hur utmärker sig en växande och trivsam 

stadskärna? 

En tätare stadskärna skulle ge många 

bieffekter, främst när det anordnas olika 

aktiviteter som då blir mer samlade och får 

större slagkraft än om alla verksamheter 

är utsprida över ett stort geografiskt 

område. En bra balansgång mellan 

praktiska lokaler för näringsidkarna att 

verka i och en charmig bebyggelse skulle 
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vara en lyckad stadskärna. I stadskärnan 

gör man sina spontanköp och strosar 

omkring medans planerade ”tyngre” köp 

kan göras på andra platser.  

 

Vad behövs för att skapa en positiv 

utveckling i stadskärnan i Lindesberg? 

• Samla krafterna på en gemensam 

väg 

• Samarbete och dialog 

• Våga låta engagerade satsa 

• Förtätning, exempelvis genom 

galleria 

• Lyssna till de som har idéer 

• Vända parkeringsfrågan till en 
konkurrensfördel  

Vilken roll spelar Linde City i den framtida 

utvecklingen? 

Linde City kan göra mer men behöver ett 

fungerande forum. I arbetsgrupperna inom 

Linde City diskuteras många viktiga frågor, 

exempelvis marknadsföringsgruppen. 

Linde City skulle vilja, men näringsidkarna 

har svårt att hitta tiden, att jobba 

långsiktigt och strategiskt. 

Representanterna uppger också att de 

behöver skapa ett större intresse för både 

befintliga som nya medlemmar att vara 

aktiva i föreningen.  

Vad behöver Linde City som organisation 

för stöd av andra aktörer? 

Evenemangsbiten. Det behöver hända fler 

saker och det som sker bör samordnas 

bättre. De olika arrangörerna behöver hitta 

till varandra. Linde City uppskattar att de 

klarar av max två större evenemang om 

året. Erfarenhetsmässigt ger oftast de 

mindre, butiksorienterade aktiviteterna 

mer om man tänker på den arbetstid som 

går in i att skapa de större evenemangen.  

Ett samlat grepp tillsammans med 

fastighetsägarna. Det upplevs som lågt 

intresse gällande de övergripande frågorna 

om stadskärnan.  

Det skulle också vara bra att ha någon som 

har tiden att jobba och leda arbetet och 

som kan sammanhålla de strategiska och 

långsiktiga bitarna.  

 

Fastighetsägarna om Lindesbergs 

stadskärna 

Under utredningens gång har vi pratat med 

fastighetsägare inom stadskärnan som 

visat ett positivt intresse för att börja 

arbeta tillsammans. Det är dock en 

utmaning att hitta ett lämpligt forum där 

de privata fastighetsägarna ser sig själva 

som en naturlig del.  

Lindesbergs kommuns väg framåt 

för en attraktiv stadskärna 

En stadskärna består av en mängd olika 

aspekter (etablering, trygghet, stolthet, 

attraktivitet, framtidstro, handel, aktivitet, 

livskvalitet, berättelser, kultur, historia, 

besöksmål, ekonomi, upplevelser, 

samhällsutveckling, mötesplatser, 

hållbarhet, inkludering m.fl.). Likaså 

samlar det en bred grupp aktörer. Det är 
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- ”Spaning om stadens 

utveckling” 2019. 

därför inte konstigt att en stadskärna 

engagerar, skapar känslor och berättar 

något om invånarna och platsen. Det är en 

central arena inte bara för människor utan 

också för näringsliv och innovationer.  

Det går att använda en stadskärna till 

mycket, frågan är vad just Lindesbergs 

stadskärna är och kan erbjuda. Forskning 

och trender talar trots stadskärnans 

utmaningar för en eventuell renässans. 

Stadskärnan är precis som förr viktig, den 

kanske bara kommer fyllas med andra 

värden och aktörer.  

För att ta tillvara på de goda värden och 

möjligheterna som Lindesberg har med sin 

vackra stadskärna är det gemensamma 

arbetet mellan aktörer en förutsättning.  

Det gäller att hitta de samarbeten som är 

nödvändiga och påbörja resan mot en 

positiv utveckling för stadskärnan i 

Lindesbergs tätort. 

Ofta är förändringsprocessen 

inte lätt, men det finns hjälp. 

Den bästa hjälpen är en 

organisk form av samarbete 

mellan olika aktörer: 

politiker, näringsidkare, 

fastighetsägare, 

centrumutvecklare och 

akademiker. De kan göra 

stadskärnan framgångsrik 

genom att sätta sig vid 

samma bord och sätta ihop 

resurser och idéer. Om det 

inte fungerar finns det 

ytterligare hjälp. Ta till 

exempel program såsom 

Purple Flag eller den svenska 

BID-modellen, som stödjer 

stadsutvecklingen med know-

how och andra resurser. - 

”Spaning om stadens 

utveckling” 2019. 

Utifrån lärdomarna vi fått kan vi därför 

presentera det förhållningssätt och de 

första stegen på en längre resa. Ett 

framtida arbete ska enligt den lärdom vi 

tagit och den kunskap vi inhämtat bygga 

på följande principer: 

• Samförstånd 

• Skapa gemensamt engagemang och 

vilja 

• Skapa gemensam bild av nuläge 

• Känna att förändringar går att göra 

• Skapa förutsättningar för 

långsiktigt samarbete 

Stadsutveckling borde handla 

mer om lyhördhet och 

anpassningsförmåga för att 

nå målet om attraktiva och 

framgångsrika städer, än om 

att reglera vägen dit. - 

”Spaning om stadens 

utveckling” 2019. 

 

 


