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I din hand håller du dokumentationen från Citygroupsträffarna som ägde rum 
den 5 oktober 2021. Glädjen att äntligen få träffas träffas fysiskt var minst sagt stor!

Temat för höstens träff var stadskärnans framtid – en angelägen fråga i dessa snabb-
föränderliga tider.  Frågor som diskuterades var bl a vilka parter som kommer att 
ingå för att forma framtidens städer.  Utbudet, hållbarhetsfrågan samt riktlinjer för 
framtiden, men även ekonomiska förutsättningar/förändringar för det kommande 
året diskuterades. 

Deltagarna i samtliga regioner delade som alltid generöst med sig av sina erfaren-
heter och goda exempel, som under året genomförts föredömligt för att stötta det 
lokala näringslivet. Genomgående har samverkan mellan olika parter förstärkts och 
flera städer och orter berättar om ökade antal medlemmar. I tuffa tider behöver vi 
varandra än mer. Kommunerna har stött på många olika sätt och näringsidkarna 
har varit kreativa och påhittiga utöver det vanliga. 

Vad som också kom fram var att man behöver involvera civilsamhället mer, 
exempelvis föreningar, kyrkan m flera. Bättre kommunikation och samarbete med 
destinationsföretagen togs också upp och hur viktiga kommunernas roll är för den 
långsiktiga utvecklingen för städer och orter. För ökad förståelse mellan olika 
parter skulle det vara önskvärt att t ex tjänstepersoner tydliggör olika besluts-
processer som påverkar handel, tillstånd, exploatering, ombyggnationer etc. 
Fastighetsägarna har också en nyckelroll för att skapa attraktiva, trygga och 
hållbara centrum och platser. 

När det gäller utbudet och innehållet av framtidens städer märker man redan av
förändringar som påskyndats av pandemin. Multifunktionella lösningar blir allt 
vanligare, där t ex butikslokaler och caféer omvandlas eller kompletteras med 
co-workingplatser, konferenslokal, posthantering etc. En trend är mötesplatser 
för mer nördiga och interaktiva upplevelser. Unikt och genuint eftersträvas.
Det och mycket mer hittar du på följande sidor.  Avsätt tid för inspiration av dina 
kolloger från hela landet. Här finns mycket att hämta och reflektera kring!

Stort tack för din medverkan! 

Notera att nästa träff den 8 februari genomförs digitalt under en halvdag. 

På återseende!

Äntligen fick vi träffas!
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NOTERA NÄSTA DIGITALA NÄTVERKSTRÄFF 
8 februari 2022 kl 08.30-12.30

INNEHÅLL    SID
REGION NORR – VÄRDSTAD BODEN                          12
Representerade orter: Kramfors, Kiruna, Sundsvall, Luleå, Skellefteå 
och Piteå
Antal deltagare: 12

REGION VÄRMLAND/DALSLAND & MÄLARDALEN/ÖST
– VÄRDSTAD TORSBY                                16
Representerade orter: Jönköping, Åmål, Karlstad, Torsby, Malmö,
Vännäs, Hagfors, Arvika, Kalmar, Nynäshamn, Eskilstuna och Stockholm
Antal deltagare: 14

REGION DALARNA/GÄVLEBORG – VÄRDSTAD LJUSDAL                     22 
Representerade orter: Göteborg, Kungsbacka, Timmersdala, Halmstad,
Svenljunga, Trollhättan, Mölnlycke, Mariestad, Laholm, Falkenberg, Ulricehamn 
och Falköping
Antal deltagare: 18

REGION VÄST – VÄRDSTAD GÖTEBORG                  26
Representerade orter: Stockholm, Mölnlycke, Jönköping, Göteborg, Uddevalla, 
Timmersdala, Väröbacka, Ulricehamn, Mariestad, Trollhättan, Lidköping, Laholm, 
Linköping och Falköping
Antal deltagare: 19

REGION SYD –  VÄRDSTAD YSTAD            28
Representerade orter: Hässleholm, Ronneby, Malmö, Ljungby, Höganäs, Eslöv, Ystad, 
Simrishamn/Kävlinge och Kristianstad 
Antal deltagare: 14
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1. Vilka parter kommer framtidens städer att ha och hur kommer våra 
organisationer att se ut?
Ge exempel på kortsiktiga och snabba lösningar som har fungerat. Har det tillkommit några 
åtgärder som kan fungera även på längre sikt?

