CITYGROUP
Ett unikt nätverk i samverkan mellan Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare

TEMA: Det handlar om DIG som på ett
eller annat sätt arbetar med PLATSEN
DOKUMENTATION

FRÅN DIGITAL CITYGROUPTRÄFF
8 FEBRUARI 2022

Yrkesroll i förändring
I din hand håller du dokumentationen från den digitala Citygroupträffen som ägde
rum under en halvdag den 8 februari 2022. Temat denna gång handlade om DIG
som på ett eller annat sätt arbetar med PLATSEN.
Mötet inleddes med att Marlene Hassel, ordförande i Sveriges Centrumutvecklare
och Björn Bergman, vd i Svenska Stadskärnor presenterade en nulägesbild av den
verklighet vi i vår yrkesroll lever i. Till det digitala mötet var även två gästföreläsare
inbjudna. Den ene var Mikael Jonsson från Destination Östersund och arbetsgivare
för vår kollega Calle Hedman, centrumutvecklare, tillika Årets Centrumutvecklare
2021. Mikael gav oss sin bild på vilka krav han ställer på dagens och framtidens
centrumutvecklare. Den andra gästföreläsaren var Linda Norén som under flera
år arbetade som centrumutvecklare i Falun innan hon blev näringslivschef.
Föreläsningarna gav en bra introduktion till de tre passen med gruppdiskussioner
som avslutades med ”Dagens hetaste fråga”. En sammanställning av svaren från
80-talet engagerade deltagare hittar du på följande sidor.
Stort tack för din medverkan!
Notera att nästa träff den 4 oktober LIVE!

På återseende!
Med vänliga hälsningar

Björn Bergman
			
vd, Svenska Stadskärnor			

Marlene Hassel
ordf, Sveriges Centrumutvecklare
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NOTERA NÄSTA NÄTVERKSTRÄFF
DEN 4 OKTOBER 2022 I FÖJANDE ORTER:
o
Syd – Växjö – Johan/Lotta
REGION Syd – Växjö
REGION Norr – Vännäs
REGION Öst – Västerås
REGION Dalsland – Hagfors
REGION Gävleborg/Dalarna – Falun
REGION Väst – Halmstad
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PASS 1
1. Har jag rätt kompetens?
Finns ingen rätt kompetens! Vår roll förändras hela tiden i och med att omvärlden förändras.
Livet och vad man vill göra styr ens arbetsliv. Som centrum-, plats- och destinationsutvecklare är man spindeln i nätet som skapar nätverk och relationer för den kompetens som
krävs. Man fungerar oftast som nav/motor och inspiratör som driver processer och projekt
tillsammans med kommun, näringsliv och andra aktörer. Utmaningen i tjänsten är att den
spretar, uppdragen är otydliga, stora förväntningar finns men begränsade medel.
Utvecklingen för centrumutvecklaren har gått från att vara Bindefeld till Leif GW Persson –
d v s från festfixare till att mer handla om trygghetsfrågor. Det ställer krav på ökad kunskap
i dessa frågor men också krav på samverkan mellan andra grupper i den offentliga och
privata sektorn.
Centrumutvecklarnas utbildning är bred och väldigt olika från person till person. Man kan
vara ekonom, beteendevetare, marknadsförare, projektledare, säljare etc. Så svaret på denna
fråga är generellt JA. Bakgrunden liksom uppdraget är däremot väldigt olika beroende på
stad, typ av organisation och hur uppdraget är definierat. Man förväntas ha både bredd och
spetskompetens på samma gång och har man inte rätt kompetens är det viktigt att ha ett
bra nätverk och kollegor inom andra områden.
Fördelaktiga egenskaper är att kunna prioritera, våga släppa och forma tjänsten utifrån det
man kan och är bäst på och ta hjälp i övrigt.
Rekommendationer:
Gå alltid via näringslivschefen, företagslotsen/annan som har till uppgift att hjälpa till.
När det gäller tjänsteskrivelse – ta hjälp av kommunsekreterare/kanslienheten.
Reflektion:
Verksamhet på frivillig basis funkar inte över tid, det skapar varken långsiktighet eller
engagemang. Professionaliseringsgraden måste vara högre för att det ska bli resultat.
Vi måste förstå nästa generations efterfrågan.

