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BAKGRUND OCH SYFTE
Startskottet till kampanjen Ingen puls utan din kom från en lokal verksamhet
i Malmö, där butiksinnehavaren efterfrågade en insats med ett större djup än de
vanliga marknadsföringskampanjerna med lokalt fokus. Det resulterade i en
nationell upplysningskampanj om stadskärnans betydelse.
Kampanjen samlade 46 städer, men vi representerar drygt 120 städer som är
medlemmar i Svenska Stadskärnor. Dessa i sin tur representerar samverkansorganisationer bestående av drygt 10 000 företag i våra stadskärnor, varav många är
unika och oberoende entreprenörer som handlare och restauratörer.
Syftet med kampanen är att på ett engagerande sätt förtydliga vilket ansvar
och vilken påverkan vi invånare och besökare har på våra stadskärnor.
Budskapet är bredare än bara handelskonsumtion och fokuserar även på mat,
tjänster och upplevelser. Det handlar om utbudet och platsen i sig som gör våra
stadskärnor levande och välbesökta – att varje individ bidrar genom sitt besök,
även om man inte konsumerar något. Folk drar folk, och en välbesökt plats upplevs
även som trygg.
För att göra en trovärdig och väl underbyggd upplysningskampanj inhämtade vi
fakta och statistik framför allt från WSP. Detta underlag har vi bland annat använt
till ett antal “Visste du att”-punkter att förmedla till allmänheten/konsumenter.
Se Pulshöjande fakta sidan 14.
Vi ville även att kampanjen skulle bidra till en dialog – med medborgare och
konsumenter, med näringslivet och inte minst med politiken – för att alla ska uppmärksammas och bli medvetna kring hur konsumtion och välfärd hänger ihop.
Vi sammanfattade kampanjens budskap I ett Öppet Brev till näringsministern och
ställde frågan ”Bryr du dig om...
Vi är tacksamma att frågan kan besvaras med ett tydligt Ja!
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MÅLET MED MÖTET
Att dela vår samlade kunskap och erfarenhet av arbetet med stadskärnor
och inleda en långsiktig dialog på regeringsnivå.
Ni kan inspirera och driva på frågorna i våra kommuner och regioner vilket
skulle öka investeringarna och engagemanget i stadskärnornas utveckling.

STADSKÄRNANS STRUKTUR
Att definiera stadskärnans struktur och värde är svårt. Det finns både ekonomiska
värden som kan mätas, men det finns också känslomässiga värden som betyder
mycket och som påverkar det ekonomiska utfallet. Eftersom stadskärnan är ett så
komplext och mångfacetterat begrepp har det ingen huvudman eller egen politisk
hemvist utan hanteras i många departement och enskilt i varje kommun.
Vi representerar inte en enskild bransch utan har ett helhetsperspektiv på
stadskärnans funktion och betydelse. Frågorna prioriteras mycket olika i de olika
kommunerna och det finns en osäkerhet i var gränserna för engagemanget går från
de offentliga aktörernas sida.
Det saknas en fast etablerad samverkansform. Även om det ser olika ut i de
flesta kommuner finns det ändå någon form av frivillig samverkan mellan det
offentliga och privata. Vissa samverkansorganisationer är etablerade sedan 25-30
år tillbaka, medan andra lever i korta projekt som slukar tid och kraft utan möjlighet
till långsiktig planering. Stadsbyggande, samhällsplanering och näringslivsutveckling kräver närvaro, kompetens och uthållighet på lång sikt!
Vanligtvis är det en samverkan mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv samt besöksnäring, kultur, olika föreningar och vad gäller trygghet
även polis och brottsförebyggande rådet. (Många små aktörer är inte medlemmar i
branschorganisationer som Svensk Handel eller Visita).
De ekonomiska förutsättningarna varierar från stad till stad. Att återställa utarmade stadskärnor till att bli fungerande igen tar därför lång tid och är kostsamt.
En av samverkansorganisationernas viktiga styrkor är att man är opartisk och har
stadskärnans/platsens bästa utveckling i fokus. Genom samverkan arbetar man för
att skapa attraktiva stadskärnor. Det gynnar såväl stadens olika aktörer och intressenter som boende och näringsliv som besökare.
Vi kan konstatera att stadskärnorna är en viktig tillväxtmotor i alla delar av landet.
Den är vårt ekonomiska, kulturella och sociala centrum för samhället.
Däremot saknas generella stödinsatser och kunskap om stadskärnans
betydelse varierar stort.
I andra länder finns reglerande lagstiftning för organisation och finansiering av centrala platser, s k Business Improvement District (BID), men i Sverige finns det ännu
inget förslag till liknande lagstiftning.