•  Vi ser att ”nya” parter kan bli allt viktigare för våra städer i framtiden som exempelvis    
   museum och idrotts- och kulturföreningar

•  Vikten av samarbete med näringslivskontor/kommunalråd/kommunchef där dialog om      
   support/finansiering till centrumutveckling inleds direkt i etableringsprocessen 

•  Övrigt näringsliv som ”möjliggörare” till centrumutveckling för att skapa ett attraktivt och   
   levande centrum som skapar förutsättningar för fler besökare, inflyttare och kompetens-
   försörjning 

•  Samlokalisera personer som jobbar med frågor kopplade till centrumutveckling för att   
   snabbt och lätt kunna samverka 

REGION Norr 
Värdstad: Boden 4- 5 oktober
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•  Inga stora förändringar i organisationerna, varje stad hittar det som fungerar för dem
•  Kommunikationsfrågan är väldigt viktig – hur hittar vi arbetssätt där informationen 
   exempelvis inte stannar hos Samhällsbyggnadschefen utan når vidare till handläggarna/     
   tjänstepersonerna? Hur sprids informationen från styrgruppsmöten vidare neråt i 
   organisationerna/kommunen?

2. Vilket utbud/innehåll kommer finnas i framtidens städer?
Ge gärna exempel.

•  Korsbefruktning över branscher, till exempel blomsterbutik och delikatessbutik, frisör 
   med tatuerare och lunchställe/matställe 
•  Fler centrala Co-workingmiljöer 
•  Än mer fokus på upplevelser 
•  Mindre butiksytor 
•  Pick-pack-post-koncept kommer växa allt mer, kan bli dragare i gallerior/köpcentrum 
•  Det som inte går att handla på nätet kommer finnas kvar i framtidens stadskärna
•  Obemannade butiker kommer öka 
•  Varor/tjänster on-demand  

3. Hur kan hållbarhet ta större plats i städerna?
Ge gärna exempel.

•  Det hållbara blir affärsidén och den blir lönsam
•  Fler butiker kommer ha delar med secondhand 
•  Mer fokus på cirkulärekonomi 
•  Hur dekorerar och utsmyckar vi våra städer på ett hållbart sätt?
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REGION VÄRMLAND/DALSLAND
MÄLARDALEN/ÖST – Värdstad: Torsby

1. Vilka parter kommer framtidens städer att ha och hur kommer våra 
organisationer att se ut?
Ge exempel på kortsiktiga och snabba lösningar som har fungerat. Har det tillkommit några 
åtgärder som kan fungera även på längre sikt?

•  Att slå ihop citybolag och destinationsbolag – bättre med EN stark organisation, 
   flera städer som diskuterar detta just nu. Kalmar exempelvis, för att stärka upp arbetet
•  Mer personal behövs – både operativt och strategiskt
•  ”Etableringskonsult” – kompetens och nätverk inom detta område behövs
•  Att jobba mot ett gemensamt mål är en förutsättning
•  Fastighetsägarna är viktiga, samla dem runt samma bord och skapa nätverk
•  Positivt när det kommer någon utifrån och ställer frågor, ex genom ett BID
•  Involvera föreningslivet och invånarna, vandringar, evenemang mm
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2. Vilket utbud/innehåll kommer finnas i framtidens städer? 
Ge gärna exempel.

•  Varje stad är unik, en nulägesanalys/stråkanalys/strategi behöver tas fram
•  Takvandringar 
•  Det lokala och det unika bör få mer plats
•  Hela jordbrukskedjan, matproduktion, lokalt malt mjöl t ex (pandemin och Brexit har 
   synliggjort vår sårbarhet med tomma hyllor o s v), Bondens matmarknad.
•  Hållbara koncept, återbruk, delningsekonomi o s v
•  Hantverk
•  Produktion i små skalor i kombination med handel
•  Handel på nytt sätt, addera tjänster och unika upplevelser
•  Hantverk, konst och kultur 
•  Hälsa/skönhetsbranschen

3. Hur kan hållbarhet ta större plats i städerna?
Diskutera utifrån era olika erfarenheter. 

•  Mer återbruk i detaljhandeln
•  Mer grönområden, stadsodlingar
•  Infrastrukturen, cykelvägar, laddstolpar, samlastning, effektivare sophantering, 
   gröna lösningar osv 
•  Social hållbarhet
•  Att dem offentliga  sektorn tar ett ansvar i upphandlingar – att köpa lokalt och hållbart 
•  Hållbar livsstil, nya sätt att jobba på. Flexibilitet hos arbetsgivarna
•  Ordet ”hållbart” har fått en negativ klang som behöver jobbas bort 
•  Kompetensförsörjning en viktig del
•  Elbilar kan bidra till ett lugn och en ”tystare stad” 
•  Samverkan och kunskapspåfyllning behövs för detta breda begrepp

