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I din hand håller du dokumentationen från de fysiska Citygroupträffarna som ägde 

rum i början av oktober 2022.  Ett 80-tal centrumutvecklare fanns på plats i 

värdstäderna Vännäs, Falun, Karlstad, Västerås, Halmstad och Växjö.

Temat denna gång handlade om Hur man hittar medel för att förverkliga idéer. 
Samtliga regioner fick se en livesändning från Torsby där Eva Larsson, näringslivschef, 

gav värdefulla och handfasta tips på hur man kan söka medel från olika håll.

Hennes presentation hittar du här https://bit.ly/3u5PvzI

Under mötet sände Fastighetsägarna sitt Cityindex Sverige 2022 live. Rapporten 

finns att ladda ner här https://bit.ly/3ECiwrA

Fastighetsägarna hade även bjudit in två talare som berättade om hur man 

”skapar lägen” för att dra människor – med Arkivet och Fotografiska i Stockholm 
som exempel. 

”Det handlar om att förtjäna flöden till platsen och då är det bättre att arbeta med 
kortare visioner som kan justeras för att snabbare skapa liv och ständigt överraska. 
Man kan inte hålla på att förvalta en mötesplats – det är lika med självmord. 
Platsen måste förändras för att skapa en besöksanledning.  Vi behöver arbeta 
tillsammans för att möta kommande utmaningar. Här behöver vi i större grad 
lära av varandra för att våga mer och hitta synergier för att hjälpas åt att skapa 
besöksanledningar och flöden – allt för att skapa förtjänade flöden.  För vi är 
alla en besöksanledning.” 

Fundera på vad du och din organisation har för roll? Hur skapar ni relevanta 

och förtjänade flöden? När du/ni vi vet svaret är det bra att veta hur idéerna ska 
föverkligas och medel införskaffas. Bläddra vidare och se hur dina kollegor har gjort.

Nästa träff är den 7 februari 2023. Region Norr ses lunch till lunch 6-7 febrari.

På återseende!

Med vänliga hälsningar

Björn Bergman                  Marlene Hassel
vd, Svenska Stadskärnor   ordf, Sveriges Centrum- och plasutvecklare

Att förverkliga idéer
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VÄRDSTÄDERNA FÖR VÅRENS

CITYGROUPSTRÄFFAR ÄR: 

Region Norr: Skellefteå 

Region Gävleborg/Dalarna: Bollnäs 

Region Dalsland/Värmland: Karlskoga

Region Öst: meddelas senare

Region Väst: Ulricehamn

Region Syd: Karlshamn

Reservation för ev ändringar.
d – Växjö – Johan/Lotta
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1.  Har ni sökt medel för att genomföra aktiviteter 
i er organisation?

David Abresparr från Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet gjorde en 
presentation över möjligheten att söka pengar den vägen. 

Ändåmål: Ge bidrag till utveckling av handeln, i första hand i de regioner som 

huvudmännen representerar och med hänsyn till vad varje huvudman tillfört 

stiftelsens gemensamma förmögenhet.

Bidrag kan sökas för:
•  utbildningar 

•  utredningsprojekt 

•  utvecklingsinsatser 

Christin och Emelie från Vännäs berättade om ett pågående projekt, platsutveckling 

i Vännäs centrum, projektperiod 7 jan-31 dec 2022.  

Syftet med projektet är:
•  Att på lång sikt skapa en gemensam målbild och strategi för hur centrum 

   ska utvecklas för att bli mer attraktivt

•  Att se över fysisk miljö, stråkutveckling och verksamheters lokalisering 

•  Att bidra till expansioner och tillväxt samt fylla tomma lokaler

•  Att locka fler besökare 

REGION NORR 
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Vad har hänt i Vännäs centrum sedan projektet startade? 
•  Uppstart av arbetsgrupp och åtgärdslista

•  Ny parkeringsutredning i centrum
•  Skyltar har bytts ut

•  Folierat tråkiga fönster och elskåp

•  Bytt ut trasiga lampor

•  Målat om fasader

•  Ny uteservering utanför Caféet
•  Park ska byggas om

•  Trottoar fixad framför butik
•  Vännäs fastigheter har anställt platsutvecklare för centrum