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NÄTVERK
Samverkansorganisationerna har regelbundet nationellt erfarenhetsutbyte,
via olika nätverksträffar. En av dem är Citygroups som arrangeras av Svenska
Stadskärnor och Sveriges centrum- och platsutvecklare. Dessa träffar äger rum
samtidigt i 6 olika regioner två gånger om året.
I nätverket Key Cities Group, som består av Sveriges 15 största städer, diskuteras
också gemensamma frågor, eftersom dessa ofta påminner om varandra oberoende
av vilken stad man representerar. Erfarenhetsutbytet har bland annat resulterat i
olika policies och även den nationella kampanjen Ingen puls utan din.
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STADSKÄRNANS BETYDELSE
• Stadskärnan skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd. Skyltfönstret
som inbjuder till besök och investeringar. Satsningar på stadskärnan kan få
god effekt i Norrland till exempel där det är svårt att rekrytera arbetskraft till
de nya industrisatsningarna.
• En utvecklad besöksnäring har goda effekter på ekonomin och handel,
restauranger, hotell, kultur och nöjesverksamheter genererar stora skatteintäkter till välfärden.
• Stadskärnan ska vara en demokratisk plats som skapas av alla invånare, besökare
och verksamma. Den är till för alla, alla har rätt till den och därmed också ett ansvar
för den. Här är platsen för integration, där det oväntade och unika mötet sker.
• En attraktiv stadskärna är välbesökt av många vilket skapar ökad trygghet och
mindre kriminalitet.
• Stadskärnans utbud skapas i många delar av lokala och unika entreprenörer.
Handel lokalt betyder ökad sysselsättning lokalt till skillnad från internethandel
med utländska ägare.
• Stadskärnan och landsbygden är viktiga komplement till varandra. Det finns ett
starkt band av beroende mellan dessa och det kräver att båda sidor får de bästa
förutsättningarna för att utvecklas.
• Miljömässigt är stadskärnan mer hållbar ur transportsynpunkt. Förtätning och
närhet till boende, arbete, utbildning, fritid och kultur är viktiga åtgärder för att vi
ska uppfylla målen i Agenda 2030.
• En attraktiv stadskärna ger invånare och besökare en ökad livskvalitet och ger
energi att vara delaktig och engagerad i samhällsutvecklingen. Den attraherar
talanger och nya företagsetableringar, samtidigt som fler väljer att bosätta sig där.
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NULÄGE
Beteendeförändringar och digitaliseringen är en del av strukturomvandlingen
och får omfattande konsekvenser. Det gäller både HUR vi konsumerar och VAD
vi konsumerar samt VILKET utbud och erbjudande som framtidens besökare
förväntar sig i stadskärnan.
Övergripande är trenden att stadskärnan går från att i första hand vara en
handelsplats till platser för möten, upplevelser och inspiration och det är
avgörande för attraktionskraften.
Pandemin har påskyndat omställningen. Det är en utmaning för många aktörer att
“komma ifatt” både ekonomiskt och i omställningen efter pandemin. Det handlar
om att täcka upp stora ekonomiska förluster, klara inbetalning av skatter, hitta ny
personal (kompentensförsörjningen) och ställa om för att ha rätt erbjudande till
konsument och besökare. Det sätter press på företag.
Även offentliga sektorn förväntas vara snabbfotad och hänga med i den snabba
omställningen och att leva upp till besökarens förväntningar när det kommer till
en attraktiv och trygg stadsmiljö.
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UTMANINGAR
Stadskärnans utmaningar är komplexa eftersom det krävs insatser från både
offentliga och privata aktörer. Ingen organisation kan ensam ta ansvar för helheten
och styra utvecklingen. Vi är beroende av varandra och av samverkan. Stadskärnan
är full av verksamheter och fastigheter som påverkar attraktiviteten, samtidigt som
kommunen ansvarar för stadskärnans offentliga rum som är viktiga för besökarna.
Den upplevda otryggheten och segregationen hotar stadskärnan och dess
funktion som vår gemensamma demokratiska plats – allas vardagsrum och forum.
Mediabilden bidrar till den upplevda otrygghet som inte alltid stämmer överens
med den faktiska otryggheten i polisens mätningar.
Under pandemin har vi sett vi förändrade vanor och livsstilsmönster – distansarbete, e-handel, distansmöten – med minskade flöden i stadskärnan som följd.
Minskat antal människor leder till ökad känsla av otrygghet. Obalansen i bostäder
i citylägen spär på känslan och bidrar även till avsaknaden av ett stabilt underlag
för handel och tjänster.
