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Vi vill berätta om stadskärnans utveckling
Med denna sammanställning vill vi skapa en gemensam kunskaps- och kommunikationsplattform om stadskärneutvecklingens komplexa maskineri och hur Göteborg Citysamverkan kan
vara smörjmedel i detta maskineri. Sammanställningen ska underlätta för dig som är näringsidkare, folkvald politiker, anställd tjänsteperson och/eller engagerad kommuninvånare att
följa stadskärneutvecklingen och vara en del av den positiva utveckling som vi bara kan lyckas
skapa tillsammans.
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En stad i snabb förvandling
Centrala delarna av Göteborg utvecklas just nu i extremt hög takt.
Ny bro över älven, tågtunnel för hållbara resor i regionen, bostadsoch kontorsutbyggnader och alla pågående detaljplaner är resultat
av ovanligt hög investeringsvilja och tro på framtiden i Västsverige
hos såväl privata näringslivet som hos Göteborgs Stad och statliga
myndigheter som exempelvis Trafikverket. Alla investeringar skapar
nya arbetstillfällen och fler möjligheter för människor att leva sin
dröm i Västsverige.
Vi måste hela tiden påminna varandra om att
vi alla har samma grundläggande visioner
och mål: Att vidareutveckla Göteborgs unika
kvaliteter och skapa ett ännu bättre och mer
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart
samhälle för oss och våra kommande generationer. När 100-tals privata och offentliga
aktörer bygger och renoverar mitt bland
människor i befintliga komplexa stadsmiljöer
krävs att vi hela tiden är lyhörda och konkret
lösningsorienterade. Kontinuerlig dialog och
samverkan är en av framgångsfaktorerna.

Stadsutveckling handlar om att anpassa stadens utbud och tillgängligheten utifrån aktuella och framtida behov och beteenden och
tekniska innovationer, att hela tiden utveckla
och förvalta attraktiva miljöer för boende och
besökande. Fyrahundra års anpassningsbar
stadsutveckling har skapat Sveriges andra
största stad. Tillsammans i samverkan ska
vi ta Göteborg in i framtiden till kommande
generationer. Göteborg är navet i Sveriges
näststörsta region och stadskärnan är navet i
Göteborg.
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Stadsutveckling i teori
och empiri
Staden som en del av vårt historiska arv – stad och stadsbildning
– har satt våra ramar och påverkat oss sedan urminnes tider.
Stadens utveckling är därför intressant och engagerar många olika
intressenter. Staden är i ständig förändring där vår förmåga att
anpassa och finna lösningar ständigt sätts på prov.
Att utveckla en stad innebär inte att kopiera
andras lösningar utan att söka och finna stadens unika själ och stärka de positiva egenskaperna i varje stad. Samtidigt är behoven av
gemensamma lösningar betydande. Att kunna
studera goda exempel och applicera dessa
i hemmiljö. Att välja väg och våga utveckla
stadens unika förutsättningar är viktigt vilket
innebär att nya verktyg för stadsutvecklarens verktygslåda utvecklas. Nya verktyg
och beslutskraft är bland annat nödvändiga
när vi diskuterar stadens infrastruktur, hur vi
använder stadens utrymmen och utvecklar
nya beteenden bland stadens besökare och
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aktörer. En gång i tiden var staden liktydig
med handel och shopping – så är det inte idag
och kommer inte att vara i framtiden heller. Vi
behöver tänka utanför ramarna och se staden
som en mötesplats och som ett besöksmål
där det finns besöksdrivande och besöksberoende verksamheter som samverkar för att
attrahera besökare.
För att citera Michael Porter, professor vid
Harvard Business School:
”Strategi är inte att göra något någon gör
– fast lite bättre. Strategi är att söka det
unika!”

Tillväxthjulet
Redan 2035 kommer vi sannolikt att vara
150 000 fler göteborgare och dessutom blir
vi granne med fler i närregionen. Antalet
besökare, pendlare och turister ökar för varje
år. Men vad är det som attraherar alla som
vill komma hit? Teorin illustreras i flera framgångsrika städer med ett hjul, där en attraktiv
livsmiljö leder till ökad inflyttning och ökade
behov av varor och tjänster. Detta leder i sin
tur till fler företagsetableringar och investeringar i staden, vilket ger ökade skatteintäkter
för kommunen. Dessa ökade medel kan sedan
investeras i att ytterligare öka stadens attraktivitet, exempelvis med fler lärare i skolor och
ökad personal inom vård och i nyinvesteringar
i fastigheter och butiker.

