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Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-24 § 137 

Gäller fr o m: 2014-11-25 

Myndighet: Kommunstyrelsen 

Diarienummer:  KS 2014:287–011 

Ersätter: - 
Ansvarig: Samhällsbyggnadskontoret 

 
 

Centrumutvecklingsstrategi för Strängnäs kommun  

Utifrån kommunens vision ska det för den enskilde vara enkelt, tryggt och ge stora 
möjligheter att leva i Strängnäs kommun. Samverkan, förnyelse och utveckling ska stå i 
centrum.  
 
För Strängnäs kommun är det viktigt att skapa ett hållbart samhälle och bygga en attraktiv 
kommun för dagens och morgondagens behov och krav, med medborgarens behov i centrum – 
hållbart över tiden. Det förutsätter en aktiv samverkan och verksamhetsutveckling inom och 
mellan kultur-, miljö-, näringslivs-, samhällsbyggnads-, utbildnings-, och de sociala områdena. 
 
Kommunen kan beskrivas vara ansvarig för att upprätthålla ett helhetsperspektiv på 
uppbyggnaden av våra offentliga miljöer. Gator, torg och parker behöver tillsammans utgöra 
sammanhängande nätverk av stråk och platser där förutsättningar skapas för utvecklingen av 
en attraktiv kommun att leva och verka inom. 

Syfte  
Strategin syftar till ett förhållningssätt hur arbetet med utveckling av våra centra i kommunens 
tätorter Strängnäs stad, Mariefreds stad med Läggesta, Åkers styckebruk samt Stallarholmen 
ska bedrivas och betonar vikten av samverkan mellan olika aktörer och funktioner för att 
uppnå eftersträvade utvecklingsmål och en långsiktigt hållbar utveckling för hela kommunen. 
 
Den behandlar dels de frågor som generellt behöver beaktas inom våra centra i 
kommundelarna för att skapa attraktionskraft och gynnsam utveckling. Dels behandlar 
strategin de frågor och strategiska ansatser som syftar till att stärka Strängnäs stad som 
kommunens huvudsakliga nod för bland annat kultur- och nöjesaktiviteter, samt handel och 
service som samlat kräver hela kommunens befolkningsunderlag. Strategin tar sitt avstamp i 
den nya översiktsplanens övergripande strategier. 

Bakgrund 
De senaste decennierna har sambandet mellan var man bor och arbetar blivit allt svagare. Idag 
väljs bostadsorten mer efter estetiska- och upplevelsevärden samt tillgång till service och 
möjligheter till fritidsaktiviteter och rekreation. Arbetstillfällena skapas idag i allt högre 
utsträckning där människor väljer att bosätta sig och inte tvärt om. En bidragande faktor till 
den utvecklingen är även den snabba utvecklingen av transportsystem som möjliggör att 
arbetsplatsen och bostadsorten för många inte behöver vara densamma. Människor reser även 
allt längre till arbete och skola och för att få tillgång till ett större utbud av service.  
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I dagens samhälle söker människorna utbudet på den plats som bäst tillgodoser deras behov 
och förväntningarna på utbudet ökas hela tiden i takt med ökad fritid och förbättrad ekonomi 
och tillväxt. Det sammantagna utbudet av varor, tjänster, service, kultur och sociala 
mötesplatser, tillgången till fritidsaktiviteter, rekreation och estetiska värden kan därför sägas 
vara ett mått på platsens attraktivitet.    
 
Strängnäs kommun med sitt geografiska läge intill storstadsregionen, med Stockholm stad 
inom mindre än en timmes restidsavstånd och genom det rika utbud av kulturmiljöer och 
rekreationsupplevelser som kommunen uppvisar blir med dessa förutsättningar en allt 
attraktivare kommun att leva i. 
 