Viktigt att vi belyser vad vi kan, men även att vi belyser
ytterligare kompetenser som behövs för att
verksamheten ska fungera och kunna utvecklas.
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2. Är det någon utbildning jag saknar?
Svårt att veta vad man saknar. Både det operativa och det strategiska arbetet är viktigt.
Man förväntas ha kunskaper i det strategiska samtidigt som att man behöver fördjupa sig i
fler ämnen parallellt med att det vardagliga arbetet ska fungera. Just nu diskuteras t ex trafik
och parkering…inte helt lätt. Viktigt att vi håller oss à jour på många områden.
Utbildningsbehov:
• Ledarskap och coachning
• Konflikthantering
• Företagsekonomi (budget, resultat, utfall)
• Sälj- och affärsmodeller
• Digitalisering och sociala medier
• Mediaträning/utbildning/krishantering
• Marknadsföring & kommunikation
• Upphandling, kommunala processer
• Hållbarhet Agenda 2030
• Beteendekunskap
• Styrelsearbete
• Trendspaning/omvärld
• Att söka bidrag

Jag har gått
från att vara
ballongblåsare
till VD.

Rekommendationer:
Viktigt att ha ett eller flera bollplank att diskutera olika ämnen med, där man själv har
på unskap.
Reflektion:
Att vi påminner varandra om att vi inte måste kunna allt – utan att vår uppgift är att samla
rätt kompetens i rummet.
Man skulle vilja förkovra sig i allting då man kommer i kontakt med många frågor.
Frågan är hur mycket man ska fördjupa sig.
Dilemma: Hur kan vi uppmuntra att folk ska konsumera samtidigt som vi ska tänka på
hållbarhetsmålen? Som centrumutvecklare är min uppgift att få människor till platsen i
och det som sker där blir synergieffekter för näringsidkarna.
Önskemål: Vore bra om det fanns en ”utbildningsbank” med inspiration och tips på
utbildningar, rapporter osv.
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PASS 2
1. Har jag en vass arbetsbeskrivning
som stämmer?
Svaren varierar inte minst med tanke på att arbetsuppgifterna förändras och behöver
uppdateras kontinuerligt. Det beror dels på grund av omorganisationer, dels på ändrade
förutsättningar. Man tycker ändå att det är viktigt att den finns en arbetsbeskrivning för att
lättare kunna sätta gränser och därmed kunna fokusera på sitt uppdrag. Andra menar att
man inte vill bli låst genom en arbetsbeskrivning – det gäller att hitta en balans mellan att
veta allt genom att delta i många forum till att göra det som förväntas. Flera av deltagarna
säger att de själva har utformat sin arbetsbeskrivning när de anställdes.
I de fall arbetsbeskrivningar finns är de otydliga och omfattande. Istället för en arbets- beskrivning nämner flera att man jobbar efter en målbild, det operativa kontra det strategiska.
Handlingsplanen gäller för flera som arbetsbeskrivning.
Andra nämner att man följer enhetens mål och de uppdrag man är satt att göra på
organisationsnivå. Det gäller också att ha koll på de politiska målen.
Rekommendationer:
Viktigt att arbetsbeskrivningen utvärderas med jämna mellanrum.
Följ den kommunala beskrivningen, näringslivsmålet eller utgå från Svenskt näringsliv och
vilka mål som gäller. Ha nära kontakt med kommundirektör. Synliggör hands-on uppgifter,
kommunicera och visa vad du gör!
Reflektioner:
Självledarskap är viktigt – här kommer tips från en deltagare: Avsätt reflektionsmöte varje
fredag på det du har utfört. På söndag skriv ner vad du ska göra kommande vecka, vilka du
ska träffa etc.