Hållbar samhällsutveckling
Hållbar samhällsutveckling innebär att de tre
perspektiven ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet var för sig ska kunna utvecklas utan
att ske på bekostnad av de andra två perspek-

tiven. Det finns flera goda exempel när de tre
perspektiven utvecklas i långsiktigt hållbar
harmoni. Ett exempel är flera nystartade
cykelbudföretag som hjälper andra företag
med varuleveranser, som skapar nya arbetstillfällen, som ger nya skatteintäkter till staten,
regionen och kommunen, bidrar med omställning till fossilfria transportmedel och skapar
mer trygga och attraktiva gågator.
Goda och jämlika livsmiljöer spelar en avgörande roll i en jämlik och sammanhållen stad.
Den fysiska miljön behöver möjliggöra jämlikhet och staden ska planeras med människan i
fokus. En jämlik stad utifrån närhet och tillgänglighet för alla handlar om att organisera
stadsmiljön så att det mesta som behövs för
att klara vardagen finns nära. Jämlik tillgång
till grundläggande samhällsservice, fritid,
kultur och friluftsliv är viktiga komponenter
för att stärka jämlikheten och hälsan såväl i
stadskärnan som på andra platser i staden.

Vad genererar tillväxt?

Vad genererar tillväxt?

Ökade skatteintäkter
och mer välmående
kommun

Nya företag och
bättre arbetsmarknad

Attraktiv miljö, öppen
livsstil och bra
bostadsmarknad

Ökad inflyttning och
fler investeringar
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Svenska Stadskärnor och
forskarrådet
Göteborg Citysamverkan och Göteborg
Stad är medlemmar i intresseorganisationen Svenska Stadskärnor, vars uppdrag från
medlemmarna är att fungera som en neutral
mötesplats där offentliga och privata intressenter kan ha en dialog om vart våra svenska
stadskärnor är på väg och för att hitta gemensamma områden att samverka kring. I Svenska
Stadskärnor samverkar de nationella organisationerna Sveriges kommuner och landsting
(SKL), Svensk Handel, Fastighetsägarna, Visita
samt över 200 enskilda kommuner, företag
och centrumföreningar.
Internationellt samarbetar Svenska Stadskärnor med organisationer som International
Downtown Associtation, IDA i Washington,
Platform Binnenstadsmanagement i Holland
och Accociation of Town and City Management, ATCM i England. I samarbete med
systerorganisationer i Europa har Svenska
Stadskärnor arbetat fram en så kallad QM-certifiering för stadskärnor, som föreningen
Göteborg Citysamverkan använder sig av.

bred sammanslutning av företrädare för olika
fackområden för att fånga stadsutvecklingsfrågornas mångfacetterade perspektiv. Det är
i det tvärvetenskapliga mötet som framtiden
formas och också där rådets medlemmar kan
bidra till en ökad kunskap om framgångsrik
stadsutveckling. Forskarrådet ger årligen ut
en rapport och flera medlemmar i rådet delar
sina kunskaper genom föreläsningar.

Framgångsfaktorer är internationellt
gemensamma
Internationella erfarenhetsutbyten visar även
att flera fundamentala framgångsfaktorer
gäller oavsett plats i världen. Exempelvis när
stadsutvecklare i Venedig betonar vikten
av att platsens användare involveras tidigt i
planeringsprocessen och när stadsutvecklare
i Nordirland konstaterar att en av cityledares
främsta roll är att hitta entreprenörerna, para
ihop dessa och undanröja hindren. I flera länder finns juridiska former för så kallade BID:s
(Buisiness Improvement Distrikts), vilket är
snarlika processer som lokala samverkansprojekt i Sverige.