4. Vilka mål/riktlinjer/planer/ekonomiska förutsättningar/förändringar 
finns för er verksamhet för 2022? 

•  Har tappat i medlemsintäkter p g a krisen, kommunen betalade för 2021 
   men 2022 är oklart
•  Har ökat i medlemsintäkter p g a att fler ser vikten av samverkan p g a krisen 
   och de åtgärder vi gjort har varit väl synliga

5. Förslag på nästa tema våren och hösten 2022

Etableringsfrågan, hur kan vi jobba med detta? Hur hittar man etablerare? 
Kan vi hjälpas åt med detta? En svår fråga för många. 
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1. Vilka parter kommer framtidens städer att ha och hur kommer våra 
organisationer att se ut?
Ge exempel på kortsiktiga och snabba lösningar som har fungerat. Har det tillkommit några 
åtgärder som kan fungera även på längre sikt?

•  Samma som nu, men få med även civilsamhället, medborgare, seniorer, föreningslivet
•  Större industrier som tar samhällsansvar, centrumnära boende
•  Få fler boende i centrum för ett ökat flöde
•  Hur kan vi skapa och öka engagemanget till fler? 
•  Turism: boka upplevelser via R&B med privatvisningar.  Storytelling om sin stad/
   plats, taxiförare med flera som är stolta ambassadörer för sin stad.
 •  What´s in it for me? Gäller att skapa något som lockar. Delaktighet att göra skillnad. 
    Föreningar kräver stort engagemang. Prioriteringar. Mindre orter, större engagemang. 
•  Viktigt att de större parterna, kommunen, fastighetsägarna med flera är med på tåget.
•  I Ljusdal ej samma engagemang, för man tycker att det är kommunen som ska göra jobbet.      
   I mindre orter gör man det själv. 

REGION Gävleborg/Dalarna   
Värdstad: Ljusdal
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•  TYDLIGHET, göra film för restaurang som haft det tufft under pandemin, fastighetsägarna    
   ställde upp med pengar. Viktigast att man är tydlig och berättar vad man ska göra för att få   
   medel. 
   Exempel: Busskurer ett samarbete mellan kommun, näringsliv och centrumföreningen, 
   med inspiration från Örebro. Gata- och parkavd kontaktades, regler sattes och 
   verksamheterna kontaktades, alla fick möjlighet att marknadsföra sig. För varje år anslöt  
   sig fler aktörer.  

•  ÖPPENHET för nya idéer.  Alla kanske inte vet hur man ska gå till väga för att få 
   saker att hända. Cityverksamheterna är viktiga.

•  DEMOKRATI = MEDBORGARINFLYTANDE OCH STOLTHET
   Samla in medborgarförslag, visa hur det fungerar och kommunicera det till invånarna. 
   En inspiratör är Henrik Olssons husvagn på torget under en vecka för att prata med    
   invånarna.
   
   Gladare Hudik, kontaktades av Bonnier, hur kan man göra Hudik bättre, över 50 förslag    
   kom in, trots pandemin. Det finns en bank av idéer. Hudik City tar hand om idéerna, tips   
   att få med media. Bara fokusera på det positiva. Länka medborgarförslag på Facebook, där     
   man kan rösta. Över 200 röster då tar man det vidare, beroende på ortens storlek.
   Hudik: de flesta förslag har publicerats, inkludera medborgare och engagera och 
   visa att det händer något. 

   Järvsö: stor stolthet med bröstmjölken, de mest lojala är numera stockholmarna.   
   Inflyttarna kan vara en stark resurs. Mer bytänk och engagemang. 
   Hur fångar man upp nyinflyttade? 

   Ludvika: möten på torget och prata med medborgarna, en gång per termin i city

   Falun: Rör man sig på stan så kommer folk fram. Medborgarråd, 7-70 år är ambitionen.
   Gärna kring ett ämne, få med politiker.  Anteckna allt som sägs och skicka till kommunen.
   Det finns något att hänvisa till.

   Involvera lokalradio, lokalpress och bjuda in olika målgrupper.

   Hitta eldsjälar och få med dem. Fånga de nyinflyttade och berätta vem man kan 
   vända sig till. Jobba med folk som ej har tid, de får ofta mer gjort än de som har mer tid.
   Hitta den minsta gemensamma nämnaren. Visa att det händer något. Visa genomförda       
   förslag.  Tipsrunda på förslag.

   Eskilstuna jobbar med affärsplan, där man årligen bjuder in aktörer. Förslagen genomförs   
   om det finns någon som vill vara med och genomföra. Det ska pågå under 12 mån och    
   man har en egen kommunstämma. Det har visat sig vara bra att ha en tydlig start- och    
   sluttid.
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•  Hur kommer våra organisationer se ut? 