Vi ser i city en obalans i mixen av bostäder, kontor, kommers (handel och tjänster)
etc. Likaså märks transformationen från kontor till bostäder.
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Den globala ekonomin, konjunkturen och geopolitisk instabilitet skapar oro.
Inflationen ger oss mindre pengar i plånboken – som leder till minskad köpkraft
och köpvilja (sällanköpsvaror).
Tillgänglighet påverkas av både bränslekostnader (klimatomställningen), men även
försämrad kollektivtrafik p g a ombyggnationer etc, kapacitetsbrist, godstrafik med
leveranser etc,
Därtill kommer att kulturen, som är en viktig funktion i stadskärnan, hotas av
besparingar.
För att möta utmaningarna och dra nytta av nya förutsättningar i en omvärld
med en hög förändringstakt är det viktigt att stadskärnans många olika aktörer
tillsammans verkar i en gemensam riktning för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig plats.
Utmaningen är att samla diversiteten av aktörer. Ett helhetstänk behövs – för att
förstå stadskärnans specifika utmaningar. Ökad kunskap och bättre förståelse
för stadskärnans grundläggande behov är nödvändigt för att kunna ge riktiga och
relevanta insatser och stimulansåtgärder.
Det behövs även ett tydliggörande för det platsspecifika i samband med
stödpaket för olika branscher. Coronastöden fick olika effekter inom samma
bransch beroende av plats).
Framförallt behövs det en gemensam och tydlig vision för våra städer.
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INTERNATIONELLA EXEMPEL
Internationellt pågår det sedan ett antal år tillbaka arbete för att skapa
förutsättningar för livfulla och konkurrenskraftiga stadskärnor.
Här är några exempel:
DANMARK
Partnerskap för livfulla stadskärnor (Partnerskab for levende bymidter)
Danska regeringen fokuserar på att skapa ett sammanhängande Danmark,
där det måste finnas lika möjligheter att arbeta, bo och utbilda i alla delar av
landet. Därför är ett av regeringens initiativ i tillväxtplanen för handel och
logistik en förstärkt insats för att upprätthålla livfulla stadskärnor.
I augusti 2020 inrättade den danska regeringen, genom Näringsdepartementet,
därför ett Partnerskap för livfulla stadskärnor. Partnerskapet består av både
offentliga och privata aktörer och arbetar inom fem olika ämnesområden:
Kunskapsbasen, Partnerskap, Stadsförvaltning, Den fysiska omvandlingen och
Problemens Potential.
Dessa teman har diskuterats vid partnerskapsmötena och olika presentatörer har
bidragit under vägen samt enskilda publikationer som är relevanta för ämnena.
Partnerskapets första fas var att lägga fram ett antal rekommendationer, vilket
resulterade i tolv konkreta förslag under våren 2021. I stort tryckte dessa på
privat–offentliga stadskärnesamarbeten, ett nytt kunskapscenter, strategier för
levande stadskärnor, att regeringen bör formulera programmen för EU-strukturfondsmedel 2021-2027 så att de kan stödja skapandet av privat-offentliga stadskärnesamarbeten, offentliga stadslivsskapande funktioner, nya stadsutvecklingsmedel till levande stadskärnor samt ökad data- och kunskapsdelning.
Läs vidare under rubriken Länkar sidan 15.
STORBRITANNIEN
• Highstreet Taskforce – en plattform med experter som stöttar och coachar.
Målet är att utveckla centra och highstreets, stimulera tillväxt och en hållbar transformation.
• Highstreet Minister utsågs i juli 2019, the Ministry of Housing, Communities
and Local Government.
• Flera fonder:
– 56 miljoner Welcome Back Fund – boosta och stötta återstarten
– Future Highstreet – Regeringen avsatte £675 miljoner 2018 samt £325 miljoner 2019, dvs sammanlagt över £1 miljard. Målet för fonden är att förnya och
utveckla stadskärnor och high streets så att de driver tillväxt, förbättrar upplevelse och säkrar framtida hållbarhet. Det görs genom att bidra med samfinansiering till antagna sökande för att stödja utvecklande och strukturella förändringar för att lösa områdets utmaningar.
Länkar sidan 15.
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KANADA
Kanadas samverkansorganisationer har tagit fram en gemensam stadskärnepolicy
– ”One National Voice: An Urban Agenda 2019”. Deras slutsats är ”Our downtowns
and main streets are not only the economic engines of our communities, but they
are the cultural, social, and iconic hubs of our country.”