Ingen vet vad vi gör.
Lätt att peta in oss i
olika sammanhang där
vi ska släcka bränder
och lösa andras
problem.
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2. Hur stärker jag min roll
för arbetsgivaren?
Det är viktigt att ha en arbetsbeskrivning och att man dokumenterar allt man gör, både för
att visa hur mycket man gör och hur lång tid det tar. Det kan vara viktigt även för arbetsgivaren att ha ett sådant dokument när man ska söka finansiering från t ex kommunen och
partners. Det är ett bra sätt att höja statusen för vår yrkesroll.
För vissa blir detta svårt då man i princip är sin egen chef och sätter både sin egen arbetsbeskrivning och lön.
Uppdatera arbetsbeskrivningen med tydliga och rimliga uppdrag så att den överensstämmer
med politikens inriktning/planer. Rollen bör involveras i relevanta arbetsgrupper, som jobbar
med våra frågor i kommunen. Viktigt att förstå 4-årscyklerna, (valtider )och att kunna parera
in dessa i vår egen organisation.
Rekommendationer:
Många säger att det är svårt att svara på frågan vad man jobbar med. Ett tips från en
deltagare är att träna sin s k hisspitch och beskriva det för en 6-, 16- eller 66-åring.
Ta plats och för fram frågan i olika sammanhang.
Lyft fram goda exempel från andra orter och varför inte göra ett studiebesök om
det är möjligt.
Vår uppgift: skapa mervärde för alla kommuners invånare och besökare så de känner
att här vill jag bo och utvecklas i. Driva allt åt näringslivsorganisation och skapa vi-känsla.
Visa detaljerna och se helheten.
Reflektion:
Hur kan vi tydliggöra begreppen och arbetsbeskrivningen huruvida man är centrum-,
plats- eller destinationsutvecklare?

Politikerna avsätter
pengar för att det ska
göras saker, men saknar
insikt om vem som gör
vad i kommunen.
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PASS 3
1. Hur stärker jag min yrkesroll
för mig själv?
Synas, höras, ta plats! Våga synas i media. Skapa bra relationer med de personer som har
mandat, inom kommun och näringsliv.
Definiera vilka verktyg som behövs för att utveckla platsen/området. Svenska Stadskärnor
och Sveriges Centrumutvecklare är viktiga nätverk både för kunskap och för delaktighet.
Man måste prata för varan (sig själv), akta sig för att inte bli en skräphög som får ta alla
uppgifter som andra inte hinner eller vill göra.
Rekommendationer:
Viktigt att peppa oss själva.
Ta hjälp av folk runt om sig – i och utanför organisationen.
Nätverka, delta på konferenser, ring upp en kollega.
Skriva krönika för att inspirera andra och lyfta frågor. Filma och lägga ut saker om vad ”jag”
gör. Bilder från det verkliga livet.
Skriv månadsbrev som beskriver vad man gör och vad som är på gång.
Sluta fråga gör jobbet! Driv frågor som du tycker är viktiga. Utbilda dig kontinuerligt,
prioritera och ha mandat för de frågor som du tycker är viktiga.
Självförtroende viktigt – även om man tvivlar.
Gå en kurs som t ex ger dig nya infallsvinklar och perspektiv i din yrkesroll men även
om nya trender t ex om design och gestaltning – om livet mellan husen.

Vi har inga stålar
men ändå ska det
hända saker.
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2. Hur balanserar jag operativt
– strategiskt arbete?
Man upplever att kraven på att jobba mer strategiskt ökar, t ex leda olika utvecklingsprojekt,
men inget operativt arbete tas bort. Det är svårt att få tiden att räcka till och få förståelse
för att saker och ting tar tid. Önskemål man har är 3- eller 5-årsplaner för att se förutsättningar, svagheter och styrkor. Det skulle underlätta att fördela sin tid på vad som ska hända
nu och vad som är viktigt på sikt och vilka personer som ska utföra eller ingå i det arbetet.
Viktigt att också se över sammansättningen och rollfördelningen av arbetsgrupper och behovet av samverkansgrupper. Har de mandat, engagemang, kompetens som krävs? Hur når vi
uppsatta mål med avsatta resurser? Hur kan vi skapa mer medel om det behövs?
Olika perioder på året innebär olika arbetsbelastning och fördelning mellan operativt och
strategiskt. Båda är viktiga och båda behöver följas upp.
Årshjul är bra, både för evenemang och för det strategiska, mötesforum för året osv.
Rekommendation:
Vill man hellre jobba mer strategiskt så kan man äska pengar för att få hjälp med det
operativa arbetet. Det kan t ex vara internt eller externt beroende på vad det gäller.
Möjliga medfinansiärer kan vara fastighetsägare eller energibolag som finns i området
och har koppling till ett event.