   Sandviken: för dyrt att ha en centrumledare under perioden det inte finns 
   aktiviteter.  Centrumsamverkan där näringsliv och kommun bidrar lika mycket. 
   Perioden jan-mars händer inget men kostar lön, då har man köpt in tjänsten. 
   Administrerar själv och håller möten efter behov. Kommunen samordnar.

   Bollnäs: gör som vi vill, men det gäller att man har många medlemmar och fysiska   
   butiker. Stökigt vid resecentrum efter skoltid och på kvällarna, öka tryggheten med hjälp  
   av kommunen. Centrum, turism, nattvandrare ska sitta där för att visa mer vuxna.

   Hudik: får medel både från kommunen och en centrumutv kan göra nytta hela året
   för att diskutera åtgärder, marknadsföring.  Olika förutsättningar, viktigt att det inte bara är 
   kommunen som är ansvarig. Hudiks kommun vill att det finns andra som genomför t ex  
   centrumföreningar. En stark förening är viktig som hjälper hela staden.

   Gävle har tre centrumutvecklare.

    Viktigt att kommunen är med så att man slipper anbud, kommunen kan ta krångligare    
   frågor. Beror på hur organisationen ser ut i olika orter, städer. Kultur är större nu, 
   öka kunskapen om aktiviteter lokalt, mervärde som tillför det oväntade.

   Ludvika: Bli bättre att samarbeta med turism och destinationsbolagen. De jobbar ej 
   så operativt. 

   Tips från Hudik: Ta med destinationsbolaget i styrelse/arbetsgrupp för infoutbyte. 

   Sandviken: Näringslivsenheten kraftsamlar vid större evenemang. Äska pengar 
   till exempelvis belysning etc pengar som blir över inför årsskiftet.
   Ryggraden att ha trygg basekonomi från kommunen, annars risk att man förlorar både     
   butiker/medlemmar, vilket innebär att kommunen också minskar sitt bidrag.

   Bollnäs: försöker närma sig Visitbolagen, men man pratar olika språk, olika tempo och       
   tidsperspektiv. Kommunen brukar be om vad vi i centrumföreningen vill göra.
   Tror benhårt på fristående förening men med samarbete, samverkan.

   Presentkorten ger också intäkter och betalar mer än medlemsavgifter. 
   Använda mer sociala medier, billigare än annonsering.
   De flesta centrumföreningar har representanter från kommunen och även fastighetsägare.
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2. Vilket utbud/innehåll kommer finnas i framtidens städer? 
Ge gärna exempel.

•  Fler restauranger, fler och mindre centrumkoncept, fler servicetjänster.
   Revival för kläder, byta in kläder man har tröttnat på. 
   Second hand på nytt sätt.
   Recycle hos bl a Zalando, e-handelsföretag börjar inse sin miljöpåverkan
   Man köper ekologisk mjölk men köper sen chips på Dollarstore.

Vilken typ av transportlösningar kommer vi att ha i stadskärnan?
•  Närproducerat och pop-up, gårdsbutiker etc kommer vara mer eftertraktat i 
   t ex befintlig matbutik
•  Saluhall i centrum med gårdsbutiker samlade på ett ställe –  Vad är vi villiga att betala för     
   kvalitet och närodlat?
•  Skor och cyklar som ej hämtas ut hos skomakare och cykelreparatörer går till 
   återförsäljning
•  Slit och släng och återbrukarna på arenan nu – mer återbruk, Sellby.se, second hand on    
   line, laga sina kläder, möbler och andra prylar.

•  Miljötänk har ökat. Man vill handla lokalt men man gör det inte. 
   Reko-ringen – om de fick mer PR skulle deras försäljning öka.

•  Tidigare handlade 94% i butik, nu handlar 83% butik.
   Handelsfakta.se har statistik på fysisk handel, se även Youtube. 
   Förlorarna är gränshandeln
   Framtiden ultralokalt, mer lokalt, pendlingsorter

•  Framtidsspaning: känsla av att det under pandemin visades solidaritet för det lokala
   Presentkortförsäljningen ökade och snabbare leverans

•  Butiker i mindre orter/städer klarade sig bättre än storstäderna
   Engagerad personal

•  Click and collect bra lösning
•  Ungdomarna mer digitala och kollar innan de åker till stan
•  Tiden och orken styr hur vi handlar

•  Zoo-djurhandlen har vuxit mest under pandemin, mer hundcaféer, veterinären fullbokad,
   fler verksamheter som tar emot hundar på hotell, caféer etc.

