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1. SVENSKA STADSKÄRNORS ROLL
BAKGRUND
Projektet Förnya Stadskärnan startades 1991 av Sveriges Fastighetsägareförbund,
Sveriges Köpmannaförbund samt Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare.
Föreningen Förnya Stadskärnan bildades 1993. Föreningen ombildades 1996 och
nya stadgar antogs. Syftet med sagda överenskommelse är att genom att utnyttja
de starka sidorna hos respektive part och genom en god samordning dels kunna
arbeta mot uppställda mål på ett effektivare sätt än tidigare, dels kunna göra
organisationen mer intressant som samarbetspartner för myndigheter, organisationer, kommuner och företag. En grundtanke i princip-överenskommelsen är att
båda parters intressen skall tillgodoses på ett rimligt och skäligt sätt vid utformning av exekutiva funktioner. Föreningen Svenska Stadskärnor är en ideell förening
som sedan 2001 äger samtliga aktier i servicebolaget Svenska Stadskärnor AB.

FÖRENINGENS SYFTE
I föreningsstadgarnas andra paragraf anges noggrant vad verksamheten ska
syssla med och motiveringen till verksamheten
• att främja utveckling, förnyelse, förvaltning och marknadsföring av
stadskärnor, stadsdelscentrum, tätortscentrum i Sverige inom
kommersiella, kulturella och sociala områden
• att främja debatten om utvecklingen i städer, tätorter och dess olika
centrumfunktioner
• att etablera och stärka samarbete mellan de som är delaktiga i eller
har ett starkt intresse av livskraftiga stadskärnor, stadsdelscentrum
och tätortscentrum
• att agera som ett forum för att utbyta erfarenheter avseende
samverkansfrågor mellan privata och offentliga intressenter
• att stimulera till investeringar och etableringar i stadskärnor,
stadsdelscentrum och tätortscentrum
• att samarbeta med andra relevanta organisationer liksom med liknande
organisationer i andra länder
• att ge service mot anslutna företag och organisationer. Föreningen
äger rätt att fullgöra sitt syfte genom servicebolag
• att driva föreningen och dess servicebolag utan vinstsyfte och återföra
skapade medel för att utveckla och säkerställa verksamheten.
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BOLAGETS VERKSAMHET
I bolagsordningens tredje paragraf definieras verksamhetens syfte: ”Bolaget ska
aktivt främja utveckling, förnyelse, förvaltning och marknadsföring av stadskärnor,
stadsdelscentrum och tätortscentrum genom utvecklingsarbete, utbildning,
konferenser, resor, information och rådgivning. Bolaget har inget vinstintresse
och skapade medel i bolaget ska återföras för att utveckla och säkerställa
verksamheten”.

NULÄGE
Stadsutvecklingsfrågor har blivit en allt viktigare fråga i takt med att urbaniseringens effekter får genomslag såväl i små som stora städer, vilket innebär olika
typer av utmaningar. Det finns ett behov av ökad kunskap och kompetens, främst
när det gäller kommersiella förutsättningar för en levande stadskärna. Dessutom
finns det stora brister i samverkan mellan de offentliga och privata parterna för
långsiktig och hållbar utveckling av centrum i många städer och orter.
Svenska Stadskärnor är en opartisk organisation utan egentlig huvudman som
välkomnar både privata och offentliga aktörer att delta i verksamheten där det
erbjuds unika tjänster, verktyg och utbildningar som stöd för organisationer som
ska starta eller fördjupa sitt utvecklingsarbete.

OMVÄRLDSBEVAKNING
För att på ett trovärdigt sätt förmedla och sprida kunskap till medlemmar och
branschens övriga aktörer krävs att organisationen ständigt utvecklas genom
kontinuerlig kunskapsinhämtning och bevakning av omvärlden.
Detta sker bl a genom:
•
•
•
•
•
•
•
•

Studieresor
Svenska Stadskärnors eget Forskningsråd
Studerande av artiklar
Deltagande på seminarier
Utbildning
Empiriska studier
Egna mätningar
Samarbete med myndigheter

2. VERKSAMHETSBESKRIVNING
NON-PROFIT MEDLEMSORGANISATION
Svenska Stadskärnor är en icke vinstdrivande, neutral och politiskt obunden
medlemsorganisation. Som medlem får man tillgång till ett unikt nätverk,
branschanpassade utbildningar, konferenser, webinarier, processmodeller och
verktyg.
Genom anslutna Preferred Partners erbjuds medlemmarna konsulter,
leverantörer och föreläsare med förmånliga medlemsrabatter. Syftet är att
ge medlemmarna inspiration, utbildning och stöd för att starta och driva
utvecklingsprocesser på hemmaplan. För stadskärnefrågorna är viktiga och
kräver ökad uppmärksamhet både lokalt, regionalt och nationellt!

