
SVENSKA STADSKÄRNOR
ÅRSREDOVISNING 2021



SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSREDOVISNING 20212

SVENSKA STADSKÄRNOR
Hela Sveriges samverkansplattform 

för att skapa attraktiva och hållbara stadskärnor



SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSREDOVISNING 2021

ÅRSREDOVISNING 2021
 

INNEHÅLL        SID
  1.  VD HAR ORDET                 4 

  2.  ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN                          6

  3.  EN SUMMERING AV VERKSAMHETSÅRET                                 8

  4.  ÅRSREDOVISNING SVENSKA STADSKÄRNOR AB                                17     

   5.  ÅRSREDOVISNING SVEENSKA STADSKÄRNOR 

       IDEELL FÖRNING                24   



SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSREDOVISNING 20214

Vad är din stadskärna värd?
Du kanske aldrig reflekterar över frågan om varför din stadskärna är viktig, 
men det finns anledning att fundera över det. Du är nämligen med och påverkar 
vilken stadskärna du vill ha framöver, genom dina val.  Vad är den värd för dig – 
för näringslivet, för miljön, för den sociala hållbarheten, för besökaren, för 
investeraren och för skatteintäkterna? Hur styrs din stadskärna? Vem bestämmer 
om den ska vara trevlig eller ful och tråkig? Fundera på det, men kom ihåg...
ingen puls utan din! 

43 svenska städers samverkansorganisationer har under året enats i en 
nödvändig och viktig upplysningskampanj för att peka på betydelsen och värdet 
av våra stadskärnor. Man kanske inte alltid tänker på det men stadskärnan är 
viktig och tillhör oss alla, den blir vad vi själva gör den till. Den är vår känslo-
mässiga bindning till staden och skyltfönstret för stadens attraktionskraft. 
Den skapar tillhörighet och samhörighet. Den lockar investeringar och talanger, 
skapar arbetstillfällen och lägger grunden för tillväxt. Därför kräver den också 
vår uppmärksamhet, omsorg och vårt gemensamma fokus. 

Ingen part kan ensam ta ansvar för stadskärnans attraktivitet eftersom den 
bestäms av så vitt skilda delar som kommersiellt utbud, miljö, arkitektur, 
historia, trygghet, renhållning, tillgänglighet, kultur, nöje, service, etc. Vi har 
ett gemensamt intresse att värna stadskärnan, för när den blomstrar så 
innebär det många positiva konsekvenser som man inte alltid tänker på. 

Sveriges stadskärnor omsätter ca 220 miljarder kronor vilket innebär att 
konsumtion i stadskärnan bidrar till drygt 30 offentliga miljarder i momsintäkter 
som bland annat går till vård, skola och omsorg. Här skapas lokala arbetstillfällen, 
i snitt 12% av de sysselsatta i en kommun arbetar i stadskärnan vilket motsvarar 
omkring 85 miljarder kronor till stat och kommun i inkomstskatter (källa: WSP). 
Att stötta sitt lokala näringsliv bidrar alltså till tillväxt, det inspirerar företagande 
och i slutändan kommer mer skattemedel genereras till välfärden. Därför gynnas 
inte bara näringslivet utan även skola, vård, omsorg och infrastruktur. 

VD HAR ORDET
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Det är i stadskärnan vi hittar de helt unika entreprenörerna, de som sätter 
prägel på platsen och är ett viktigt bidrag till stadens identitet. Många butiker, 
restauranger och caféer drivs av egenföretagare som tillsammans bidrar till 
stadens själ genom sitt speciella utbud. Att konsumera lokalt är att agera hållbart. 
När du handlar lokalproducerade varor minskar de övergripande transporterna 
eftersom råvarorna finns i närheten eller att du redan i butiken får rätt vara i rätt 
storlek och inte behöver skicka returer. 

Stadskärnan är ett resultat av alla förändringar genom historien och kommer att 
överleva genom anpassning. Hur den kommer att se ut och vilken funktion den 
kommer att ha framöver bestämmer vi genom att engagera oss i samverkan, 
utnyttja vår konsumentmakt och påverka politiskt. Vår gemensamma förening 
sätter fokus på centrums betydelse och tillsammans kämpar vi för att skapa 
attraktiva och hållbara stadskärnor.