•  Lokaler som används hela dygnet, delade lokaler
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Bollnäs: vänthallen får utökad aktivitet
Hellre kontor än en tom lokal
Förr reste man mer till huvudkontoret, nu är det mer flexibelt och allt fler väljer att ha 
co-working place på övre plan.
Har inga lediga lokaler, vilket innebär att utbudet förblir detsamma. Flera vill in,
kommunen har haft som strategi sedan1980-talet att butiker ska ligga i stan. 
Ingen konkurrerande handel utan kompletterande. Familjeaktiviteter önskas, t e x Lekland.
Fler fysiska aktiviteter för barn och unga, både ute och inne efterlyses
Krävs en infrastruktur som kan ta emot ökade besökare

Hudik har en egen hub för företag, vilket också underlättar rekryteringen och man slipper 
bygga ut lokaler. Pop-ups samma sak där, förr var det mycktet svårare, vilket kan ha att göra 
med stadens storlek. Många pratar om att ha ett utbyte mellan orter för att utöka sitt 
sortiment, men det sker sällan. Det krävs att man arbetar aktivt med det, t ex i Falun, där en 
mäklare fick in en tatuerare. Logistiken sätter ibland käppar i hjulet och ibland är det fastig-
hetsägarna som är bromsklossarna.

3. Hur kan hållbarhet ta större plats i städerna?
Diskutera utifrån era olika erfarenheter. 

Återbruk (se tidigare svar.) Kvalitetsprodukter och service för att ta hand om sina skor, 
kläder, möbler etc. Retuna – ingen större skillnad, men bra paketerat och marknadsfört. 

Önskar att man kunde hjälpa secondhandbutiker att öka sin försäljning
”Busfrö” i Västervik är duktiga, de finns nu på flera ställen. Där finns gammalt och nytt, 
kläder och inredning mm, inbyteskläder. De har en stor kundkrets från hela Sverige. 
Secondhandbutiker hade flest besökare. 
En trend är också att Röda korset och andra ideella organisationer med secondhand-
försäljning fått nya lokaler centralt.

Bänkar som laddar mobiler, fungerar bra. Solcellsdrivna till att ladda mobiler.
Elbilar, elfordon kommer mer. Elsparkscyklar bra om det sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Hållbarhet och parkering, samåka på annat sätt, fler bor i stan
Eldrivna shuttlebussen

Prata transportlösningar – ej fordon
Laddstationerna är få på mindre orter – komplettera laddstationer med t ex elsparkcyklar.

Hållbarhet utifrån barnperspektivet – hur gör vi där? Enligt Barnkonventionen. som t ex 
Region Skåne som gjort på ett innovativt och informativt sätt med barnperspektiv. 

Seniorer en annan målgrupp, ofta barnen som tar beslut. Caféer, på restauranger
Smaka på Falun, 70+ hämtade flest biljetter.  Väldigt populärt.

Första måndagen efter Delsbostämman, LRF i Järvsö, ”Måläta”, lokala producenter,
(säljs upp till 20 000 biljetter, små portioner, 4-5 biljetter/person, förrätter, efterrätter etc 
30 kr/biljett, kl 14.00-22.00, lokala delikatesser även för barn. Entrén och dryck köps, filt tar 
man med sig, underhållning varar 30 min. Måläta genomfördes för 24:e gången 2019.)
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4. Vilka mål/riktlinjer/planer/ekonomiska förutsättningar/förändringar 
finns för er verksamhet för 2022? 

Falun: fortsätter med evenemang men även andra saker som drar folk t ex Smaka på Falun, 
som kan utvecklas. Jobba mycket med medborgarna tillsammans. 
Vår styrka är att vi kan vara snabba. 
Förstärka samarbetet med kommunen och få bättre ekonomi.
Tror mer på kulturaktiviteter och att testa nya saker tillsammans.
Hållbarhet också viktigt. Cyklingen stor i Falun, mountainbike med bana i stadskärnan 
planeras.  Världsarvet, Falukorven som kommer från världsarvethar  ej marknadsförts 
tillräckligt.

Ludvika: uppdatera affärsplanen från BID, med strategi och planering för 2022.
Tillskott i kassan från Köpmannaföreningen. Fler aktiviteter, stads/familjedagar fre-lörd
Det var lyckat att göra om i större format med olika inslag, musik etc.
Evenemang – utvärdera varför gör vi det och vad leder det till? Förklara om det är 
säljfrämjande eller ej.  Trivselfaktor som motvikt till säljfrämjande, som också har sin effekt, 
men på längre sikt är också viktig. Tjejkväll, tjejweekend. 

Tänka på att det ej uppfattas som exkluderande.
Det ger klirr i kassan, men tänka på vad man döper det till.
Att byta namn tar tid innan man får genomslag.