MEDLEMMARNA
I Svenska Stadskärnor samlas företag, organisationer, kommuner och myndigheter
som har ambitioner att utveckla staden. Här finns ett viktigt nätverk som kan
inspirera och stödja arbetet. I Svenska Stadskärnor samverkar ca 200 kommuner,
enskilda företag och samverkansorganisationer. Av dessa är ca 90 enskilda
kommuner medlemmar. Övriga medlemmar är ca 60 samverkansorganisationer
och ca 50 privata företag. Svenska Stadskärnor har därmed medlemmar i
sammanlagt ca 130 kommuner runt om i landet. Plattformen för samverkan
mellan offentliga och privata intressenter är unik.

I föreningen erbjuds följande medlemsunika tilläggstjänster till förmånliga priser:
• Purple Flag (processverktyg för en attraktiv kvällsekonomi)
• BID (processverktyg för platsutveckling)
• Support/facilitator (erfarna experter på platsutveckling i samverkan)
• Studiebesök (nationellt och internationellt)

VARFÖR ÄR MAN MEDLEM?
• SAMHÄLLSNYTTA
Genom sitt medlemskap stödjer man utvecklingen av stadskärnor, ortscentrum
och centrala platser i hela Sverige genom att bidra till en organisation som kan
samla alla intressenter och erbjuda ett unikt nätverk, utbildning, kunskap och
rådgivning. Som medlem får man tillgång till en viktig plattform för dialog med
andra städer och deras verksamheter.
• AFFÄRSNYTTA
Genom sitt engagemang i Svenska Stadskärnor bidrar man till att skapa goda
förutsättningar för handel, besöksnäring, kultur och fastighetsutveckling, vilket
skapar ökade skatteintäkter och tryggad välfärd.
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• FÖRMÅNER
Genom sitt medlemskap får man också ett antal konkreta förmåner
• 10 enskilda medlemmar ingår
• Nyhetsbrev
• Medlemswebinarier
• QM – Quality Mark kostnadsfri certifiering av samverkan
• PULS – kostnadsfritt processverktyg för genomlysning av samverkansarbetet
• Årets Stadskärna – utmärkelse (kostnadsfri ansökan)
• Årets Purple Flag stad – utmärkelse (kostnadsfri ansökan)
• City Group nätverket (rabatt 300 kr per person och tillfälle)
• Rekryteringsstöd (kostnadsfri annonsering och rådgivning)
• Årskonferens (medlemsrabatt 2.000 kr per person)
• Sweden Urban Arena – internationell höstkonferens
(medlemsrabatt 2.000 kr per person)
• Urban City Management utbildningar
(medlemsrabatt 5.000 kr per person, diplomering)
• Medlemserbjudanden (vid särskilda tillfällen)
• Partnernätverk (branschspecialister)
• Forskningsrådets årliga spaning
• Viss digital/telefonrådgivning
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3. VISION, MISSION OCH PASSION
VISION
HELA SVERIGES SAMVERKANSPLATTFORM
FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA OCH HÅLLBARA STADSKÄRNOR
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 icke vinstdrivande, neutral och politiskt obunden, men deltar
i samhällsdebatten för att lyfta stadskärnornas betydelse för tillväxt, välfärd och
livskvalitet med en tydlig röst.

MISSION
INSPIRERA, UTBILDA OCH STÖDJA
Att inspirera, utbilda och stödja medlemmarna i syfte att utveckla levande och
hållbara stadskärnor. Genom att uppmuntra till samarbete och driva utveckling
bidrar verksamheten till genomförande av förbättringar som gör skillnad.

PASSION
SAMVERKAN MELLAN OFFENTLIGA OCH PRIVATA AKTÖRER
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.

PLATSSAMVERKAN

för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer
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4. STRATEGI

5. MÅL

STRATEGIERNA UTGÖR DEN LÅNGSIKTIGA PLANEN
FÖR ATT UPPNÅ DE OPERATIVA MÅLEN PÅ 5-10 ÅRS SIKT.