Genom att särskilja vilken typ av utveckling som främjas inom städerna med sina 
järnvägsstationer och inom de mindre samhällena kan de olika områdenas särprägel lyftas 
fram och människor ges möjlighet att inom kommunen kunna leva och verka på olika sätt 
under olika faser i livet. De små samhällena kan erbjuda sociala fördelar som trygghet och 
gemenskap, samtidigt kan den småskaliga ortsstrukturen innebära vissa utmaningar. Utbudet 
av service, arbete, utbildning, kultur och fritidsaktiviteter kan i de mindre samhällena bara till 
vissa delar mäta sig med vad Strängnäs stad och Mariefred kan erbjuda. Frågor som kräver ett 
större befolkningsunderlag såsom ett rikt utbud av varor och tjänster samt viss kommersiell 
och offentlig service och vissa kulturella upplevelser, behöver samlas inom kommunen för att 
kommunen i sin helhet ska kunna erbjuda en större del av det utbud som människor 
efterfrågar och för att kommunen ska bli en attraktiv nod i ett regionalt perspektiv.  
 
Även om skillnaden i förutsättningar är stora mellan våra olika tätorter är vissa frågor 
grundläggande för att skapa attraktivitet och ska vara gemensamma för alla våra samhällen. 
Oavsett storlek och inriktning krävs en helhetssyn och ett klargjort arbetssätt med 
ansvarsfördelning och uppföljning för att frågorna ska få en framträdande roll vid 
nyanläggning och förändringsarbete inom tätorternas centra. 

Översiktsplanens övergripande utvecklingsstrategi, huvudteman och 
utvecklingsområden 
Inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av Strängnäs kommun tar avstamp i ett flertal 
viktiga utgångspunkter. Idéer och synpunkter från boende och/eller verksamma i kommunen, 
politiska viljeriktningar, prioriteringar och visioner, styrande mål och riktlinjer (såsom de 
nationella miljökvalitetsmålen), samt kommunspecifika planeringsförutsättningar ligger till 
grund för de fokusområden och den övergripande utvecklingsstrategin som beskrivs i den nya 
översiktsplanen.  Översiktsplanen slår fast att den övergripande utvecklingsstrategins fokus 
ska ligga på fem angivna teman som ska vara utgångspunkten för de strategier för en 
långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt av Strängnäs kommun som våra kommundelsvisa 
fördjupningar ska ange.  
 
Översiktsplanens övergripande utvecklingsstrategis fem teman: 
 
1. Fortsätt att stärka utvecklingen runt kommunens järnvägsstationer i Strängnäs stad och   
    Läggesta med Mariefred och Åkers styckebruk 
 
2. Främja ett levande stadsliv i kommunens centralort  

3. Skapa förutsättningar för Stallarholmen att utvecklas  
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4. Koppla samman kommunens delar/samhällen  

5. Främja en levande landsbygd på ett hållbart sätt. 
 
Översiktsplanen innehåller de strategier och utvecklingsmål som ska vara till grund för att 
utveckla handlingsplaner och program för de två sista teman gällande att koppla ihop 
kommunens delar och främja en levande landsbygd.  
 
Denna samlande strategi för centrumutveckling utgår från utvecklingsstrategis första tre 
teman och anger dels de generella frågor som ska beaktas i kommande handlingsplaner och 
eller program för utvecklingen av våra centra i kommundelarna. 

Centrumutvecklingsstrategins övergripande mål 

Målsättningen är att:  
 

- Varje tätortscentra ska utvecklas efter sina förutsättningar, särdrag och behov. 
 

- Utveckla en attraktiv kommun med ett samlat rikt kommersiellt och kulturellt innehåll 
i god miljö och med en bra tillgänglighet och skötsel som ska ge goda förutsättningar 
för lönsamt företagande och fastighetsägande. 
  

-  Samverkan ska främjas vid all utveckling av våra olika tätortscentra centra. 
 

- Strängnäs stadskärnas utbud ska vara till för boende och verksamma i hela 
kommunen och genom ett fortsatt breddande av funktioner och upplevelser ska 
Strängnäs stadskärna bli en mer framträdande och attraktiv nod i regionala 
sammanhang. 
 

- Utvecklingsarbetet för Strängnäs stadskärna ska särskilt uppmärksamma hur hela 
kommunen invånare kan dra nytta av den tillväxt och utveckling som sker i  
Strängnäs stad.  