Björn Bergman
VD Svenska Stadskärnor
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Föreningen Svenska Stadskärnor grundades 1993 och driver sedan 1996 
huvuddelen av verksamheten genom ett helägt dotterbolag, Svenska 
Stadskärnor AB. Svenska Stadskärnor är en icke-vinstdrivande intresseorganisa-
tion utan enskilda partsintressen. Vi jobbar för att stimulera erfarenhetsutbyte 
rörande samverkan mellan stadskärnans olika intressenter. Det gör vi företrädes-
vis genom konferenser, seminarier, nätverksträffar och utbildningar. Vi står sedan 
1995 bakom utmärkelsen Årets Stadskärna.

Svenska Stadskärnors medlemmar finns i såväl offentlig som privat sektor. 
Merparten av våra medlemmar arbetar med utveckling av sin stadskärna 
på lokal nivå. 

83 kommuner är direkta medlemmar hos oss.

50 medlemmar är samverkansorganisationer med kommunen, 
fastighetsägarna, handeln och andra företag som ägare. 

58 företag är också medlemmar t ex konsultföretag, arkitektkontor, 
fastighetsbolag, detaljhandelsföretag och andra företag och organisationer 
som har intresse av att Sveriges stadskärnor utvecklas.

Vi har medlemmar i sammanlagt ca 115 kommuner, antingen genom ett direkt 
medlemskap eller genom en samverkansorganisation. Många kommuner väljer 
att ha både samverkansorganisationen och kommunen själva som medlemmar.

Vi har vid årets slut 192 medlemsföretag/organisationer, men har fortfarande 
behov av att utöka medlemskretsen och bredda finansieringen. Under 2022 
kommer vi att fortsätta jobba aktivt med ytterligare medlemsrekrytering och 
en utveckling av programmet för Preferred Partners.
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EN SUMMERING AV 
VERKSAMHETSÅRET 2021

PANDEMINS EFFEKTER PÅ BOLAGET
Ytterligare ett år av restriktioner och svårigheter med planering av verksam-
heten. För medlemmarna har året varit utmanande och verksamheten har fortsatt 
anpassningen till digitala lösningar i hög utsträckning främst avseende utbildning, 
möten och coachning. En viss återhämtning rent omsättningsmässigt lyckades 
bolaget med, men kommer inte upp i samma nivåer som innan pandemin främst 
med anledning av att fysiska konferenser inte kunnat genomföras. Verksamhetens 
kostnader har fortsatt anpassats efter de nya förutsättningarna och tack vare 
bolagets flexibla organisationsstruktur har omställningen klarats av förhållandevis 
väl. 

När pandemins effekter nu börjar avta så står världen inför ett nytt hot mot 
samhällets återhämtning. Rysslands invasion i Ukraina som startade i slutet av 
februari 2022 innebär ett nytt hot som påverkar planering och verksamhetens 
utveckling. Effekterna på bolaget är för närvarande inte omfattande, men i 
skrivande stund rasar striderna och utgången är högst oviss.

BOLAGET OCH PERSONAL
Under året omlokaliserade verksamheten eftersom det kontorshotell där bolaget 
tidigare hyrt upphörde med verksamheten. Nytt kontor upprättades på kontors-
hotellet Genetor på Malmö Centralstation i nybyggda och ändamålsenliga lokaler. 
Bolaget har fortsatt två personer anställda, men engagerar 9 personer i lednings-
gruppen. Övriga deltagare i ledningsgruppen har förtroendeuppdrag eller fungerar 
som underkonsulter.

Valberedningen föreslog omval av samtliga styrelsemedlemmar som var uppe 
för omval och även styrelsens ordförande Per Eriksson fick förnyat förtroende. 
Till styrelsen adjungeras Ann-Sofie Eriksson som SKR:s representant i samband 
med att ledamot Linda Ahlford fick en ny tjänst i Uppsala Kommun.
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Utmärkelsen Årets 
Stadskärna har delats 

ut sedan 1995.
2019 tog Östersund 

hem den titeln.

Örnsköldsvik
Årets Purple Flag-stad 2019

QM – Kvalitetsmärkning
Här är några av årets 

12 om- alternativt 
nycertifierade QM-städer.

Överst från vänster:
 Växjö, Helsingborg,

Sundsvall och Södertälje
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BOLAGETS EKONOMI
Grundfinansieringen sker genom medlems- och serviceavgifter som indexeras 
enligt avtal. Omsättningen har ökat jämfört med 2020, men når fortfarande inte 
tidigare nivåer vilket till stor del beror på att vi varit tvungna att ställa in fysiska 
konferenser som i vanliga fall bidrar med en förhållandevis stor del av omsätt-
ningen. Vidare har vi inte kunnat genomföra utbildningar i samma omfattning som 
tidigare år. Under året har fokus varit att fortsatt ställa om till digital verksamhet 
vilket har medfört vissa besparingsmöjligheter så resultatet har kunnat balanseras 
upp trots minskade intäkter. 