INTERNA MÅL FÖR ORGANISATIONEN

• EN UNIK ARENA FÖR ALLA
SSK ska vara en unik och neutral arena för privata, offentliga och civila
intressenter, dit alla aktörer som arbetar för utvecklingen av attraktiva,
trygga och hållbara stadskärnor och platser också bjuds in
• ÖKAD SAMVERKAN
Organisationen ska verka för att öka samverkanskompetensen hos stadens
intressenter och höja kunskapsnivån kring stads- plats- och centrumutveckling
• INSPIRERA TILL INSATSER
Organisationen ska inspirera städer och orter att påbörja eller förstärka sina
insatser för att utveckla en attraktiv och hållbar stadskärna (ekonomiskt,
socialt, tryggt och miljömässigt)
• STÖDJA UTVECKLINGSARBETET
Organisationen ska erbjuda tjänster, verktyg och utbildningar som stöd för att
starta eller fördjupa ett utvecklings- och förvaltningsarbete, gärna i samverkan
med andra aktörer
• STABIL BASFINANSIERING
Organisationen ska arbeta aktivt för att skapa en stabil basfinansiering som
genereras av medlemsavgifter och långsiktiga avtalsparter.
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• att vara det självklara alternativet som ledande aktör inom platsoch stadsutvecklingsfrågor
• att skapa större kännedom om organisationen
• att vara mer synlig i den offentliga diskussionen om svenska städer.

EXTERNA MÅL FÖR EFFEKT HOS MEDLEMMARNA
Ambitionen är att skapa förutsättningar för:
• ökad ekonomisk, social och ekologisk hållbar stadsutveckling
genom attraktiva och levande stadskärnor
• stadskärnans kommersiella aktörer
• ökat antal besökare till stadskärnorna
• ökad attraktivitet i stadsmiljöerna
• ökad trygghet i stadskärnorna
• bättre strategier och strukturer i städernas gemensamma arbete
med att utveckla och ta hand om platser
• ökad handlingskraft i städer och stadskärnor.

6. KÄRNVÄRDEN
Kärnvärdena kan sammanfattas med orden Förena – Förbättra – Förverkliga!
Tillsammans innebär orden att man är för något, ska föra något framåt och vara
före andra. Svenska Stadskärnor är en samlande, utvecklande och genomförande
organisation som gör skillnad genom att verka för att göra det attraktivare att bo,
verka, leva och besöka orter och städer i Sverige.Vilket leder till ökad livskvalitet,
förbättrat företagsklimat och ett ökat attraktionsvärde.

FÖRENA
Svenska Stadskärnor ska
• vara en samlande, inkluderande och inbjudande kraft med medlemsfokus
• föra samman människor och organisationer, det offentliga och privata, för
att möjliggöra synergier, större påverkan, gemensamma finansieringar och ett
kunskaps- och erfarenhetsutbyte
• ge ett varmt, välkomnande, modernt och professionellt intryck genom en
öppen och stödjande inställning.

QM

FÖRBÄTTRA
Svenska Stadskärnor ska
• bidra till inspiration och ökad kunskap genom spetskompetens och
erfarenhet

QUALITY MARK

• leda och styra utvecklingen

SVENSKA STADSKÄRNOR

• ge ett innovativt, strategiskt och visionärt intryck genom att ständigt
sträva efter förbättringar.

FÖRVERKLIGA
Svenska Stadskärnor ska
• inte bara agera påverkare, utan se till att frågor och målsättningar
realiseras och blir verklighet. Detta genom bättre och fler samarbeten
och processledning.
• ge ett lösningsfokuserat intryck genom att alltid se möjligheter
• tillhandahålla enkla processmodeller för att underlätta komplexa
samverkansprocesser, men också vara ett stöd för de som leder den.
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7. POSITION

SPRIDA KUNSKAP OM STADSKÄRNORNAS
BETYDELSE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
En väl fungerande stadskärna är viktig för att skapa hållbarhet enligt de mål
som finns uppsatta i Agenda 2030, särskilt mål 11 om Hållbara städer.

ETT KUNSKAPSCENTER
Organisationen ska fungera som ett kunskapscenter där alla aktörer kan
ta del av och dela med sig av sin expertis och känna tillhörighet till branschen.

UPPMUNTRA EFFEKTIVA PARTNERSKAP
Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt
partnerskap inom det civila samhället, vilka bygger på erfarenheter från andra
partnerskap och deras finansieringsstrategier, enligt mål 17 i Agenda 2030.