Generell strategisk inriktning 

De olika tätorternas särdrag och utvecklingspotential, behovet av sociala mötesplatser samt 
utbud av grundläggande service, beskrivs i det lokala perspektivet i respektive fördjupning av 
översiktsplanen. I de fördjupningar som tas fram ska utvecklingsstrategin för respektive tätort 
finnas med. Strategierna ska ha sin utgångspunkt i de övergripande strategier, fokusområden 
och målsättningar som anges för kommunen i översiktsplanen. I takt med att nya 
fördjupningar med strategisk inriktning tas fram för våra kommundelar, finns även 
förutsättning att välja ut särskilda ”utvecklings”-områden som bedöms kunna stärka de olika 
tätorterna och bidra till att den övergripande utvecklingsstrategins målsättning kan 
genomföras. Dessa ”utvecklings”-områden kan sedan komma att bli föremål för särskilda 
handlingsplaner för hur utvecklingen i övrigt ska genomföras. De grundläggande frågorna 
gällande utvecklingen av våra tätorters centra som denna strategi beskriver ska dock vara 
desamma. 
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Centrumutvecklingsstrategins övergripande målsättning angående attraktivitet 
ansvarsfördelning och arbetssätt om medborgardialog och samverkan är övergripande för all 
utveckling i alla våra tätorters centra i de olika kommundelarna. Samverkan ska tillämpas i de 
handlingsplaner och eventuella program som behöver tas fram för identifierade 
utvecklingsområden med beaktande av de olika tätorternas särdrag. 
 
För att kunna tillgodose behov och önskemål av olika slag, vad gäller kommunens samlade 
utbud och utformning, krävs nära samarbeten över förvaltnings- och politikområden samt 
mellan fastighetsägare, verksamhetsutövare och medborgare. Därigenom förbättras 
möjligheterna för synergieffekter att uppstå mellan handel, kultur, besöksnäring och sociala 
mötesplatser, vilket i sin tur främjar utvecklingen av en kreativ och attraktiv kommun för 
boende, verksamma och besökare 
 
De frågor och ansvarsområden som denna strategi påverkar samt principerna för samverkan 
med olika aktörer illustreras i figuren nedan. Samverkan är nödvändig både inom kommunens 
förvaltning och med externa aktörer och intressenter för att helheten ska tas om hand. I 
arbetet med utveckling och förnyelse i våra tätorters centra är den av kommunen tillämpade 
medborgardialogprocessen nödvändig för att fånga upp behov och önskningar om våra 
tätorters innehåll och förbättringspotential. 
 

 
 
De samlade frågor som ska beaktas inom olika ansvarsområden som ska vara grundläggande för all 

centrumutveckling i kommunen. 
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Strategiska Insatser (och ansatser) för utvecklingen av kommunens 
centra utifrån varje tätorts förutsättningar, särdrag och behov 

- Skapande av förutsättningar för service och verksamheter 
Att det finns ett bra utbud service och tjänster är av grundläggande betydelse för en 
tätort. Marknadskrafter och fysiska förutsättningar, samt kommunens 
ansvarsområden för att tillgodose olika typer av service, kan beskrivas vara de faktorer 
som sätter ”ramarna” för tillgängligheten till kommersiell och offentlig service inom 
kommunen. 

- Omsorgsfull och genomtänkt utformning av byggnader och platser 
Flera av våra tätorter omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Det innebär att 
dessa är historiskt intressanta och bedöms värdefulla i ett nationellt perspektiv. Även 
vid förnyelsearbete och utveckling av platser utanför riksintresseområdena krävs en 
genomtänkt utformning som svarar mot platsens tänkta funktion och förutsättningar 
så att åtgärden ska kunna bidra till ökad attraktivitet i den mening som beskrivs i 
denna strategi.  

- Viktiga sammanlänkande stråk i gatustrukturen ska förtydligas 
Inom våra centra ska rörelsestråk, som leder till tätorternas viktiga målpunkter och 
platser, definieras och genom gestaltningsåtgärder förtydligas.  

- Främjande av utökad turism- och besöksnäring 
Besöksnäringen är den snabbast växande branschen i Sverige och där är Strängnäs 
kommun med. Genom att skapa fler och mer spännande reseanledningar, genom att 
paketera resor och evenemang, kommer fler och fler besökare till kommunen och med 
en ökad samverkan inom kommunens tätorter och företagare inom näringen får vi 
besökarna att stanna kvar längre. 

- Genomtänkta insatser för marknadsföring. 
Genomtänkta insatser för marknadsföring och information är nödvändigt för att nå 
framgång med centrumutvecklingsstrategin för Strängnäs kommun. 