UTMÄRKELSER
Utmärkelsen Årets Stadskärna ställdes in även detta år med anledning av de 
restriktioner som pandemin har medfört. Juryn har inte kunnat besöka nomi-
nerade städer och våra medlemmar har tvingats ha fokus på akuta insatser och 
inte kunnat engagera sig i ansökan. Även utmärkelsen Årets Purple Flag-stad fick 
ställas in av samma anledning. Istället lyftes ett antal goda exempel på nytänkande 
och kreativa insatser med Hedersomnämnande på Årskonferensen. Södertälje, 
Trollhättan, Umeå, Västerås, Östersund och Simrishamn fick diplom.

Under årsmötet delades dock utmärkelsen Stadsstjärna ut till Helena Olsson, 
Stefan Nygren och Oana Mihaescu som tack för förtjänstfulla insatser för Svenska 
Stadskärnor. 

KVALTITESMÄRKNING – QUALITY MARK
Under året har genomförts en särskild satsning på att få fler städer att kvali-
tetscertifiera sin samverkan med vår modell Quality Mark - QM. Quality Mark 
baseras på en europeisk certifiering som togs fram gemensamt av flera länder i 
ett samarbete kallat TOCEMA Europe (Town Centre Management Europe).

En aktuell QM-certifiering är ett krav för att kunna söka till Årets Stadskärna, 
men har också stor betydelse för att visa på ett strukturerat och långsiktigt 
samarbete mellan stadens offentliga och privata aktörer. Under året har 12 städer 
om- alternativt nycertifierats12, vilket innebär att 19 städer är kvalificerade för 
ansökan till Årets Stadskärna.
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CITYGROUP
Ett unikt nätverk i samverkan mellan Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare

TEMA: STADSKÄRNANS FRAMTID

DOKUMENTATION FRÅN 

CITYGROUPTRÄFFARNA OKTOBER 2021 

i Boden, Torsby, Ljusdal, Göteborg och Ystad

Urban Centre Management
– UCM är branschanpassade 

utbildningar med inriktning på 
centrum- och platsutveckling

 samt ledarskap.

Premiär för 
Sweden Urban Arena 

– en digital internationell 
konferens genomfördes 

den 9 november i samarbete 
med Sveriges 

Centrumutvecklare. 
Huvudtalare var 

Dr Richard Florida.

Nätverksträffen Citygroup och 
samlar två gånger om året 

våra medlemmar kring 
aktuella frågor.

59 minuter är ett digitalt 
samtalsforum där vi under 

fokuserar på aktuella 
frågor kring stads-, plats- och 

centrumutveckling utifrån olika 
perspektiv. Dessa webbinars 
genomförs i samarbete med 
Sveriges Centrumtutvecklare.

BID-Forum samlar våra 
medlemsstädersom arbetar 

med eller är intresserade 
av vår BID-modell. 
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URBAN CENTRE MANAGEMENT
Svenska Stadskärnor erbjuder utbildningar på olika nivåer för alla som på olika 
sätt deltar i centrumutvecklingsarbetet. Våra Urban Centre Management-ut-
bildningar har inslag av både akademisk och praktisk karaktär. Utbildningarna är 
väsentliga grundstenar för verksamheten och har fullt fokus på medlemmarnas 
behov av kunskap och inspiration. Under året genomfördes några UCM-utbild-
ningar fysiskt med totalt ca 70 elever – UCM Basic, UCM BID-manager och 
UCM Ledarskap 2.0. 

CITYGROUPS
I samarbete med Sveriges Centrumutvecklare har citynätverksträffar genomförts 
i de olika regionerna från norr till söder. Sammanlagt ca 100 personer har tagit 
del av parternas aktuella verksamhetsfrågor, trendrapporter och utbildnings-
möjligheter. Nätverken har dessutom avsatt tid för tematiska runda-bords-samtal 
för erfarenhetsutbyte som dokumenteras och sprids till deltagarna och övriga 
intressenter.