NEDERLÄNDERNA
Inrättade en Agenda Stad för ett antal år sedan. Näringsdepartementet
ansvarar och ingår citydeals med städer, samhällsorganisationer för att främja
offentlig-privat samverkan.
Man stöttar innovationer och omvandling av stadskärna genom stöd och stimulans.
Inrätta ett stimulanspaket på 100 miljoner Euro.
Transformationsbrigad av experter till stöd.
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FÖRSLAG TILL INSATSER
Ta fram en STADSKÄRNEPOLICY för ett strukturerat och strategiskt arbete på
nationell och lokal nivå med hög kompetens och ett professionellt arbetssätt.
Fastställa var stadskärnefrågan ska hanteras i departementen –
Undersöka möjligheten att etablera en ”MELLANDEPARTEMENTSFUNKTION”
som kan adressera stadskärnans problemställningar utifrån alla de olika perspektiv
och lagstiftningar som råder. Denna funktion bör ha fokus på samverkan mellan
offentliga och privata intressenter.
Etablera en FRAMTIDSKOMMISSION FÖR LEVANDE STADSKÄRNOR ledd av
Svenska Stadskärnor, för att få en samlad bild av den komplexa frågan om våra
framtida svenska stads- och ortscentrums funktion och innehåll!
Uppdraget till kommissionen skulle kunna omfatta bland annat följande insatser:
• Undersöka och beskriva stadskärnornas betydelse för tillväxt och välfärd, olika
framtidsscenarier och statens ambition med svenska stadskärnor
• Utreda hur samverkan mellan offentliga och privata intressenter kan stärkas
för att utveckla framtidens stadskärna. Samhället behöver ökad platssamverkan
mellan privata och offentliga aktörer för att lösa utmaningar för en hållbar
utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
• Det behöver fastställas vilken fakta och statistik som är relevant för att
utvärdera attraktiva stadskärnor och ta fram en generell modell för mätning
av det utvecklingsarbete som sker.
• Utreda ev. hinder som tillståndsfrågor och förordningar som idag motverkar
engagemang och initiativ för att skapa levande stadsmiljöer och besöksanledningar.
• Utreda vilka resursbehov som skulle behövas för att stödja utvecklingsarbetet
och föreslå ev. fondering av medel för stödinsatser.
• Beskriva utmaningarna med den digitala omställningen som verksamheterna i
centrum behöver genomföra.
• Sammanställa och sprida goda exempel på utveckling av attraktiva stadskärnor.
• Utbyta erfarenheter med internationellt framgångsrika insatser för att stärka
stadskärnan.
• Utred om det behövs ett erbjudande om samlad spetskompetens till en
hjälpinsats för de kommuner/städer som behöver hjälp med sina utvecklingsplaner
för stadskärnan. Det kan innefatta utbildningar, affärsutveckling, innovationsstöd,
erfarenhetsbank etc.
• Beskriva stadskärnans utmaningar framöver inom bland annat följande områden:
- Miljö och resillience
- Transporter (gods-, person- och kollektivtrafik)
- Social hållbarhet och integration
- Trygghet och säkerhet
- Besöksnäringen inkl handel
- Förtätning av stadsmiljön
- Kultur
12
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• Staten behöver ge kommunerna tydligare stöd att prioritera stadskärnan som
en viktig offentlig miljö för alla.
• Beskriva några olika tänkbara framtidsscenarier för svenska stadskärnor.
• Ta fram förslag till en konkret handlingsplan för de närmsta fem åren.
• Ta fram en kommunikationsstrategi avseende målsättningar, arbetssätt, samverkansformer m.m.
Det behöver fastställas vilken fakta och statistik som är relevant för att
utvärdera attraktiva stadskärnor och ta fram en generell modell för mätning av
det utvecklingsarbete som sker. Mätningen skulle kunna som benchmark både för
de interna insatserna i en stad, men även för en extern jämförelse mellan städerna
för inspiration och kunskapsöverföring (mäta vakanser/ beläggning/ omsättning/
besöksantal/ kommersiella ytor etc) Arbetet initierat med RISE, men kräver finansiering. Idag finns endast kommersiella initiativ för att mäta stadskärnans attraktivitet och de fokuserar på respektive parts egna intressen och sprids inte till alla för
benchmark och utveckling. Fortsättningsvis för att vi tillsammans ska kunna skapa
bättre förutsättningar för levande städer och ha Agenda 2030 som målbild.