FÖR ALLA STADSUTVECKLARE
Alla som arbetar med eller har ambition att utveckla stadskärnor och
ortscentrum är välkomna som medlemmar. Organisationen har en helhetssyn
på stadskärnan där både kommersiella och icke-kommersiella aktiviteter och
verksamheter är viktiga beståndsdelar

NY POSITION
I spåren av pandemin har betydelsen av levande stadskärnor blivit tydligare och
digitaliseringen i samhället har påskyndats högst väsentligt. Svenska Stadskärnor
ska ta avstamp i dessa nya förutsättningar för att ytterligare markera organisationen som den självklara plattformen som kunskapscenter och nätverk för
samverkan. Verksamheten ska uppfattas som drivande och engagerad.

UTGÅR FRÅN PLATSEN
Svenska Stadskärnor utgår från själva platsen och dess förutsättningar, men
det är alltid invånarnas och besökarnas perspektiv som i första hand är i fokus.
Hur ska platsen eller stadskärnan utvecklas för att de ska uppfatta den som
attraktiv och värd att besökas?

UNIKT NÄTVERK
Organisationen samlar aktörerna och erbjuder ett unikt nätverk för branschen.

ICKE VINSTDRIVANDE
Har inget avkastningskrav, men kan inte gå med förlust. Återinvesterar eventuella
överskott i verksamheten. Har ingen vinstutdelning eller bonusprogram.

NEUTRAL ARENA
Organisationen har ingen koppling till partipolitik och deltar i samhällsdebatten
för att lyfta stadskärnans betydelse som tillväxt- och välfärdsgenerator.

ERBJUDER VERKTYG FÖR SAMVERKAN
Tar fram arbetsmodeller och verktyg som används för att stödja medlemmarnas
utvecklingsprocesser för alla olika former av samverkan och oberoende av
platsens omfattning.

FÅ STADSKÄRNAN ERKÄND SOM TILLVÄXTGENERATOR
En viktig fråga är att öka medvetenheten om stadskärnans betydelse som
tillväxtgenerator. En attraktiv stadskärna skapar förutsättningar för tillväxt och
välfärd! Många intressenter är beroende av att stadens centrum är levande och
vitalt. Det krävs för att locka till sig fler investeringar, fler invånare, besökare,
studenter och entreprenörer.
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8. MÅLGRUPPER

VEM VÄNDER VI OSS TILL?
•
•
•
•

VEM SKA BLI MEDLEM?
Ett av Svenska Stadskärnors mål är att öka medlems- och partnerantalet genom
att nå potentiella medlemmar som behöver hjälp, kunskap eller verktyg att
förbättra sin stad eller ort. Svenska Stadskärnor grundades med avsikten att
fungera som en sammanhållande förening för främst samverkansorganisationer.
Numera drivs stadskärnefrågorna i allt högre utsträckning av kommunala företrädare och i många fall även av fastighetsägare lokalt på orten. Ett ökat antal
kommuner har blivit medlemmar de senaste åren. Förklaringen kan vara att
insikten om betydelsen av ett attraktivt centrum har ökat och att kommunen
därför inte vill lämna över ansvaret för utvecklingen på andra intressenter.

Kommunala politiker
Kommunala tjänstemän
Fastighetsägare
Samverkansorganisationer

• Partnerföretag
• Riksdag och regering
• Regionala politiker
• Regionala tjänstemän
• Myndigheter

Verksamheten behöver anpassas löpande till de nya förutsättningarna med fler
kommunala intressenter och det är av största vikt att vara lyhörd för förändringar i behov av stöd och kunskap från denna viktiga målgrupp. Fortfarande är
dock samverkansorganisationerna, fastighetsägarna och övriga privata näringsidkare mycket viktiga för verksamheten och särskilt fokus bör ägnas åt att bredda
medlemskåren framöver.

VEM SKA BLI PARTNER?
Man behöver även nå potentiella partners som har nytta av vårt medlemsnätverk
för nya affärs- och kontaktmöjligheter. Att utveckla och göra städer och orter
attraktiva ur ett socialt, samhällsekonomiskt och hållbart perspektiv är komplext.
Det kräver inte bara specialistkompetens och helhetslösningar utan även support,
service och produkter inom många områden. Preferred Partners erbjuder
ett brett utbud av varor och tjänster inom stads- och samhällsutveckling till
förmånliga medlemspriser. Grundläggande för Preferred Partners är att de,
förutom sin kompetens och erfarenhet, också ska ha ett engagemang för att
stötta stadsutvecklingen i Sverige. Utöver det är ett kriterium att man ska kunna
lämna kundreferenser från minst två städer och att man sponsrar verksamheten
med ett marknadsföringsbidrag.