Bollnäs: aktiviteter fortsätter, ”Grilla” som körts många år kan förnyas nu. Hitta nya 
aktiviteter. Handlarna tycker att vi ska göra som vanligt, med extra finess. Behöver ej planera 
allt så lång tid i förväg. Öppen för snabbare aktiviteter.  2022 kommer bli jättebra.

Hudik: jobbar vidare med BID, organisationsförändringar tar lite tid som kommer att stärka 
Hudiks cityverksamhet, involvera Köpmannaföreningen. Skala upp Smaka på Hudik. 
Hudikskalaset, marknad och få ihop helheten samt förbättra samarbetet med handlare och 
hitta gemensamma aktiviteter. BID kommer ta mycket tid. Nära relation med handlare, träf-
fas minst en gång i månaden. Få ihop olika föreningar samt kommunen som ska samsas om 
resurserna. Handelsgala, som Gävle.

Sandviken: Förhoppningsvis att börja ett BID och få till en organisation.
Fysiska aktiviteter rullar på som tidigare. Folk är mindre krävande nu efter pandemin.
Behovet att träffas fysiskt är stort.

Ljusdal: Strategimöte 7 okt med kort och lång sikt med styrelsen, nya medlemmar,
Har bidragshjälp 2 timmar för att hantera sociala medier, önskan att få bättre struktur och 
se över hur pengar används. Street Art och andra saker som ger energi och även 
”medborgardelen.”

•  Säkerheten i stan hur upplevs den? Hur tacklar man frågan?
   Bjuda in t ex Polis och göra trygghetsvandringar.
   En stor fråga: ungdomar, hemlösa, sociala, missbrukare m fl. Fritidsgårdar stänger 
   och ersätts med värdar som pratar med berörda. 
  Åtgärder: nattvandrare, debattartiklar och motorburen ungdom ombeds hålla ett extra 
  öga på unga. 
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Media förstärker otrygghetskänslan och snabba slutsatser dras från storstäderna 
till mindre orter. 

Goda exempel: 
•  Hej Malmö – bygga relationer med de unga
•  Ludvika frågade vad vill ungdomar ha och svaret blev ”en plats att hänga på”, lockade
   många olika organisationer, fritidsgårdar, kyrkan, socialförvaltningen, 35 bilar kom, 
   stor succé.

•  Bra respons från ungdomarna, kommunen/näringslivet kommer att göra mer för dem 
   Epa-cruising etc planeras och ev någon artist. Kommunen bjöd på hamburgare och korv.
   Ungdomar och skolelever hjälpte till att leverera mat etc under pandemin.
   Genomfördes fredag kl 17-19. Nästa gång förlänga tiden.

Tips: uppmärksamma ungdomars intressen, de är morgondagens 
målgrupper/vår framtid.

Motorburen problematik, möte i Ljusdal

5. Förslag på nästa tema och värdstad våren och hösten 2022
Februari – lunch till lunch? Eller dagsmöte, Dalarnas tur nästa gång
Testa lunch till lunch

Falun med avstickare till Svärdsjö 

Hållbarhet i praktiken
Få med fastigheternas roll i centrum

Önskemål: 8-9 feb 2022

Digital AW hålls i Gävleborg
Carina Janars bjuder in sista torsdagen i månaden kl 15.00
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1. Vilka parter kommer framtidens städer att ha och hur kommer     
    våra organisationer att se ut? 
   Ge exempel på kortsiktiga och snabba lösningar som har fungerat. Har det tillkommit några 
   åtgärder som kan fungera även på längre sikt?

• Extern finansiering, t ex arvsfonder eller sponsorer
•  Projektmedel
•  Intressenter av stadskärnan finansierar mer
•  Mer affärsdrivna aktiviteter
 o  Ta betalt för våra tjänster
 o  Se värdet av våra tjänster

•  Partsamarbetet finns fortfarande kvar
•  Större involvering av civilsamhället, tex kyrka, föreningar, SPF
•  Destinationsbolag kommer ta en större roll
•  Turismen ökar – mötesplatser är viktiga
•  Kommunen fortfarande otroligt viktig, kommer att ta större mark 
   i stadsutvecklingsfrågorna

REGION VÄST
Värdstad: Göteborg
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•  Personliga medlemskap kommer att bli mer vanligt
•  Polisen en mer viktig part i olika frågor i allt från trygghet till event
•  Myndigheter som får en mer gränsöverskridande roll