Svenska Stadskärnors Forskningsråd bidrar
till en ökad forskning och kunskap kring
ämnen relevanta för städer och då särskilt
stadskärnor. Rådet bidrar till ökad spridning
av denna forskning och kunskap. Rådets
sammansättning utgår från en önskan om en
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Kvalitetsmärkning och
Årets stadskärna
Ett gemensamt övergripande och tydligt mål i Göteborg
Citysamverkan är att Vinna utmärkelsen Årets Stadskärna år 2023.
Ett mål som är en del av resan som syftar att utveckla en attraktiv
stadskärna.
QM – kvalitetsmärkning
QM är första steget mot att kunna bli nominerad eller att söka till Årets Stadskärna.
QM-certiﬁeringen, Quality Mark, är en standardiserad kvalitetsmärkning för samverkansorganisationer i city, centrum och stadskärna.
QM har sitt ursprung i ett gemensamt europeiskt utvecklingsarbete inom TOCEMA Europe (Town Centre Management Europe) där
organisationen Svenska Stadskärnor var en
av intressenterna. En nyare version av QM är
genomarbetad för att vara anpassad för våra
svenska förhållanden.
Certiﬁeringen säkerställer en långsiktig och
hållbar samverkan genom att fokusera på
struktur och styrning. Den är en garanti för att
alla intressenter menar allvar med sitt engagemang och leder därför till en stabilitet i den

Foto: Göteborg & Co/Studiografen

samverkan som skapar förutsättningar för nya
investeringar i staden.
Göteborg Citysamverkan är medlem i intresseorganisationen Svenska Stadskärnor som
erbjuder möjligheten att ansöka om QM vilket
ingår i medlemskapet.

Kriterier för bedömning i utmärkelsen
Årets Stadskärna
Uppnådda resultat för själva stadskärnan.

»

Klargjorda målsättningar och uppföljning av
målen.

»

Påvisande av effekterna av utvecklingsinsatser.

»

Påvisande att utvecklingsarbete av stadskärnan sker i nära samarbete med platsens
privata och offentliga aktörer.

»

Uppfylla kriterierna för QM

7

Citysamverkans
medlemmar
Göteborg Citysamverkan ideell förening består i dagsläget av fyra
medlemsorganisationer: Göteborgs Stad, Avenyn Paradgatan AB,
Innerstaden Göteborg AB och Nordstans Samfällighetsförening.
Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har cirka 55 000 anställda.
Kommunfullmäktiges politiker fattar de allra
högsta besluten för staden och kommunstyrelsen ansvarar för att se till att besluten
genomförs, följs upp och utvärderas.
Göteborgs Stad är indelat i tio stadsdelsförvaltningar. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar
för den kommunala servicen för dem som bor
i stadsdelen till exempel äldreomsorg, hälsooch sjukvård, individ- och familjeomsorg samt
funktionshinder.
Fackförvaltningarna ansvarar för olika verksamheter som gäller hela staden, till exempel
skola, stadsbyggnad, trafik, gator, miljö och
kultur.
Göteborgs Stad har också direkta och indirekta intressen i ett stort antal hel- eller delägda
bolag. Dessa bolag har verksamheter inom allt
från lägenheter till kulturupplevelser.

Avenyn Paradgatan AB
Avenyföreningen är till för alla med intresse i
Avenyområdet och grundades 1957 av handlare på Avenyn. Det geografiska området för
medlemmarna går från Kungsportsbron i norr
till Korsvägen i söder och från Vasaparken i
väster till Skånegatan i öster och föreningen
har 250 medlemmar. Medlemmarna är fastighetsägare, restauratörer, handlare, teatrar,
museer, hotell och övriga näringsidkare som
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vill verka för utvecklingen av området på och
kring Avenyn. Huvudmålet är att höja områdets image som självklar mötesplats och
destination för göteborgaren och turisten som
letar efter shopping, mat, kultur och nöje. För
att nå målet arbetar Avenyföreningen med
platsutveckling, marknadsföring och Avenyn-community. Avenyn Paradgatan har ett
samarbetsavtal med Göteborgs Stad.