VEM SKA KÄNNA TILL ORGANISATIONEN
Utöver målgrupperna ovan finns även en viktig intern grupp som är befintliga
medlemmar och partners. De behöver känna till verksamheten, aktiviteterna och
medlemserbjudandena. Därutöver finns även en sekundär målgrupp; nämligen
invånare och besökare i de städer och orter medlemmarna representerar.
Det bör underlätta arbetet om fler känner till organisationens existens och
verksamhetens syfte.
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9. FINANSIERING
Finansieringen består numera av flera olika delar som sammantaget har mångdubblat omsättningen de senaste åren. Den ökade omsättningen har skapat
förutsättningar för att flytta fram positionen för stadskärnan som tillväxtmotor.
Genom de nya intäkterna har det skapats utrymme att paketera och introducera de framtagna processmodellerna, öka kontaktytorna med medlemmarna,
öka kännedomen om Svenska Stadskärnor och stödja fler intressenter.
Strategiskt är det värdefullt med en basfinansiering som skapar förutsättningar
att bygga en hållbar organisation och verksamhet. Utöver den grundläggande
verksamheten erbjuder organisationen tilläggstjänster för att stödja medlemmarna i deras utvecklingsprocesser. Rådgivning, coachning och supporthjälp
erbjuds endast medlemmar och till marknadsmässigt förmånliga priser.
Samtliga medarbetare har en gedigen kunskap om organisationens verktyg
och processmodeller.
Allt överskott från tilläggstjänsterna används för att utveckla nya verktyg
och modeller för att ge medlemmarna maximalt värde av medlemskapet.
Ingen vinstutdelning sker, alla medel går tillbaka till organisationen.

FINANSIERINGENS DELAR
• Medlemsavgifter
• Preferred Partner-avgifter
• Konferensintäkter
• Utbildningsintäkter
• Supportavtal
•
•
•
•

Tänk om...

Coachavtal BID
Purple Flag-avtal
Projektuppdrag
Sponsorintäkter

• Föreläsningsarvoden

SVENSKA
STADSKÄRNORS
FORSKNINGSRÅD
2022
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

INTÄKTSFÖRDELNING 2019

FORSKNINGSRÅDETS
SPANING 2020
SVENSKA STADSKÄRNOR
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10. ORGANISATION

LEDNINGSGRUPP

• Styrelse
• Ledningsgrupp
• Anställda

Ledningsgruppens medlemmar utses av VD som ett stöd för verksamhetens drift
och består av representanter med olika kompetensområden och som har stort
engagemang och stark drivkraft för att göra skillnad i det stora som lilla formatet
när det gäller stads-, plats- och centrumutveckling.

• Övriga medarbetare

Ledningsgruppen består av medlemmar som har ett förtroendeuppdrag eller
som operativt är knutna till verksamheten. De har till uppgift att vara ett stöd
för organisationen vid de större konferenser och utbildningar som anordnas.
Det förväntas att ledningsgruppen deltar aktivt och engagerat i den operativa
verksamheten och att man som ledamot har ett särskilt ansvarsområde som
man driver för verksamhetens utveckling. Ledningsgruppen ska dessutom,
under strukturerade former, kunna föra fram förslag som utgör underlag till
beslut i styrelsen.

• Förtroendeuppdrag
• Supporters

BEMANNING
Organisationen har två fast anställda medarbetare. Därutöver har bolaget vid
olika tillfällen projektanställd personal i mindre omfattning.

STYRELSE
Styrelsen väljs av medlemmarna vid den årliga föreningsstämman och den
representerar både föreningen och bolaget. Ledamöterna är inte arvoderade,
men ordförande har ersättning för externa uppdrag. Styrelsen är sammansatt av
representanter från många goda krafter som har intresse av att Sveriges stadskärnor stärks och utvecklas i positiv riktning. Särskild vikt läggs vid att ha med
representanter från hela Sverige och från den bransch- och sektorsövergripande
mångfald som är utmärkande för framgångsrika samverkansprocesser i stadskärnor och ortscentrum.
Valberedningen består av tre förtroendevalda ledamöter som årligen väljs på
föreningsstämman.