KONFERENSER OCH WEBINARS
Årskonferensen med Östersund som värdstad fick återigen flyttas fram.
Istället genomfördes en digital Årskonferens med ca 250 deltagare i tre parallella 
spår med 44 programpunkter. Konferensen modererades av Johan Wester och 
inbjudna föreläsare var bl a Mark Isitt och Per Schlingmann.

Sweden Urban Arena genomfördes även den i digital form och är numera helt 
internationell. Konferensen är ett samarbete med, Sveriges Centrumutvecklare. 
I år var den världsledande forskaren Dr Richard Florida huvudtalare och övriga 
gäster kom från USA, Kanada, Storbritannien och Spanien.

WEBBINARS – Då de fysiska träffarna starkt begränsats har vi fortsatt genomfört 
webbinars som varit väldigt uppskattade. Under 2021 utvecklades dessa webbi-
nars ytterligare med en hel serie digitala möten med det samlande namnet 
”FOKUS 59 minuter”. Sammanlagt genomfördes 6 olika teman med ca 400 
deltagare. Vidare utvecklades under hösten vårt nationella BID-forum som 
innebär en digital mötesplats för alla BID-intresserade där vi informerar om vår 
BID-modell och där städer som arbetar med modellen får beskriva sitt arbete 
och sina erfarenheter. Sammanlagt genomfördes 7 ordinarie webinars och
 ytterligare 4 föreläsningar under året. 

Under året genomfördes även 2 Purple Flag forum, där totalt tio olika städer 
deltog och delade med sig av sina erfarenheter av det lokala Purple Flag-arbetet.
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PLATSSAMVERKAN  
för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer

– Vi såg behovet av samverkan men visste inte hur vi skulle göra. 
Vi blev rekommenderade Svenska Stadskärnors BID-modell och 
efter samtal med dem enades vi om vad som behövde göras för att 
komma igång på ett så effektivt sätt som möjligt, förklarar Angelica 
Coleman, näringslivsutvecklare i Ronneby kommun.

Det allra första Ronneby gjorde innan de satte igång sitt BID-arbetet var att 
begära in 100 avsiktsförklaringar från de olika intressenterna i BID-området, 
det vill säga från Ronneby Handel, Fastighetsägarna i kommunen och Ronneby 
kommun.
   – Tack vare avsiktsförklaringarna fick vi en bra start och ett underlag till att 
bemanna styrgruppen och de olika fokusgrupperna. Vi var noga med att varje 
grupp hade representanter från samtliga intressegrupper.  Totalt har cirka 200 
personer deltagit i processen och tillsammans har vi följt de sju olika stegen 
under 18 månader. Det har varit tufft men samtidigt oerhört stimulerande,
förklarar Angelica Coleman. 
   Utifrån nulägesanalysen har de tillsammans enats kring 150 åtgärdspunkter, 
varav 25 är genomförda/klara och 45 är pågående. Hur det ska genomföras 
framgår i den gemensamt framtagna affärs- och handlingsplanen med tillhörande 
budget och finansiering. 

– Tveka inte att starta 
ett BID! Det är ett 
jättebra sätt att mötas 
och utvecklas tillsammans, 
säger Angelica Coleman, 
näringslivsutvecklare i 
Ronneby kommun. 

SVENSKA STADSKÄRNORS BIDMODELL – SAMVERKAN PÅ FRIVILLLIGA GRUNDER

100 avsiktsförklaringar – starten 
för Ronnebys BID-process

BID-gruppen på studiebesök i Västervik.

SVENSKA STADSKÄRNORS BID-MODELL
BUSINESS IMPROVEMENTS DISTRICTS 
”AFFÄRSUTVECKLINGSOMRÅDE”

CENTRUM- OCH 
PLATSUTVECKLINGS-BID

TRYGG- OCH 
SÄKERHETS-BID

• Borlänge
• Enköping
• Filipstad
• Gamleby
• Grängesberg
• Hudiksvall
• Hässleholm
• Kävlinge
• Lidköping
• Linköping
• Ludvika
• Norrköping

• Orsa
• Ronneby
• Rättvik
• Simrishamn
• Sollerön
• Svärdsjö
• Torsby
• Västervik
• Åtvidaberg
• Ängelholm
• Överum

• Avesta
• Falun
• Hallstammar
• Sala

Kvälls- och nöjeslivet var 
begränsat under pandemin

2020-21, men trygghets-
arbetet var fortfarande 
viktigt att upprätthålla.

Intresset för Svenska 
Stadskärnors BID-modell

 är stort. Modellen bygger 
på frivillig samverkan och 

fungerar oavsett storlek 
på stad eller plats. 