Vi ser ett behov av bättre och tydligare faktaunderlag kring stadskärnornas problem, hot och möjligheter. Vi har sedan ett antal år sett till att det finns flödesstatistik även i stadskärnan där man tydligt kunde se hur antalet besökare drastiskt
minskade under pandemin. Flera av oss jobbar löpande med att ta fram olika siffror
och nyckeltal för att löpande kunna ta tempen på hur vår stadskärna mår, men vi
saknar ett gemensamt verktyg och en generell modell för benchmarking. Och
finansieringen är en ständig utmaning – att det idag främst är kommersiella intressen som avgör vilka siffror som tas fram är olyckligt.
13
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Staten behöver ge kommunerna tydligare stöd att prioritera stadskärnorna.
Under 2020 och 2021 var stadskärnan extra utsatt utifrån de hårda pandemi
restriktionerna med direktiven att handla digitalt och få hemleveranser. Detta
drabbade såväl cityhandel som hotell, restaurang och övrig kommersiell service –
d v s aktörer i stadskärnan som erbjuder många arbetstillfällen.
För att stötta verksamheterna i stadskärnan valde ett stort antal kommuner att
ge ett citypresentkort i julgåva till sin personal, vilket var räddningen för många av
våra medlemsföretag när det var som tuffast.
Idag ser finansieringen av citysamverkan ut på väldigt olika sätt. Kommunerna har
olika bilder av hur viktigt detta arbete är och hur satsningar på en attraktiv och
levande stadskärna för alla minskar segregation och stärker demokratin. Här kan
staten ange vikten av stadskärnan.
Detta innebär också att vissa stadskärnor saknar en strategi för långsiktigt hållbar
citysamverkan. Då vi fortfarande saknar gemensamma mätbara effekter på hur en
trygg och attraktiv stadskärna bidrar till trivsel, demokrati, ökade skat- teintäkter
och minskad segregation blir citysamverkan lidande helt i onödan.
Det behövs dialog och utredning om hur samverkan mellan offentliga och privata
intres- senter kan stärkas för att möta och lösa utmaningar för hållbar utveckling.
Vi har gedigen kunskap om dessa frågor och vill gärna bjudas in i dialogen även
fortsättningsvis för att vi tillsammans ska kunna skapa bättre förutsättningar för
levande städer och ha Agenda 2030 som målbild.
Vi har också konstaterat att regelverket kring tillstånd och förordningar motverkar
möjligheten att samordna event och initiativ som syftar till att skapa levande stadsmiljöer och besöksanledningar. Hur kan vi tillsammans lösa detta – vi kan t ex vara
en remissinstans och samverkan.
En av Framtidskommissionens uppgifter bör vara att säkerställa insamlandet och
spridningen av goda exempel, både nationellt och internationellt – detta görs delvis
redan idag av Svenska Stadskärnor, men med begränsade resurser.
Arbetsgruppen har en unik och gedigen kunskap och erfarenhet av att leda och
utveckla citysamverkan. Dessutom består hela nätverket av forskare, akademiker,
praktiker och väldigt många olika spetskompetenser som är beredda att bidra på
olika sätt i en Framtidskommision för att stärka stadskärnorna för de utmaningar
de står inför nu och framåt.
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LÄNKAR
UK High Street support
High Street Task Force (HSTF led by Cathy Parker & Simon Quin)
https://www.highstreetstaskforce.org.uk/about/
Future High Street Fund:
https://www.gov.uk/government/collections/future-high-streets-fund
Heritage Action Zone Fund:
https://historicengland.org.uk/whats-new/debate/recent/heritage-and-the-high-street/the-future-high-streets-fund-and-high-street-heritage-action-zones/
Reopening of High Street Safely Fund (COVID related):
https://www.gov.uk/government/news/50-million-boost-to-support-the-recoveryof-our-high-streets
Welcome Back Fund (COVID related):
https://www.gov.uk/government/publications/welcome-back-fund
NEDERLÄNDERNA
agendastad.nl
agendastad.nl/city-deals
DANMARK
https://im.dk/Media/637749820507656553/RAPPORT%20levende%20bymidter%2020212005%20FINAL-a.pdf
https://www.byplanlab.dk/sites/default/files/POB_rapport_WEB_enkeltsidet.
pdf?0.8057542133610696
https://realdania.dk/nyheder/2021/05/partnerskab-for-levende-bymidter-200521
https://9pdf.net/document/zgwlr1wv-utenlandske-eksempler-offentlig-private-partnerskap-samarbeidsmodeller-utvikling-bysentra.html
I andra länder finns reglerande lagstiftning för organisation och finansiering av
centrala platser, s k Business Improvement District (BID), men i Sverige finns det
ännu inget förslag till liknande lagstiftning
(Se Boverkets aktuella utredning, https://www.svenskastadskarnor.se/content/uploads/2022/01/Platssamverkan-Boverket.jpg).
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