2. VAD har ni sökt medel för i så fall? 

Här är ett antal exempel på vilka som har fått medel från Svensk Handel 

Stiftelsen Köpmannaförbundet:

•  Halmstad City, Citylyftet 2.0      175 000 

•  Halland: Halmstad Handelsförening Utvecklingsbidrag       90 000 

•  Halland: Ung Företagsamhet Mässor     100 000 

•  Övre Norrland: Umeå Handel Handelsgala      34 000 
•  Övre Norrland: Uminova eXpression Future Retail Lab              1 035 155 
•  Gemensamt Norrköping Handel Utvecklingsbidrag     50 000 
•  Öst: Norrköping Handel Morgonsoffan         60 000 
•  Öst: Svensk Handel, Vadstena Handel Utvecklingsbidrag       10 000 
•  Öst: Eksjö Handel Utvecklingsbidrag         15 000 
•  Öst:  Vision Vadstena Utvecklingsbidrag         20 000 
•  Öst: Gislaved Handelskraft Finnvedens Säljkraft        20 000 
•  Öst: Västerås Handel Utvecklingsbidrag     105 000 
•  Mälardalen: Företag i samverkan, Gimo Kompetensutbildning    90 000 

•  Uppland: Citysamverkan Uppsala Kompetensutbildning       94 300 

•  Uppland: Västervik Framåt Stadslivsrapport      20 000 

•  Öst: Kalmar City Samverkan Etableringsstrategi Svensk Handel        50 000 

3. VAR har ni sökt medel?

Hos Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet. Det är alltid positivt, men inget krav, att 
man kan visa upp att det finns medfinansiering från andra också. 

4. Vilka råd och tips har du för andra att söka?

Gruppen diskuterade möjligheten att samla in tidigare projektansökningar i en projekt/idébank med 
goda exempel  för att underlätta framtida bidragsansökningar.

Man bör tänka på att ha med mätbara siffror i sina projekt, mjuka värden är bra, men mätbara mål 

behövs för att kunna visa konkreta resultat. Det finns många duktiga företag som man kan anlita/få 
hjälp av för att räkna ut hårda fakta, exempelvis för att ta fram underlag för nya etableringar i en stad. 

Ett sådant företag är Future Retail Lab, som fått projektmedel via Svensk Handel Stiftelsen 
Köpmannaförbundet. De jobbar med affärsutveckling och har coachat ett antal näringsidkare. 
Man ska ta reda på om det projektet kommer att fortsätta. 
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5. Förslag på nästa tema våren och hösten 2023

•  Fastighetsägarworkshop: Hur tänker fastighetsägare när det gäller att fylla tomma lokaler?

•  I huvudet på en fastighetsägare

•  Regionalt samarbete: Hur kan vi bli bättre på att samarbeta? 

   Hur kan vi bli bättre på att sprida goda exempel?

6. Förslag på värdstad i din region, om möjligt

Region Norr kommer att vara i Skellefteå 6-7/2 2023
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REGION GÄVLEBORG/DALARNA

1.  Har ni sökt medel för att genomföra aktiviteter 
i er organisation?

Ljusdal har sökt och fått Leaderfinansiering, ca 400 000 kr. Det är ett projekt med flera 
delar som innehåller både utbildning och aktiviteter. En av aktiviteterna var Världsbuffén, 
– smaka mat från hela världen. Ett annat var att erbjuda gratis lånecyklar samt föreläsning

i hållbart mode.

2. VAD har ni sökt medel för i så fall?

Ljusdal kommun till liten del.

3. VAR har ni sökt medel?

Ljusdal: Utveckling Hälsingebygden (Leader)
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4. Vilka råd och tips har du för andra att söka? 

Ta kontakt med ditt Leaderkontor, finns i (nästan) varje region. Hitta inspiration 
i tidigare beviljade projekt (googla), samarbeta så mycket som möjligt med andra 
aktörer.

5. Förslag på nästa tema våren och hösten 2023

•  Kommunikation

•  Relationskanaler via digitala kanaler/sociala medier

Kanske inte ett tema, men många har problem med kedjor som är styrda uppifrån 

och därför inte får delta i stadens gemensamma kampanjer och aktiviteter. 