Under året har ett 
samarbete inletts med 

Stiftelsen Tryggare Sverige 
och bl a resulterat i en 

BID-inspirerad modell med 
fokus på platssamverkan.
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PURPLE FLAG
Konceptet Purple Flag är hämtat från Storbritannien och under projektets gång 
transformeras programmet för att passa svenska förhållanden och översätts till 
svenska. Boverket stöttade projektet i uppstartsfasen för att sätta fokus på att 
skapa jämställda miljöer och en kvällsupplevelse för alla. De offentliga miljöerna 
ska vara jämställda, inkluderande och öppna för stadens alla invånare. Sedan 
starten har ca 30 platser certifierats och under året startade Östersund (delvis 
2020) och Skara sin samverkan för att utveckla kvällsekonomin.  

SVENSKA STADSKÄRNORS BID-MODELL
BID står för Business Improvement District, en organiserad samverkan mellan 
offentlig och privat sektor där man på ett tidigt stadium i processen ska enas 
kring en gemensam vision och målbild samt upprätta en handlingsplan med 
tillhörande finansieringsmodell och budget. Genom en lokal implementering av 
metoden i en ort/stad/plats är målet att bidra till ökad kunskap samt erfaren-
hetsutbyte både internt och externt. Svenska Stadskärnor arbetar i en coachande 
process tillsammans med alla aktörer i det tilltänkta BID-området, som vi sedan 
gemensamt kopplar till utvecklingsplanen.

Under året har ett 10-tal olika städer arbetat efter modellen och vi har ställt om 
vårt coachande uppdrag så att vi kan stödja processerna via digitala möten. 

Under året fortsatte även våra två projekt med samverkansmodellen som grund. 
Det är dels ett projekt för Trafikverket där Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet tillsammans med Svenska Stadskärnor ska utveckla och hitta en 
gemensam plattform för samverkan kring stadens tillgänglighet och trafiklösning, 
dels ett Vinnova-projekt där Svenska Stadskärnor tillsammans med länsstyrel-
serna i Dalarna och Västmanland och Stiftelsen Tryggare Sverige fått uppdraget 
från Vinnova att hjälpa kommuner att minska brottsligheten och öka tryggheten 
genom att initiera och driva platssamverkan.
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Johan Anselmsson          Fredrik Bergström                     Karin Book     Oana Mihaescu

Stefan Molnar                            Catrin Lammgård                       Elin Nilsson                               Malin Sundström                       Alexander Ståhle

 Ola Thufvesson                       Mia Wahlström        Lena Smidfelt Rosqvist               Joakim Wernberg                       Martin Öberg

SVENSKA 
STADSKÄRNORS 
FORSKNINGSRÅD
2022

Grundläggande för våra 
Preferred Partners är att de, 
förutom sin spetskompetens 
och erfarenhet, också har ett 

engagemang för att stötta 
stads- och platsutvecklingen 

i våra svenska städer 
och orter.

Syftet med Forskningsrådet 
är bl a att bidra till ökad 

forskning och kunskap kring 
ämnen relevanta för städer 

och orter med särskilt 
fokus kring stads-, plats- och
 centrumutveckling. Det sker 

bl a via webbinars,
konferenser, nyhetsbrev 
och årlig spaningsskrift.
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FORSKNINGSRÅD
Rådet har utökats och består nu av 14 forskare och analytiker som alla har ett 
stort intresse av att aktivt delta med sina insatser för att främja, sprida och 
utveckla forskningen kring våra komplexa stadsutvecklingsfrågor. Under året 
spreds trendspaningen ”Tänk om...” och planeringen för en ny spaning och en 
forskarkonferens är i full gång.

Under året startade även ett projekt tillsammans med RISE – Research Institute 
of Sweden, om en ny mätmodell för att komma fram till en gemensam standard 
för att mäta attraktiva stadskärnor.  

MARKNADSFÖRING
Vår främsta kanal för information och dialog är Facebook, men under året 
genomfördes för fjärde året i rad gen särskild insats genom en bilaga i Dagens 
Industri och Dagens Samhälle. Tillsammans med Key City Group tog vi fram ett 
magasin – Levande Städer, som distribuerats dels som bilaga i tidningarna, dels 
genom postutskick och utdelning vid större events under året. Insatsen har gett 
utdelning i form av ökad uppmärksamhet för vår organisation och verksamhet. 