2. Vilket utbud/innehåll kommer finnas i framtidens städer? 
Ge gärna exempel.

•  Fortsatt handel – mixen!
•  Kultur
•  Serviceinriktat
•  Mötesplatser
•  Mindre nishade verksamheter som drivs av entreprenörer/eldsjälar
•  Kedjor/Franshise samlas mer på platser med tydliga flöden
•  Mer upplevelsebaserade stadskärnor 
•  Handelns öppettider matchar med konsumenternas behov tror vi, 
    mer öppet på kvällar och söndagar
•  Viktigt att inte bara ha handel i stadskärnan utan fler besöksanledningar, kultur,   
   konserter, jobb, boende, studentrelaterade arenor, restauranger och caféer.
•  Traditionella externa handelsplatser söker sig in till stadskärnan för mindre 
   enheter, vi ser det redan idag i ibland annat Clas Ohlson, IKEA, Stadium Outlet osv

•  Uthyrning av mindre verktyg, typ borrmaskiner och liknande
•  Sharing spaces av kontor och butiker
•  Ännu mer pop up-koncept
•  Kulturkoncept
•  Mer ärendestyrt

•  Skräddarna och skomakarna kommer få en allt större plats
•  Aktiverande platser mellan bostäder
•  Mer showrooms, beställ på nätet och kom och testa/hämta i butiken
•  Kortare hyreskontrakt
•  Verksamheter på samma sätt som foodtrucks som flyttar runt, men inte som
   torghandlare utan lite mer exklusivt

•  Mer kontorshotell i centrala lägen
•  Teknik kan både hjälpa och stjälpa – sårbarhet när något händer. Bland annat om  
   verksamheter enbart har sociala medier som marknadsföringskanal. 
•  Trygghet en fråga som kommer bli allt större på olika nivåer

3. Hur kan hållbarhet ta större plats i städerna?
Diskutera utifrån era olika erfarenheter. 

•  Lokala handeln – när du inte behöver åka långt för att handla
•  Ha ett grundutbud – så att allt finns
•  Återvinning och återbruk, second hand
•  Smartare lösningar, bla mellan olika fastighetsägare
•  Mindre trafik – mer gågator
•  Säg ja till egen matlåda
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•  Egen kaffekopp – pantsystem
•  Pantsystem inom hudvård
•  Lämna in dina gamla kläder 
•  Återbruk av byggmaterial
•  Stadsodlingar, bikupor, insektshotell och liknande i stadsmiljöer
•  Mer utrymme för gående och cyklar
•  Inga fler ballonger!
•  Mer närproducerat

4. Vilka mål/riktlinjer/planer/ekonomiska förutsättningar/
förändringar finns för er verksamhet för 2022? 

•  Politik – val 2022
•  Mindre städer – utmaningen att behålla köpkraften till handeln 
   nu när pandemin släpper
•  Utmaning även i större städer – i vilken utsträckning kommer kontoren tillbaka?
•  Ordna mer event

5. Förslag på nästa tema våren och hösten 2022

•  Fokus på hur vi kan mäta värdet av vårt arbete
•  Nya affärsmodeller och finansieringen av dem
•  ”Tre goda exempel” från varje stad, allt från projekt till genomföranden
•  Hållbarhet som eget tema
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1. Vilka parter kommer framtidens städer att ha och hur kommer våra 
organisationer att se ut?
Ge exempel på kortsiktiga och snabba lösningar som har fungerat. Har det tillkommit några 
åtgärder som kan fungera även på längre sikt?

•  Invånarna är viktiga, inkludera dem och i påverkan
•  Ambassadörskap för staden – invånarna behöver vara stolta över sin stad och 
   prata gott om den
•  Viktigt at de olika parterna som finasierar/åtgärdar inte bara är kommunen, 
   många lutar sig mot det, men kommunen behöver skapa förutsättningar
•  Hur får vi in de ungas röster? En viktig målgrupp. Vilka krav har de?  
•  Nyckeln ligger hos fastighetsägarna
•  Kommunerna behöver vara mera kommunikativa och även bli 
    bli bättre på kommunikation om samverkan och vad man ska lyfta tillsammans.
    Tjänstepersoner skulle t ex kunna förklara hur man jobbar, kommunen 
    behöver bli tydligare i sin kommunikation och mer proaktiva. 
•  Olika stadsdelar får större betydelse, röra sig mer lokalt i ”sitt neighborhood”

REGION SYD
 Värdstad:  Ystad
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•  Kristianstad har skapat ”Cityvänner” = företag som kan gå in och stötta via 
   partneravtal både engångssponsring till enskilt projekt och längre avtal på tre år. 
•  Cityhögskola som drar yngre folk till staden
•  Den gamla treparten stannar, men kompletteras av upplevelser och kultur, 
   kommunen ta större roll
•  Skriva avtal med sina medlemmar!
•  Cityorganisationerna i förhållande till destinationsorganisationerna – båda behövs 
   men de får inte äta upp varandra
•  Finansieringen är en utmaning, fastighetsägare och kommun lägger lika delar, 
   men svårt höja medlemsavgiften.  Ann-Louise, Sölversborg: ”Var inte rädd för att ta betalt, 
   när vi levererar så mycket!” – de har dubblat avgiften utan att någon lämnade.
•  Roller och mandat, strategiskt/operativt i treparten
•  Avgift i Hässleholm justerades förra året mitt i pandemin – de dokumenterade vad 
   medlemmarna fick, ingen hoppade av, de vågade höja och det blev bra. 
   Höjde vissa avgifter, exempelvis banker från 3-4 000 till 10 000 kr. 
   Tips – paketera det snyggt! 