6. Förslag på värdstad i din region om möjligt

Bollnäs i februari 2023 (alternativt Sandviken om Bollnäs inte kan) och
Mora i oktober nästa år.
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1.  Har ni sökt medel för att genomföra aktiviteter
i er organisation?

Man har gjort flertalet ansökningar för medel inom gruppen, varav flera varit framgångrika 
med andra inte har varit det. Oftast söks medel från kommunerna där man är verksamma, 

men även Sparkbankerna i regionen alternativt lokalt.

2. VAD har ni sökt medel för i så fall?

•  Medel för ljusprojekt har sökts hos regionen och kommunen

•  Kulturpengar hos kommunen för ett konstprojekt, blev ett bra projekt med 

   gott samarbete mellan aktörer 

•  Kommunen är vår största bidragsgivare

•  Uppmanat aktörer att söka medel  

•  Aktören sökte medel för att kunna bygga en handikappsramp. 

3.  VAR har ni sökt medel?

•  Kommun

•  Regionen

•  Nationellt 
•  Internationellt

•  Lokala Sparbanker

REGION DALSLAND
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4. Vilka råd och tips har du för andra att söka?

Ta hjälp av någon som kan det och vet hur man ska gå till väga.

Finns det någon som kan vara behjälplig inom kommunen och har kommunen någon 

EU-strateg? 

5. Förslag på nästa tema våren och hösten 2023

Lobbyverksamhet – många har nytt styre i kommunen

6. Förslag på värdstad i din region om möjligt

Karlstad (med stadsvandring)
Många nya i nätverket och Karlstad ligger nära till hands för alla.

Hagfors (som skulle varit i år)
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REGION ÖST

1.  Har ni sökt medel för att genomföra aktiviteter 
i er organisation?

Kalmar: Från Svensk Handel 50 000 kr och Fastighetsägarna GFR, 50 000 kr.

2. VAD har ni sökt medel för i så fall?

Till ett stråkutvecklings- och samverkansprojekt tillsammans med Fastighetsägarna GFR 

och Kalmar kommun.

3. VAR har ni sökt medel?

Se svar ovan.

4. Vilka råd och tips har du för andra att söka?

•  Jobba i projekt!

•  Lyssna på politiken och agera för att lösa deras behov. Fint exempel från Västerås 
   ”Tryggare City” ett 3-årigt trygghetsprojekt, 3miljoner i finansiering.

Om man möjliggör sig själv och visar att man tar hand om ett behov i staden 

finns de ofta pengar.

Att söka bidrag tar tid, men man kan anlita ett proffs som hjälper till att skriva 

ansökan och som får betalt OM man får bidraget.
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REGION VÄST

1.  Har ni sökt medel för att genomföra aktiviteter 
i er organisation?

Trollhättan – samverkan med föreningar om ideell tid t ex Smaka på Trollhättan  

Halmstad City – Sparbanksstiftelsen för bidrag till utbildning

Helsingborg – finns att söka medel i evenemangsfonden (krav att generera hotellnätter), 

Coronafond, Cityfonden (100 000 kr/pott)

2. VAD har ni sökt medel för i så fall?

Se ovan

3. VAR har ni sökt medel?

Avenyn Göteborg – Köpmannaförbundet

Halmstad city – Köpmannaförbundet

Trollhättan – Fastighetsägarna utvecklingsfond, Högskolan, studieförbund

4. Vilka råd och tips har du för andra att söka?

Tips från Eva Larsson, Torsby – presentation finns här https://bit.ly/3u5PvzI
Viktigt att projektidé och roller med ansvarsområden är tydliga och väl förankrade 
innan man söker medel. Under projektet ha löpande avstämning, framförallt texter, 

tidrapporter och ekonomi så inte det sparas och läggs på hög, det blir svårt att 

hinna ikapp. 
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5. Förslag på nästa tema våren och hösten 2023

•  Platssamverkan/platsutveckling t ex sommargata, utsmyckning aktiviteter på stråk, 
    inspiration. Både stora och små exempel/insatser 
•   Trygghetsutvärdering efter vintern, i och med nedsläckning och besparing av el 

6. Förslag på värdstad i din region om möjligt

Önskemål om Varberg eller Borås. 
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REGION SYD

1.  Har ni sökt medel för att genomföra aktiviteter 
i er organisation?

RONNEBY: Kompetensutveckling via ESF (socialfonden), 2 år. 
Man anordnade bl a ”Detaljhandelns dag”. Grundidé kom från Karlskrona, där kommunen 
anställde projektägare. Centrumföreningarna i de olika länen var med och det blev ett 

regionalt projekt. Även Länsförsäkringar bidrog. 