43 svenska städers samverkansorganisationer har under året enats i en nödvän-
dig och viktig upplysningskampanj för att peka på betydelsen och värdet av våra 
stadskärnor. Kampanjen initierades av Key City Group, som också finansierade 
uppstartskostnaden. Kampanjen heter Ingen Puls Utan Din och Svenska 
Stadskärnor är sammanhållande och en länk mellan deltagande städer. 
Kampanjen kommer att fortsätta och vidareutvecklas under de kommande åren.

FRAMTIDA UTVECKLING
Under året genomfördes internutbildningar för att fortsätta vår digitala 
kompetensutveckling. Numera finns ett färdigt utbildningspaket för att utveckla 
det digitala kontoret och modellen erbjuds nu våra medlemmar. Digitaliseringen 
av verksamheten har påskyndats av pandemin och kommer framöver att prägla 
arbetssättet och innebära minskat resande.

Vi är ingen vinstdrivande organisation. Medlemmarnas avgifter är basen för 
verksamhetens omfattning, men ambitionerna är oftast större än resurserna. 
Därför behöver vi fortsatt utöka medlemskretsen och hitta nya finansierings-
möjligheter. Stadsutvecklingsfrågorna är viktiga och kräver ökad uppmärksamhet 
både lokalt, regionalt och nationellt, vilket kan åstadkommas om resurserna är 
tillräckliga.
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Under året slutfördes arbetet med att ta fram en affärsplan på tre års sikt. 
I denna affärsplan enas styrelsen om att Svenska Stadskärnor ska vara den 
nationellt ledande och självklara plattformen för samverkan mellan offentliga, 
privata och civila aktörer för att skapa levande, inkluderande och hållbara 
platser. Här samlas spetskompetens för platsutveckling genom kunskap, fakta, 
analys och goda exempel för att kunna vara ett värdefullt stöd i det lokala 
utvecklingsarbetet.

Organisationen är partipolitiskt obunden, men deltar i samhällsdebatten för 
att lyfta stadskärnornas betydelse för tillväxt, välfärd och livskvalitet med en 
tydlig röst.

Uppdraget är att inspirera, utbilda och stödja medlemmarna i syfte att 
stimulera tillväxt och motverka utarmning. Genom att uppmuntra till 
samarbete och driva utveckling bidrar verksamheten till genomförande 
av förbättringar som gör skillnad.

Organisationen verkar för att sprida insikt om vikten av samverkan 
mellan privata och offentliga intressenter att enas kring samma mål. 
För att samverkan ska lyckas krävs djup respekt för alla intressenters 
roller i centrumutveckling.

För levande orter och livfulla städer!

Malmö mars 2022

STYRELSE OCH VD

Per Eriksson
ordf

Elisabet Elmsäter Vegsö
v ordf

Jesper Örtengren

Annika Boman

Ann-Sofie ErikssonCarl Arnö

Knut Rost

Susanne YCerholm Angelica Ekholm

Per Eriksson
ordf

Elisabet Elmsäter Vegsö
v ordf

Jesper Örtengren

Annika Boman

Ann-Sofie ErikssonCarl Arnö

Knut Rost

Susanne YCerholm Angelica Ekholm
Per Eriksson
ordf

Elisabet Elmsäter Vegsö
v ordf

Jesper Örtengren

Annika Boman

Ann-Sofie ErikssonCarl Arnö

Knut Rost

Susanne YCerholm Angelica Ekholm Björn Bergman, vd
Adjungerad
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Svenska Stadskärnor AB
Org.nr 556529-2033
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Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 6 500 5 592 7 903 9 340 7 064
Resultat efter finansiella poster 9 -29 -50 10 6
Soliditet (%) 8 8 8 10 10
Balansomslutning 4 644 4 628 4 940 4 651 4 890
Avkastning på eget kap. (%) 2 NEG NEG 2 1
Avkastning på totalt kap. (%) 0 NEG NEG 0 0
Antal anställda 0 2 2 2 2

 
Förändring av eget kapital

Aktie- Balanserat Årets Totalt
kapital resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 100 000 288 947 214 389 161
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:  214 -214 0
Årets resultat   3 334 3 334
Belopp vid årets utgång 100 000 289 161 3 334 392 495

    
Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 289 160
årets vinst 3 334

292 494
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 292 494

292 494
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
 

Svenska Stadskärnor AB
Org.nr 556529-2033
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Resultaträkning Not
1