Innerstaden Göteborg AB
Centrumorganisationen Innerstaden Göteborg har i uppdrag att genom samverkan med
övriga aktörer stärka och utveckla området
Inom Vallgraven som en attraktiv handels- och
mötesplats i regionen. I det uppdraget samverkar Innerstaden Göteborg med sina 520
medlemmar och samarbetspartners så som
fastighetsägare, handlare, hotell, restauranger, serviceföretag, bostadsrättsföreningar,
kulturorganisationer, Göteborgs Stads förvaltningar och bolag samt andra aktörer med
intresse för innerstaden, Göteborgs äldsta
stadsdel och hjärta. Innerstaden Göteborg
har ett samarbetsavtal med Göteborgs Stad,
nära samarbeten med Göteborg&Co, Business
Region Göteborg och de angränsande cityorganisationerna Nordstan, Avenyföreningen,
Haga och Linné.
Arbetet innefattar stråk- och platsutveckling,
rent, snyggt, tryggt och platsskapande åtgärder, trafik och tillgänglighet och medlemsfrämjande aktiviteter.
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Nordstan Samfällighetsförening
Nordstan är ett av Sveriges största affärscentra med knappt 200 butiker, restauranger och
ca 29 miljoner besökare per år.

vissa frågor kan vara större än övriga medlemmars. Detta återspeglas i att Staden har tre
medlemsröster och varje förening har en röst
vardera.

Här finns butiker, restauranger, service, hotell
och kontor vilket gör det till en av Göteborgs
största arbetsplatser. Det genomförs varje år
ett stort antal event i form av utställningar,
musik, kultur och sportevenemang. Just nu
pågår flera olika utvecklingsprojekt för Nordstan och fastighetsägarna investerar i bl a nya
entréer och gångstråk. Nordstan har ett nära
samarbete med Göteborg & Co vad gäller
shoppingturism, som är en viktig målgrupp,
och evenemang.

Göteborg Citysamverkan ideell förening är
i Göteborgs Stad organiserad direkt under
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Göteborgs Stads roll i Citysamverkan

Medlemskap i Göteborg Citysamverkan ideell
förening beviljas av föreningsstämman till juridisk person som är villig att ansluta sig till föreningens ändamål, är en intresseorganisation i
stadskärnan och driver utvecklingsarbete.

Medlemmen Göteborgs Stad i egenskap av
kommun svarar för hela staden och därmed
för att även stadskärnan utvecklas i positiv
riktning. Medlemmarna är överens om att
Stadens nytta av föreningens verksamhet i

Näringsliv

Över 1 000 verksamheter i samverkan
Tillsammans representerar föreningarna Avenyn Paradgatan, Innerstaden Göteborg och
Nordstans Samfällighet genom sina medlemmar över 1 000 olika verksamheter i stadskärnan, främst inom näringslivet i stadskärnan.
Medlemskap

Styrelse
Cityledare

Cityföreningar:
Nordstan
Innerstaden
Avenyn

Fastighetsägare

Ledningsgrupp
Beredningsgrupp

Handel

Samverkansområden

Visita
Västsvenska Handelskammaren
Svensk Handel Svenskt Näringsliv
Fastighetsägarna

Citysamverkan organiserar enligt schemat
för att skapa en bättre plats för stadens användare.
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Offentlig Sektor
Kommunfullmäktige
Politiska nämnder:
TN, PONN, BN, FN, BRG, SDN
Förvaltningar:
TK, PONF, SBK, FK, BRG, SDF
Västtrafik
GR Göteborg & Co.
Trafikverket

Geografiskt
verksamhetsområde
Göteborg Citysamverkan verkar inom detta geografiska område.

Centralstationen
Stenpiren

Ullevi

Haga
Vasastan

Föreningens syfte
Syftet är att skapa en sammanhållen, ändamålsenlig och
gemensam hantering av strategiska frågor i samverkan med
staden, fastighetsägare och handel (butiker, restauranger,
caféer, friskvårdsverksamhet, kultur, nöjen och hotell), i syfte
att på ett hållbart sätt utveckla Göteborgs stadskärna och dess
attraktionskraft för både göteborgare och turister, samt attrahera
människor och företag till regionen.
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Långsiktiga mål
Det långsiktiga målet med föreningsmedlemmarnas samverkan
är att skapa en ökad samhällsnytta som är till gagn för såväl
medlemmarna som Göteborgs invånare.
Verksamhetsmål
Föreningens huvudsakliga verksamhetsmål är:

»

»

Ställa sig bakom en långsiktig, gemensam
och förankrad målbild för utvecklingen av
stadskärnan.