Dags att röra runt i
grytan och måla om
arbetsbeskrivningarna.
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3. Hur kan en naturlig karriärstege se ut?
Ett naturligt steg är att gå från projektledare till full tjänst inom plats/centrumutveckling
och ansvara för utvecklingen av fler platser i staden. Då kan rollen bli mer strategisk.
Detta fungerar bara om organisationen stärks underifrån så att det inte bara läggs ovanpå
redan befintliga arbetsuppgifter. Ett annat steg kan vara att gå till fastighetsbranschen och
jobba med projekt, kommersiell utveckling mm.
Flera har börjat sin tjänst i ett projekt och är idag heltidsanställda antingen i kommunen,
bolag eller i samverkansorganisation. Kommunerna har insett betydelsen att ha en anställd
centrum-, plats- eller destinationsutvecklare för att vara med och utveckla staden.
Snittåldern för yrkesrollen varierar, en bedömning var 35-40 år. I större stad eller
organisation är åldern högre då även arbetsuppgifterna är mer omfattande och kräver
längre erfarenhet. En trend är att mer högskoleutbildad personal utifrån med högre löner.
Rekommendationer:
Det är viktigt med kompetensutveckling, att hitta nya roller och jobb som man kan gå
vidare med så att man kan dra nytta av den insamlade kunskapen i nästa jobb.
Samla erfarenhet och bygga nätverk kan öppna andra dörrar både inom kommun och
t ex fastighetsbolag.
Rollen är ofta utsatt, viktigt att finna trygghet i sig själv.
Vi måste ofta bevisa och rättfärdiga vår roll hela tiden. Många tar vår roll för given, vi
måste säga ifrån.
Reflektioner:
Med erfarenheter söker man nya utmaningar t ex näringslivsdirektör. Fundera på vad
det finns för alternativ? Vad är nästa steg, var kan man ha nytta av min erfarenhet?

Jag hade som mål
att bli destinationsutvecklare, det är
jag nu!
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Dagens hetaste fråga
Pandemin har satt ett nytt ljus på yrkesrollen och dess betydelse för stadens/platsens
vardagliga drift och utveckling på såväl kort som lång sikt. Vi har varit en sammanhållande
kraft och hanterat snabba förändringar, ställt om och svarat på frågor, gjort snabba
utryckningar för att hjälpa och stötta stadens näringsidkare och invånare.
I Halmstad kommer man att anställa en centrumutvecklare på kommunen för att hantera
frågorna och sammanställa de kommunala enheterna. Även Helsingborg och Malmö har fått
mer resurser för att anställa fler. Alla är på tå och vill framför allt arrangera aktiviteter och
evenemang så det blir puls och liv i våra stadskärnor igen.
Effekten av pandemin är att vi uppskattar stadskärnans betydelse, att människor kan
vistas på fysiska mötesplatser för att må bra. Relationerna mellan näringsliv, kommun och
medborgarna har stärkts.
Nu förväntas det att vi ska ställa till med Folkfest. Risken är en fullbokad kalender när
restriktionerna hävs. Folk är sugna på att komma ut. Handeln vill att det ska hända saker,
oavsett vad det är. Mindre event är tids- och resurskrävande så det gäller att utvärdera vad
det ger. Barnevenemang drar mer och kräver mindre kraft. Syftet är ju att dra folk till stan
och skapa klirr i kassan.
Det är också risk att det kan vara trögt att starta igång de grupper man haft tidigare.
Folk som varit engagerade kanske har tappat geisten eller försvunnit till andra verksamheter.
Många fastigheter har bytt ägare, så fokus blir att få med dem.
Omstart, ny organisation, nya strategier, nya styrelseledamöter gäller för många. Man ser
2022 som ett slags mellanår där man sätter strukturen för föreningen. Hur kommer våra
roller, ansvarsfördelningen, mandaten att vara?
Rekommendation:
Jobba mer med kontent, ha en röd tråd i det vi gör. Hållbarhetsfrågor, mer teman,
lättare att kommunicera.
Hitta sin platsidentitet och hitta event och aktiviteter för att stärka den.
Tänka större! Vår yrkesroll är av större vikt och bredare, därför behövs en arbetsbeskrivning och att man koppla in ytterligare kompetenser som organisationen behöver.
Reflektion:
Ska man fortsätta förbättra det som varit bra? Eller ska man helt tänka nytt?
Hur får vi fler att tänka att platsutveckling är rätt väg att gå?
Kan vi jobba med att stärka andra platser än centrum?
Många bra och relevanta frågor att fundera vidare på i vårt ständiga utvecklingsarbete.
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