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Rörelseintäkter
Nettoomsättning 6 499 908 5 591 526
Övriga rörelseintäkter 197 165 64 938
Summa rörelseintäkter 6 697 073 5 656 464

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -3 498 641 -2 923 435
Personalkostnader 2 -3 189 481 -2 761 373
Summa rörelsekostnader -6 688 122 -5 684 808
Rörelseresultat 8 951 -28 344

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -142 -338
Summa finansiella poster -142 -338
Resultat efter finansiella poster 8 809 -28 682

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 0 33 000
Summa bokslutsdispositioner 0 33 000
Resultat före skatt 8 809 4 318

Skatter
Skatt på årets resultat -5 475 -4 104
Årets resultat 3 334 214
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Resultaträkning Not
1

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Rörelseintäkter
Nettoomsättning 6 499 908 5 591 526
Övriga rörelseintäkter 197 165 64 938
Summa rörelseintäkter 6 697 073 5 656 464

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -3 498 641 -2 923 435
Personalkostnader 2 -3 189 481 -2 761 373
Summa rörelsekostnader -6 688 122 -5 684 808
Rörelseresultat 8 951 -28 344

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -142 -338
Summa finansiella poster -142 -338
Resultat efter finansiella poster 8 809 -28 682

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 0 33 000
Summa bokslutsdispositioner 0 33 000
Resultat före skatt 8 809 4 318

Skatter
Skatt på årets resultat -5 475 -4 104
Årets resultat 3 334 214
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Balansräkning Not
1

2021-12-31 2020-12-31

 

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 839 905 1 917 788
Övriga fordringar 18 287 46 450
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 141 774 109 285
Summa kortfristiga fordringar 1 999 966 2 073 523

Kassa och bank
Kassa och bank 2 644 139 2 554 096
Summa kassa och bank 2 644 139 2 554 096
Summa omsättningstillgångar 4 644 105 4 627 619

SUMMA TILLGÅNGAR 4 644 105 4 627 619

Svenska Stadskärnor AB
Org.nr 556529-2033
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Balansräkning Not
1

2021-12-31 2020-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 289 160 288 947
Årets resultat 3 334 214
Summa fritt eget kapital 292 494 289 161
Summa eget kapital 392 494 389 161

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 450 503 228 905
Skulder till koncernföretag 274 104 223 954
Övriga skulder 952 090 1 050 459
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 574 914 2 735 140
Summa kortfristiga skulder 4 251 611 4 238 458

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 644 105 4 627 619
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Balansräkning Not
1

2021-12-31 2020-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 289 160 288 947
Årets resultat 3 334 214
Summa fritt eget kapital 292 494 289 161
Summa eget kapital 392 494 389 161

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 450 503 228 905
Skulder till koncernföretag 274 104 223 954
Övriga skulder 952 090 1 050 459
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 574 914 2 735 140
Summa kortfristiga skulder 4 251 611 4 238 458

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 644 105 4 627 619
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Noter
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt).

Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.
 
 
Not 2 Medelantalet anställda

2021 2020

Medelantalet anställda 2 2

 
Not 3 Ställda säkerheter

2021-12-31 2020-12-31

Företagsinteckning 500 000 500 000
500 000 500 000

Svenska Stadskärnor AB
Org.nr 556529-2033
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Per Eriksson Jesper Örtengren
Ordförande
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Linda Ahlford Susanne Ytterholm

Angelica Ekholm Knut Rost

Carl Arnö Björn Bergman
Verkställande direktör

 
 
Min revisionsberättelse har lämnats 
 
 
 

Helene Andersson  
Auktoriserad revisor
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Svenska Stadskärnor
Org.nr 826001-6756
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Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
 
Svenska Stadskärnor är en ideell förenings som skapats i syfte att:
* Främja utvecklingen, förnyelse, förvaltning och marknadsföring av stadskärnor i Sverige.
* Främja debatten om stadskärnans utveckling.
* Etablera och stärka samarbete mellan de som är delaktiga i eller har ett starkt intresse av
livskraftiga stadskärnor.
* Agera som ett forum för att utbyta erfarenheter avseende stadskärnefrågor.
* Stimulera till investeringar och etableringar i stadskärnan.
* Samarbeta med andra relevanta organisationer liksom med liknande organisationer i andra
länder.
* Ge service mot anslutna företag och organisationer.
Föreningen grundades 1993 och bedriver sedan 1996 huvuddelen av verksamheten genom ett
helägt dotterbolag. Svenska Stadskärnor AB 556529-2033, där också organisationens personal är
anställd. Det upprättas ingen koncernredovisning utan föreningen och bolaget redovisas var för
sig.
Intäkterna i föreningen består av den mindre delen, själva medlemsavgiften, som varje medlem
erlägger. Den större delen av intäkterna avser serviceavgifter från medlemmarna och intäkter från
olika arrangemang och projekt.
 