SIMRISHAMN:  Via Leader, ”Mitt Simrishamn” 3 ben; 18 månaders BID-process via 
Svenska Stadskärnor, kommunikationsplattform och kompetensutveckling/studieresor. 
Beviljat belopp: 1,1 miljoner kr.

HÄSSLEHOLM: via Leader, 18 månaders BID-process via Svenska Stadskärnor och 
besöksräknare (Metrify), kallat HUS.  Beviljat belopp: 1,6 miljoner kr. 

KRISTIANSTAD: via Sparbankstiftelsen fått beviljat kostnad för hyra av isbana i centrum, 

(över en miljon). Samarbete med fritidsbanken som lånar ut utrustning.  Ansökan är ganska 
lätt, projektbeskrivning och budget behövs samt även ev andra finansiärer. 
Även projekt mem musikkvällar möjliggörs via Sparbankstiftelsen. De sponsrar mellan 
600 000-700.000 kr. Genom dessa bidrag vill Sparbanksstiftelsen bidra till ett bättre samhälle 
genom att stötta bygden och ge tillbaka till sina kunder.
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VÄXJÖ: via Sparbanksstiftelsen och Kampradstiftelsen beviljades 500 000 kr för event för 

pensionärer liknande ”På spåret”. Här har även gjorts ett mindre samverkansprojekt 

tillsammans med den lokala Sparbanksstiftelsen i samband med uppförandet av 

muralmålning, 20 000 kr i sponsring samt ideell hjälp från lokal målerifirma och skyliftföretag.

JÖNKÖPING: beviljats 250 000 kr från en stiftelse till historiska vandringar

2. VAD har ni sökt medel för i så fall?

Se ovan 

3. VAR har ni sökt medel?

•  Leader
•  ESF (Socialfonden)
•  Sparbanksstiftelsen 

•  Kampradstiftelsen 

•  Köpmannastiftelsen – ligger under Svensk Handel och beviljar medel riktat till handel

4. Vilka råd och tips har du för andra att söka?

Det är en djungel bland aktörer som kan bistå med resurser och det är svårt att ha koll 
på alla och hur de kan nyttjas. Det värt att ägna tid att gräva i detta och bjuda in dessa i 
passande platsutvecklingsträffar etc. 

LEADER
•  Gå igenom utvecklingsstrategin på ditt eget Leaderområde, identifiera värdeord 
   som är viktiga och skriv ansökan utifrån det

•  Fråga en kollega som fått beviljat, som kan dela med sig av sina erfarenheter

•  Läs in er på urvalskriterierna – dvs vad som väger mycket i ansökan och leta efter det   
   tidigt i processen

•  Använd företagen runtomkring, leta samarbeten, gemensamma nämnare/beröringspunkter,    
   vem vill synas etc

TIPS

•  Kristianstad jobbar nu mer med partners – win-win-projekt. 

   Till exempel en pop up-park, för att få bort parkeringsplatser till förmån för människor. 

   Ett företag, som säljer möbler till offentlig miljö, levererade möbler till platsen, som blev  

   som ett showroom i offentlig miljö. Tekniska nämnden var med och planerade och en skylt  

   sattes upp om att det skett i samverkan. 

•  Arbeta också med att be kommunen växla upp och matcha/komplettera bidrag 
   från näringslivet 



DOKUMENTATION FRÅN CITYGROUPTRÄFFARNA OKTOBER 2022  •  SIDAN 16

5. Förslag på nästa tema våren och hösten 2023 

•  Flödesmätning, besöksräknare, ”flödet i staden!”, leda människor i stråk, 
   digitala parkeringsmätare
 

•  ”Stadens innehåll” – från butiksdöd till utveckling

•  Framtidens stadskärna – vad kommer innehållet att vara och vad är vår roll i detta? 

•  Hur jobbar vi med fastighetsägarna?

•  Vilka trender ser vi komma? Handeln är inte primär längre.