Strategier för måluppfyllelse
Citysamverkans övergripande strategier som
beslutades 2018 är långsiktiga och gäller även
för 2020 och tills vidare:

»

Etablera en tydlig och gemensam målbild,
ramar, strategi och fokus att kommunicera
kring.

»

Tydliggöra roller och ansvar i
organisationen.

Tydliggöra beslutsprocesser i berörda organisationer utifrån styrelsens inriktningsbeslut och få till stånd ändamålsenliga samverkansområden och arbetsgrupper utifrån
prioriterade arbetsområden.

»

Vidareutveckla och förbättra samverkan
mellan centrumorganisationerna och staden.

»

»

Vara Göteborgs stadskärnas främsta
ambassadör.

Bygga vidare på lång och positiv erfarenhet
av gemensamma samverkansprojekt.

»

»

Skapa ytterligare samarbetsvilja mellan de
ingående organisationerna.

Öka engagemang och förståelse för stadskärnans betydelse för varumärket Göteborg
och stadens utveckling.

»

Utses till Årets Stadskärna senast år 2023.

»

»
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Genom att arbeta tillsammans skapa och
nå något mycket större och mer kraftfullt
än vad de ingående organisationerna kan
genomföra var för sig.

En avgörande faktor för vilka frågor som
kommer att hanteras i föreningen är att alla
ingående parter har ett gemensamt intresse i
frågan.

Skapa struktur och ändamålsenliga former
för samverkan kring strategiska frågor som
bidrar till att utveckla stadskärnans attraktionskraft i Göteborg.

Arbetet skall ske via beslutade samverkansområden, arbetsgrupper och projekt.
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Prioriterade
samverkansområden
Styrelsen i Göteborg Citysamverkan har beslutat att organisationen
ska arbeta inom fem prioriterade samverkansområden, komplexa
arbetsområden där stadens aktörer är i behov av samverkan för att
utveckla en attraktiv stadskärna.
Cityledaren redovisar samverkansområde för
ledningsgruppen och styrelsen vad som ska
åstadkommas, roller och ansvar samt aktuella tidsplaner för olika projekt och processer.
Representanter i beredningsgruppen och för
övriga intressenter bereder redovisningar av
ovanstående till ledningsgruppen och styrelsen, under ledning av cityledaren.
Ett av föreningens huvuduppdrag är att våga
prioritera och prioritera bort. Föreningens styrelserepresentanter ska i möjligaste mån tillse
att prioriteringar beaktas och ”spelas in” i sina
respektive organisationer.
Varje samverkansområde kan på olika sätt
utvecklas och fyllas med ytterligare innehåll
och aktiviteter.

Utveckling av platser och stråk
Sammanställning över beslutade om- och
tillbyggnadsprojekt
Inventering av aktuella och beslutade platsutvecklande om- och tillbyggnadsprojekt pågår
och ska sammanställas och rapporteras under
våren 2020. Sammanställningen ska användas
som underlag för framtida investeringsprioriteringar, synliggöra allt utvecklingsarbete
samt utgöra en del av underlaget för ansökan
om Årets stadskärna hösten 2022 inför tävlingsåret 2023. Sammanställningen uppdateras och utvecklas löpande utifrån det som
beslutas hos berörda aktörer.
Parallellt med inventeringar sker diskussioner
och beslut kring prioriterade investeringar på
kort och lång sikt.
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Gemensam vision för stadskärnan
En gemensam vision för helhetsupplevelsen
av Göteborgs stadskärna syftar till att underlätta för stadens aktörer att verka tillsammans
mot ett gemensamt mål för stadskärnan samt
kommunicera stadskärnans värden och erbjudande för stadens användare. En tydlig
gemensam vision kan även användas för att
underlätta prioriteringar i investeringar och
driftsåtgärder.
Göteborg Citysamverkan ska i nära dialog
med Göteborg & Co, centrumföreningar och
andra berörda aktörer, leda och samordna
processen att arbeta fram och/eller tydliggöra
en gemensam samlad vision för stadskärnan
Kartläggning av platsers och stråks unika
upplevelser
Platser och stråk, som exempelvis Trädgårdsföreningen, Fredsstan, Nordstan, NK och Avenyn har i olika upplevelse- och marknadspositioneringar med tillhörande varumärken i syfte
att marknadsföra utbud och platser till invånare och/eller kunder. Göteborg Citysamverkan ska i dialog med berörda aktörer utreda
behovet av kartläggning och sammanställning
av olika stråk och platsers positioneringar.