Sverige och övriga världen går just nu igenom en stor kris som grundar sig på en pandemi utan 
fungerande behandlingsmetoder än. Vi och våra medlemmar upplever stora påfrestningar på samhället 
och i skrivande stund vet ingen hur allvarligt detta kommer att påverka finansiell stabilitet och 
sysselsättning framöver. Vi kan redan skönja att detaljhandel och övrig besöksnäring drabbas särskilt 
hårt och omedelbart. Vilken effekt detta kommer att ha på stadsutvecklingsfrågor vet vi inte, men vi 
upplever ett ökat intresse för hur samhället kan stötta verksamheterna i centrum för att bibehålla och 
stärka en levande stadskärna. 
 
 
 
 
Föreningen har sitt säte i Malmö.
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Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020 2019 2018  
Antal medlemmar 151 161 166 158
Resultat ( tkr) 0 0 0 0
Verksamhetens intäkter 143 81 83 79
Verksmahetens kostnader 143 81 83 79
Verksamhetens resultat 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Eget Kapital 100 100 100 100
Soliditet (%) 43 41 56 56

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.
 
 
 
Eget kapital idell förening
 

Balanserat kapital Totalt eget kapital
 
Ingående balans 100 004 100 004
Årets resultat            0            0
 
Utgående balans 100 004 100 004
 
 
Förslag till vinstdisposition
 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel ( kronor):
 
balanserad vinst 100 004
 
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 100 004
 
 
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
 

Svenska Stadskärnor
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Resultaträkning Not
1

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 143 450 80 500
Summa föreningens intäkter 143 450 80 500

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader -143 450 -80 500
Summa föreningens kostnader -143 450 -80 500
Rörelseresultat 0 0

Resultat efter finansiella poster 0 0

Resultat före skatt 0 0
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Resultaträkning Not
1

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 143 450 80 500
Summa föreningens intäkter 143 450 80 500

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader -143 450 -80 500
Summa föreningens kostnader -143 450 -80 500
Rörelseresultat 0 0

Resultat efter finansiella poster 0 0

Resultat före skatt 0 0
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Balansräkning Not
1

2021-12-31 2020-12-31

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 2 100 000 100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 000 100 000
Summa anläggningstillgångar 100 000 100 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 130 654 143 454
Summa kortfristiga fordringar 130 654 143 454

Summa omsättningstillgångar 130 654 143 454

SUMMA TILLGÅNGAR 230 654 243 454

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 100 004 100 004
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 100 004 100 004

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 130 650 143 450
Summa kortfristiga skulder 130 650 143 450

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 230 654 243 454

 
 

Svenska Stadskärnor
Org.nr 826001-6756

5 (6)

 
Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
 
 
Not 2 Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav

Namn
Kapital-

andel
Rösträtts-

andel
Antal

Andelar
Bokfört
värde

Svenska Stadskärnor AB 100% 100% 100 100 000
100 000

Org.nr Säte
Eget 

kapital Resultat
Svenska Stadskärnor AB 556529-2033 Örebro 392 494 3 334
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
 
 
Not 2 Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav

Namn
Kapital-

andel
Rösträtts-

andel
Antal

Andelar
Bokfört
värde

Svenska Stadskärnor AB 100% 100% 100 100 000
100 000

Org.nr Säte
Eget 

kapital Resultat
Svenska Stadskärnor AB 556529-2033 Örebro 392 494 3 334
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Malmö den 6 april 2022
 
 
 

Per  Eriksson Jesper Örtengren
Ordförande

Elisabet Elmsäter Vegsö Annika Boman

Linda Ahlford Susanne Ytterholm

Angelica  Ekholm Knut Rost

Carl Arnö Björn Bergman
Verkställande direktör

 
 
Min revisionsberättelse har lämnats 
 
 
 

Helene Andersson  
Auktoriserad revisor
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SVENSKA STADSKÄRNOR
Hela Sveriges samverkansplattform 

för att skapa attraktiva och hållbara stadskärnor

www.svenskastadskarnor.se