Från vänster Cäthe Green, Marlene Hassel, Erika Braun,Tomas Kruth, Henrik Olsson.
Främre raden Inger Alfredsson, Björn Bergman, Pia Sandin och Marita Floman.

Per Eriksson
ordf

Carl Arnö
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Elisabet Elmsäter Vegsö
v ordf

Ann-Sofie Eriksson

Annika Boman

Susanne YCerholm

Knut Rost

Angelica Ekholm

Linda Ahlford

Jesper Örtengren
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11. KOMMUNIKATION

12. VERKSAMHETSOMRÅDEN

SYFTE – NÅ VISIONEN

INSPIRERA

Kommunikationsstrategin ska hjälpa organisationen att nå visionen
”Sveriges samverkansplattform för attraktiv och hållbar stadsutveckling”

Kommunikationsstrategin ska öka kännedomen och kunskapen om
organisationen, fler ska känna till verksamhetens existens och insatser.

Genom föreläsningar och aktivt deltagande inspirerar Svenska Stadskärnor städer
att påbörja eller förstärka sina insatser för att utveckla en attraktiv stadskärna.
Utmärkelsen Årets Stadskärna är det främsta verktyget för att få stadens intressenter att fokusera på gemensamma intressen i samverkansarbetet. Konferenserna har som grunduppgift att fungera inspirerande och visa på goda exempel på
framgångsrikt utvecklingsarbete.

RÄTT IMAGE OCH TYDLIGHET

UTBILDA

Kommunikationsstrategin ska förtydliga vad verksamheten står för, vad som
arrangeras, vad för nytta som görs och vilken effekt organisationen skapar.
Kommunikationsstrategin ska hjälpa till att kommunicera spetsen i erbjudandet
och tydligare förmedla att organisationen inte bara arbetar med stadskärnor,
utan även med ortscentrum och centrala platser. Detta genom att bygga
stolthet och engagemang kring organisationen och kring dess aktiviteter.

STÖDJA

INRIKTNING – ÖKAD KÄNNEDOM

Genom utbildningsprogrammet Urban Centre Management ökar kompetensen
hos stadens alla intressenter och höjer kunskapsnivån ytterligare hos medlemmarna. Praktisk handledning, coachning, processtöd och löpande support ute
hos enskilda medlemmar kan erbjudas.

Genom organisationens modeller kan medlemmarna stärka sina processer i
städerna och säkerställa en god struktur och hållbarhet för samverkansorganisationen. Nätverken fungerar som medlemmarnas stöd i det vardagliga utvecklingsarbete och ger nya perspektiv för alla deltagare. Medlemmarnas kompetens
certifieras och diplomeras och sätter standarden för hållbar utveckling av stadskärnan. Preferred Partners är erkänt duktiga inom sina områden och har en viktig
roll som utförare och leverantörer till städerna.

ÖKA MEDLEMS- OCH PARTNERANTAL
Kommunikationsstrategin ska hjälpa till att öka antalet medlemmar i
organisationen, antalet deltagare på egna event och utbildningar samt antalet
företag som vill samarbeta.

KOMMUNIKATIONSKANALER
• Konferenser

SPRIDA KUNSKAP

• Webinars
• Nätverksträffar

Svenska Stadskärnor verkar för en hållbar svensk stadspolitik genom att väcka
frågor, intresse, debatt och engagemang hos beslutsfattare och politiker. Sociala
medier och konferenser är de främsta kanalerna för att delta med organisationens perspektiv i aktuella framtidsdiskussioner. Genom Forskningsrådet spetsas
argumenten och förstärks positionen som kunskapscenter.

• Sociala medier: Facebook och LinkedIn
• Nyhetsbrev
• Föreläsningar
• Tidningsbilagor (t ex Levande städer)
• Rapporter (t ex Forskningsrådets spaning)

VERKSAMHETSPLAN MED MERA
En separat verksamhetsplan beskriver årets handlingsplan, insatser och mål.

TONALITET
• Inkluderande
•
•
•
•

Professionell
Enkel och rak
Initierad och kunnig
Självförtroende

• Förtroendeingivande
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PREFERRED
PARTNERS

DIGITALA
KONTORETS
ABC
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Hela Sveriges
samverkansplattform
för att skapa attraktiva och
hållbara stadskärnor
SVENSKA STADSKÄRNOR
www.svenskastadskarnor.se