Platsskapande åtgärder under
byggtid
Då flera platser i stadskärnan utgörs av stora omvandlingar, nuvarande och kommande
byggnationer, uppstår behov av platsskapande temporära åtgärder kring dessa platser
som bibehåller attraktivitet och trygghet.

Temporär kan vara allt från några veckor till
flera år. Det pågår ett arbete i Rosenlund
med att lyfta området under byggtid och att
Teatergatan varit sommargata med mer plats
för grönt, uteserveringar och vistelse under
sommaren 2019. Temporära satsningar kan
även uppmärksamma ett område, exempelvis
Teatergatan.

Trafik och citylogistik
Samverkansområdet berör tillgänglighet för
persontransporter i form av kollektivtrafik,
biltrafik, cykelstråk, gångstråk samt bil- och
cykelparkering. Genom föreningens verksamhet sker samverkan främst genom att stadens
aktörer informerar varandra om pågående
och planerade trafikomläggningar samt hur
dessa omläggningar påverkar olika intressenter i stadsmiljön. Sammanvägd tillgänglighet
till privata och kommunägda parkeringshus
är också ett område som kräver ömsesidig
dialog. Samverkansområdet innefattar även
tillgänglighet för godstransporter av olika slag
med samlingstermen ”citylogistik”.
P-hus Nordstan och parkering på Heden är
strategiskt viktiga parkeringshubbar för stadskärnans attraktionskraft och konkurrenskraft.
Samverkan kring tillgänglighet i form av skyltning, in- och utfarter, säkerhet och kommunikation, med mera är mycket betydelsefullt.

Trygghet & Säkerhet
Treåriga projektet Purple Flag, som syftar till
att utveckla attraktiva miljöer kvälls- och nattetid, pågår i Fredstan, Nordstan, Lilla Bom-

men och Västra Nordstan. Göteborgs Stad
och fastighetsägare finansierar projektet. På
uppdrag av staden och berörda fastighetsägare är Citysamverkan projektbeställare och
Innerstaden Göteborg processleder arbetet.
Föreslagna trygghetsåtgärder i handlingsplaner i Purple Flag-projektet finns även med i
”Göteborgs Stads plan för tryggare stadsmiljö
inom Vallgraven”.
Så kallade ”Trygg-i-arbetet” är ett kontinuerligt samverkansarbete mellan staden och
Polisen i trygghetsfrämjande och brottförebyggande arbete.
Andra exempel på åtgärder inom samverkansområdet är erfarenhetsuppföljning och vid
behov initiering av eventuella ändringar av
LOV3-bestämmelser och kameraövervakning.

Rent och snyggt
Ett flertal projekt inom samverkansområdet
Rent och snyggt pågår redan. En betydande
del i arbetet är attitydpåverkan och beteendefrågor samt konkreta insatser och kampanjer för att motivera och skapa samsyn inom
området nedskräpning. Inom staden och varje
centrumförening finns listade åtgärder för
Rent och snyggt i aktivitetsplanen för varje
år, exempelvis samarbete om stadvärdar och
minskad användning av engångsartiklar inom
restaurangnäringen. Inom samverkansområdet ska vi arbeta fram ytterligare samarbeten,
exempelvis råttbekämpning, efter modellen
från det lyckade pilotprojektet vid Domkyrkan.
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Mål och intressekonflikter
Det är relativt komplext att mäta och analysera hur en plats
utvecklats framgångsrikt. Lyckosam platsutveckling för vissa
syften och intressenter kan många gånger innebära missgynnsam
utveckling för andra syften och intressenter. Exempelvis många
utomhuskonserter med höga bullernivåer kan innebära sämre
boendekvalitet, biltillgänglighet kan gynna detaljhandeln men kan
missgynna klimatet, högre bostadspriser gynnar dem som bor i
bostäderna men missgynnar dem som vill in på bostadsmarknaden.
Det långsiktiga målet med föreningsmedlemmarnas samverkan är att skapa en ökad samhällsnytta, till gagn för såväl medlemmarna
som Göteborgs invånare.
Som ett led i målet att utses till Årets Stadskärna senast 2023 ska stadens aktörer kunna
påvisa dokumenterad framgångsrik platsutveckling. Arbetet med att sammanställa
indikatorer och kartlägga behov av kompletterande indikatorer i Citysamverkans regi har
påbörjats 2019 och är en del av handlingsplanen för 2020 och kommande år. I dagsläget
finns och används en rad olika indikatorer i
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olika undersökningar och mätningar.
Exempelvis:

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Omsättningsmätningar
Trygghetsmätningar
Befolkningsmätningar
Skräpmätningar
Mätningar av flöden av människor
Attitydundersökningar
Mätningar av hotellgästnätter
Mätningar av fastighetsvärden
Mätningar av bostadspriser

Handlingsplan 2020
Handlingsplanen utgår från verksamhetsplanen och beskriver
åtgärder som genomförs i Citysamverkans namn och regi. Svenska
Stadskärnors QM-certifiering är vägledande för handlingsplanens
uppbyggnad. QM-certifiering är en standardiserad
kvalitetsmärkning för samverkansorganisationer i stadskärnor och
stadsdelscentrum.
Utveckla gemensam kunskap,
förståelse och samsyn

»

Koordinera gemensamt deltagande vid
Svenska Stadskärnors årskonferens i maj.

»

Gemensam frukostföreläsning om Citysamverkans arbete.

»

Sammanställa och kommunicera samverkansarbetet och föreningens verksamhetsplan med tillhörande handlingsplan för
2020.

»

Erbjuda årlig information och kommunikation i kommunstyrelsen samt berörda kommunala nämnder, förvaltningar och bolag.

»

Paradgatan och Nordstans Samfällighet.
Leda och samordna arbetet med att ta fram
förslag till finansieringslösning för samverkan i city från 2021 och framåt. Förslaget
ska presenteras senast i mars.

»

Ta fram samarbetsavtal som styrker samverkansambitioner i minst tre år som ska
skrivas under av representanter för Citysamverkans medlemmar, som underlag för
QM-certifiering.

»

Arbeta fram en SWOT-analys för Göteborg
Centrum som beslutas av styrelsen i Citysamverkan, som underlag för QM-certifiering.

Erbjuda kontinuerlig information och kommunikation i berörda privata bolag och
intresseorganisationer.

»

»

Förbereda övriga delar för QM-certifiering
som ska lämnas in till organisationen Svenska Stadskärnor senast våren 2021.

Dialog med andra samverkansorganisationer i och utanför Göteborg.

»

»

Planera och genomföra strukturerade politikersamtal med företagare i City.

Medverka i Svenska Stadskärnors ledningsgrupp i syfte att utveckla nationella nätverk
samt inhämta ny kompetens inom gebitet
platsutveckling i samverkan till Göteborg.

»

Presentera och representera Göteborg Citysamverkan och samverkansarbete i City vid
konferenser, seminarier, med mera.

»

»

Vara hela citys ambassadör vid arbete med
strategier, planer och platsutvecklingsprocesser för organisationer och platser som
berör city, exempelvis FÖP, stadsmiljöplan,
näringslivsprogram, destinationsutveckling,
med flera.

»

Utreda och presentera behov av strategier
för Göteborg City.

»

Förankra verksamhetsplan, handlingsplan
och årshjul för 2021, senast i september.

Ta fram förslag till strukturerat internationellt erfarenhetsutbyte inom platsutveckling.

Utveckla organisationen
Citysamverkan och organisationens
medlemmar

»

Samordna relevanta beslutade
strategier och operativa insatser

Stötta, lyssna av och föreslå förtydligande
av ansvars- och samverkansområden mellan
staden, Innerstaden Göteborg och Avenyn
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Samordna och initiera insatser inom
prioriterade samverkansområden
Utveckling av platser och stråk:

»

Samordna intentionsavtal inom citylogistik
mellan staden och fastighetsägare.

