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Visst bryr du dig om Sveriges stadskärnor?
Vi är 46 centrumorganisationer runt om i Sverige som undrar vad du känner för
Sveriges stadskärnor?
Visst bryr du dig om att den lokala handeln bidrar till Sveriges skatteintäkter? Att antalet
arbetstillfällen i stadskärnorna blir fler om du väljer det lokala. Som näringsminister vet du
att det är skatteintäkter som betalar barns skolgång, omsorg, sjukvård och att det planteras
blommor i en park nära dig.
Visst bryr du dig om den expertis som personal i butik, frisersalong, restaurang eller på
ett hotell erbjuder? Den personliga servicen som knyter samman människor och skapar
upplevelser som handel via nätet inte förmår.
Visst bryr du dig om känslan av att klämma och känna på en produkt? Och få med den hem
på en gång. I rätt storlek, utan långa och onödiga transporter. Visst uppskattar du dofterna
från bagerierna. Alla event som fyller stadskärnorna. Att du kan känna trygghet för att det
är människor i rörelse.
Visst bryr du dig om att stadskärnan är den mest demokratiska mötesplatsen i våra städer
där alla är välkomna? Där möten sker med människor som du inte alls hade tänkt att möta;
ni sprang bara på varandra.
Visst bryr du dig om att stadskärnan fungerar som en ekonomisk motor och dess betydelse
för tillväxt, innovation och välfärd som driver städer och Sverige framåt?
Eftersom det är du som har det yttersta ansvaret för vad som händer med våra stadskärnor,
vill vi gärna se att du engagerar dig och agerar i frågan.
Vi vill att du lyfter frågan på nationell nivå, etablerar en ansvarig minister för levande
stadskärnor, samlar stadskärnans aktörer och inleder en dialog. Detta för att få en samlad bild
av den komplexa frågan om Sveriges stadskärnors framtida funktion och innehåll. Om vi hjälps
åt kan vi öka momsintäkterna genom att handla och uppleva lokalt. Vi skapar tryggare städer
och platser genom att öka närvaron av människor i det offentliga rummet.
Tillsammans kan vi skapa attraktiva och hållbara stadskärnor.
Men ingen puls utan din!
Med vänliga hälsningar Arbetsgruppen för Nationella kampanjen INGEN PULS UTAN DIN!
Björn Bergman

Aljoša Lagumǆija

Lena Dalerup

VD, Svenska Stadskärnor

VD, Södertälje City

VD, Innerstaden Göteborg

Markus Pallvid

Stina Storm

Centrumutvecklare, City Trollhättan

VD, NKPG City i Samverkan AB

Pulshöjande statistik
●

Visste du att 20 procent av alla svenska momsintäkter från butiker, restauranger,
caféer, hotell och andra verksamheter genereras av företag som verkar i våra
stadskärnor.

●

Visste du att Sveriges stadskärnor omsätter 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.

●

Visste du att de som arbetar i stadskärnan representerar 12 procent av landets
inkomstskatter. Det motsvarar cirka 85 miljarder kronor.

●

Visste du att utöver intäkter bidrar ökade flöden i centrum även till trygghet
i det offentliga rummet.

●

Visste du att verksamheter i stadskärnan ger ett positivt tillskott även när hänsyn
tas till kostnader för klimatpåverkande utsläpp från hushållens konsumtion.
Källa: WSP

”Ingen puls utan din” är del två av ett nationellt initiativ för att belysa vikten av levande
stadskärnor. 46 städer runt om i Sverige står bakom uppropet. Läs mer på ingenpulsutandin.se
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Attraktiva Oskarshamn
Bollnäs
Borås City
Centrala Stadsrum/Falun
Centrum Karlstad
Cesam Örnsköldsvik
City Trollhättan
City Örebro
Destination Östersund
Enköping Centrumsamverkan
Eskilstuna City
Gävle Citysamverkan
Göteborg City Shopping
Handelsplats Höganäs
Helsingborg City
Hessle City
Hudik City
Kalmar City Samverkan
Karlshamn Centrumförening
Karlskrona City
Kristinehamn
Kristianstad City
Köping
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Lidköpings kommun
Linköpings Citysamverkan
Ljusdal i Centrum
Luleå Business Region
Malmö Citysamverkan
Norrköping City
Nysam – Nyköping
Stadsliv Kiruna
Stadsutveckling Sundsvall
Söderhamns Cityförening
Södertälje City
Sölvesborg
Tillsammans för Ronneby/Ronneby
Handels- & Intresseförening
Tillväxt Motala
Trelleborg City
Unika Ludvika
Uppsala City
Visit Skellefteå
Vänneshandlarna
Västervik
Västerås Citysamverkan
Ystad i centrum
Ängelholms Näringsliv

