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Fastighetsägarnas betydelse för plats- och stadsutvecklingen 
Två gånger per år bjuder Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare in representanter från 
offentliga sektorn och näringslivet, från olika delar av Sverige för att diskutera frågor som handlar om på ett 
eller annat sätt handlar om hur man bättre kan samverka kring plats- och stadsutveckling. Årets första träff 
hade sitt fokus på Fastighetsägarnas roll och betydelse idag och i framtiden. Här nedan följer en kort 
sammanfattning av dokumentationen från Citygroupträffarnas diskussioner och erfarenhetsutbyten. 
 
Dialogen och samarbetet med fastighetsägarna är mycket varierande i våra 290 kommuner. En utmaning  
är att få mindre fastighetsägare att känna ansvar och engagemang lokala samverkansprojekt. Det finns 
exempel på kommuner, där samarbete med fastighetsägarna är nära på obefintligt, samtidigt som det finns 
kommuner med flera samverkansprocesser och projekt där fastighetsägare är involverade.  
 
Med utgångspunkt från samtalen kan vi konstatera att fastighetsägarna har en avgörande betydelse för om 
platser ska utvecklas positivt eller om platser ska stagnera. I samtalen återspeglas en generationsväxling 
hos fastighetsägarna, vilket man ser som positivt. Den yngre generationer har ett mer flexibelt synsätt 
gällande vems ansvar det offentliga rummet är, än de äldre, mer konservativa generationerna bland 
fastighetsägarna. 
  
UTIFRÅN SAMTALEN OCH VÅRA ANALYSER ÄR ÖNSKEFASTIGHETSÄGAREN:  

• Närvarande 
• Innovativ 
• Samarbetsvillig 

 

VIDARE KOMMER VI FRAM TILL FÖLJANDE SLUTSATSER:  
• En eller flera eldsjälar bör få mandat att samordna för att få fastighetsägarna att bli mer aktiva.  
• Kontinuerliga träffar med fastighetsägare, gärna utan protokoll där man går laget runt  

för att höra allas åsikter, då fastighetsägarna och representanter från kommunen utbyter 
information och diskuterar olika situationer och förslag till samarbeten.  

• Börja med de ”lågt hängande frukterna”. Goda resultat leder till respekt och tillit. 
• Gör en ”drive” och bjud fastighetsägare på lunch, det vill säga en i taget för att lyssna av 

individuella behov och agendor. 
• Kommunikationen mellan kommunernas näringslivsorganisationer och lokala fastighetsägarna är 

avgörande.  
• Marknadsföring av lediga lokaler under en gemensam avsändare ger ett mer kraftfullt budskap.   
• En framgångsfaktor är att ta fram gemensamma visioner ”så här vill vi göra”, som komplement till 

att vara kravställare till varandra.  
• Utveckla dialoger mellan kommunen och fastighetsärna i tidiga skeden, innan första 

”penseldragen”. 
• Gemensamma stadsvandringar med dialog och kartläggning av behov av snabba insatser  

ger konkreta förbättringar i fysiska miljön.  
 

”Delningskulturen”, d v s gränsöverskridande samarbete mellan aktörer i svenska stadskärnor, är  
unik och för många verksamheter en framgångs- och överlevnadsfaktor. Goda exempel finns över hela 
Sverige, exempelvis:  
 

• I Hudiksvall öppnades en popup-butik med outlet i en månad. Hyresgästen hyrde inredningen.  
• En klädaffär och en skoaffär delade lokal i Bollnäs.  
• En leksaksaffär och en barnvagnsaffär delade lokal i Sandviken. Gemensamt kassabolag för  

fem verksamheter. 
 

Sammanfattning: Henrik Olsson, Cityledare på Göteborg Citysamverkan,  
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