2. Vilket utbud/innehåll kommer finnas i framtidens städer? 
   Ge gärna exempel.

•  Ambassadörskapet till aktörerna
•  Ta vara på det vi har och utveckla det
•  Värdskapet viktigt
•  Media kan bidra 
•  Involvera ungdomar
•  Upplevesler för alla åldrar
•  Måste även finnas ”bara-vara-platser”
•  Stadsapp som innehåller allt 
•  Man behöver bli överraskad i staden
•  Kontorsplatser, behov av olika platser, stämningar o intryck 
•  Butikslokaler omvandlas till co-working areas
•  Hälsa och välmående i samband med boende
•  Kultur och teater
•  Butiker som har mer ”cross merchandise” och oväntade saker att finna
•  Multifunktionella butiker typ ”Beoynd us” – shop in shop, café, restaurang, 
    co-working, konferenslokal etc
•  ”Nördiga” upplevelser tillsammans
•  Aktivera sig – lös en gåta när du äter middag
•  Öppna bar med yxkastning – trend från USA
•  Malmö har ”gå in och slå sönder allt i rummet”, man samlar möbler och skräp 
   som bankas sönder
•  Unika butiker och unika krögare
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•  Mötesplatser, smycka staden, som skapar flöden som ger konsumtion och trygghet
•  Om torget är tomt måste det dit en trollkarl – levandegöra platsen genom smaverkan
•  Torghandel – bryta gamla mönster och riktlinjer – Eslöv har bra erfarenhet! 
•  Vårdcentraler 
•  Fysiska aktiviteter – det vi inte kan göra digitalt 
•  Sport, lek på allmänna ytor
•  Service och tjänster
•  Innovativa lösningar
•  Start ups och UF-företag
•  Instagramboxar på fik med provrum och möjlighet att skicka tillbaka direkt 
   (Beyond us, Malmö har det)
•  Ekonomisk och social hållbarhet i stadskärnan

3. Hur kan hållbarhet ta större plats i städerna?
Diskutera utifrån era olika erfarenheter. 

•  Mer återbruk och second hand i finrummet
•  Mer lokalproducerat
•  Fossilfria transporter
•  Citylogistik – omlastningsstationer med eldrivna fordon till butikerna 
•  Packa kläder utan plast, mer hållbart från leverantören
•  Arbeta med att välkomna alla 
•  Farmers market
•  Reko-ring
•  Promota handla lokalt
•  Reparationsbutiker
•  Bytesmarknad
•  Seminarieform, temadagar – gamla dagars bokcyklar 
•  Handlare jobbar redan mycket med hållbarhet, men talar kanske inte om det 
•  Ekologiskt
•  Ungdomar i butik – UF – 90 företag som ska placeras ut, finns på torget till jul 
   (Sölvesborg), trendspanar tillsammans vid uppstart av UF – drar till sig familj, vänner
•  Vår roll – vi måste vara pålästa och sprida vår kunskap och kompetens
•  Automatbutiker – gå in med bank-id t ex
•  Köttomat i Söderköping – handla fryst kött,  två lanthandlare med avtal mellan 
   kund/butik där kunden får ett chip för att komma in – bemannas sommartid 
   men är utan personal resten av året – bra idé vid ”stängt måndagar” 
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4. Vilka mål/riktlinjer/planer/ekonomiska förutsättningar/förändringar 
finns för er verksamhet för 2022? 

•  Är ett bekymmer…
•  Ronnebys Platsutvecklingsfond är en bra lösning, där kan man söka medel för kreativ idéer  
   om man är medlem, upp till 50% finsiering – en nyhet som sätter lite guldkant, kommunen  
   avsatte 100.000 kr och näringslivet liknande. Från start fanns 500.000:-! Bra emottaget. 
   BID-grupper har kunnat söka och fått 100% täckning.

5. Förslag på nästa tema och värdstad våren och hösten 2022

•  Hållbarhet
•  Hur tänker fastighetsägare och deras roll i förändring
•  Söka medel  – i september

•  Växjö 
•  Ronneby 
•  Karlshamn   
•  Lund 
•  Landskrona