»

Delta i dialoger kring trafikregleringar för
godstransporter inom Vallgraven.
Delta i ”Godsnätverket” och fånga upp och
föra fram viktiga frågor för stadskärnan.

»

Samordna visionsarbete för hela stadskärnan i med stöd av Göteborg & Co.

»

»

Undersöka behov av och förutsättningar för
gemensam positioneringskartläggning för
centrums delområden.

Trygghet och säkerhet

»

Vara hela citys ambassadör vid framarbetande av visioner för organisationer och
platser som berör stadskärnans utvecklingsbehov.

»

Projektbeställare i projekt Purple Flag i dialog med projektets styrgrupp.

»

Följa upp innebörden av politiska uppdraget ”Trygghet inom Vallgraven”.

»

Utveckla samarbete mellan Göteborg &
Co och föreningens medlemmar gällande
permanent och trygghetsskapande vinterbelysning.

»

Undersöka möjligheter att utöka LOV3-områden i exempelvis Brunnsparken.

»

Upparbeta en sammanställning av pågående och planerade större och mindre stadsutvecklingsåtgärder i och i anslutning till
Cityområdet att presenteras under våren.

»

Identifiera prioriterade utvecklingsbehov på
kort och lång sikt för platser och stråk som
syftar att stärka stadskärnan i helhet.

»

»

Följa upp arbetet med handelsutredningar
och konsekvensanalyser för handelsetableringar i Arenaområdet och andra områden
som påverkar stadskärnans utvecklingsinriktningar.
Bjuda in representanter från Stadsbyggnadskontoret, näringslivet med flera för information om arbetet med Översiktsplanen
(ÖP) och möjlighet till inspel kring denna.

Rent och snyggt

»

Lyssna av och föra fram viktiga frågor på
strategisk nivå inom samverkansområdet.

»

Skapa förutsättningar för medlemmarna att
samarbeta inom bekämpning av råttor.

»

Skapa förutsättningar för medlemmarna att
samordna fler städvärdar.

»

Skapa förutsättningar för medlemmarna att
driva projekt för minskat skräp i city med
hjälp av samverkan mellan till exempel restauranger och caféer.

Platsskapande åtgärder under byggtid

»

Lyssna av och föra fram viktiga frågor på
strategisk nivå inom samverkansområdet.

»

Följa Trafikkontorets och Stadens utvecklingsarbete inom området och kartlägga
samverkansbehov.

Trafik och citylogistik

»
»
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Lyssna av och föra fram viktiga frågor på
strategisk nivå inom samverkansområdet.
Driva och leda dialoggruppen Trafik och
tillgänglighet.

Ta fram mått och målvärde för
att kunna följa upp föreningens
aktiviteter

»

Kartlägga och sammanställa existerande
statistik (sekundärdata).

»

Kartlägga behov av ytterligare kompletterande statistisk (primärdata).

»

Samfinansiera, presentera och kommunicera undersökningen Cityindex i samarbete
med Fastighetsägarna.

»

Ta fram indikatorer för måluppfyllelse inom
föreningens verksamhet.
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Kontakt
Henrik Olsson
Cityledare
Göteborg Citysamverkan
0730-80 25 80
henrik.olsson@goteborgcitysamverkan.se
www.goteborgcitysamverkan.se

avenyn.se

innerstadengbg.se

nordstan.se

goteborg.se

Foto: Jennie Smith, Göteborg & Co

Göteborg Citysamverkan är en ideell icke vinstdrivande medlemsorganisation. Medlemmarna är
Göteborgs Stad, Innerstaden Göteborg AB, Avenyn Paradgatan i Göteborg AB och Nordstans samfällighetsförening. Föreningens ändamål ska vara att skapa en sammanhållen och ändamålsenlig
hantering av strategiska frågor i samverkan med Göteborgs Stad, fastighetsägare och handel i syfte
att på ett hållbart sätt utveckla Göteborg City för både göteborgare och besökare men även attrahera människor och företag till regionen.