- Aktiv samverkan med aktörer och medborgare  
Det sammantagna utbudet av varor, tjänster, service, kultur och sociala mötesplatser, 
tillgången till fritidsaktiviteter, rekreation, tillgänglighet och estetiska helhetsverkan 
avgör till stora delar platsens attraktivitet. Varje del för sig räcker inte för att skapa en 
attraktiv helhet och fungerande tätortscentra. Verksamheterna måste samverka för att 
lyfta fram varandra och stämmas av mot medborgarnas behov. 

- Tillgänglighet och miljöaspekter som del i centrumutvecklingen. 
En plats attraktionskraft ligger inte bara i de estetiska värdena och i platsens utbud av 
kultur och service. Det är människors samlade upplevelse och kännedom om platsen 
som avgör attraktionskraften. Frågor om miljö, trafik, hälsa och tillgänglighet spelar 
en allt större roll i människors vardag. Miljöaspekterna har stor betydelse vid 
prioriteringar inom trafiken och upplevelsen av miljön. Hur vi väljer att förflytta oss 
har även stor betydelse för folkhälsan. Nyttjande av ekosystemtjänster kan hjälpa oss 
att ta hand om bland annat dagvatten. Att ett attraktivt tätortscentra ska vara fullt ut 
tillgänglig torde vara en självklarhet eftersom att det som är nödvändigt för några är 
bekvämt för alla.  
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Det är därför av stor vikt att alla åtgärder även tar sin utgångspunkt i övergripande 
strategierna i översiktsplanen och sådana övergripande fullmäktige -strategier och –
program/planer som finns eller tas fram gällande bland annat tillgänglighet, folkhälsa, 
miljö och trafik.  

- Geografisk avgränsning och prioriteringar 
De platser och stråk som ska prioriteras, för ett attraktivt centrum, måste begränsas 
till ett geografiskt avgränsat område som anpassas till det befolkningsunderlag som 
vid varje tillfälle finns i kommunen och tätorten. 

Särskild strategisk inriktning för Strängnäs stads stadskärna  

Frågan om centrumutveckling i Strängnäs stad, är unik i förhållande till de frågor som gäller 
utveckling och övrig service i våra olika kommundelar. Den kraftsamling som denna del av 
centrumutvecklingsstrategin med tillhörande program innebär, ska om möjligt tillgodose 
behov och önskemål av sådan kommersiell och offentlig service som sammantaget behöver 
hela kommunens invånare som underlag.  Av den anledningen är frågan prioriterad. 
 
Ett viktigt perspektiv i utvecklingsarbetet är att Strängnäs stadskärnas utbud ska vara till för 
boende och verksamma i hela kommunen.  Utvecklingsarbetet ska uppmärksamma hur hela 
kommunen kan dra nytta av den tillväxt som sker i Strängnäs stads centrum.  
Genom ett fortsatt breddande av funktioner och upplevelser ska staden även bli en mer 
framträdande och attraktiv nod i regionala sammanhang.  
 
Den strukturförändring som skett inom handel och de förändrade behov som dagens 
människor har vad gäller upplevelser och val av hur man tillgodoser sina behov av varor, 
tjänster och kultur, har försvagat stadskärnas betydelse och funktion de senaste decennierna. 
Förändringen har lett till att stadskärnans betydelse som handelsplats i kommunen har 
minskat. I dagens samhälle söker människorna utbudet på den plats som bäst tillgodoser deras 
behov. Förväntningarna på utbudet ökas hela tiden i takt med ökad fritid och förbättrad 
ekonomi och tillväxt. Forskning har visat att platsens attraktivitet är avgörande för framgång 
och utveckling. Strängnäs kommun vill med den denna strategi understryka vikten av en stark 
och levande stadskärna i Strängnäs stad. 
 
I strategin presenteras hur förutsättningar skapas för att kunna tillgodose behov och önskemål 
hos boende och verksamma i kommunen  – vilka i många fall kräver ett större 
befolkningsunderlag. Strängnäs stadskärna behöver därmed ses i ett större 
kommunövergripande och regionalt sammanhang.  
 
Samverkan ska främjas och utvecklingsarbetet ska uppmärksamma hur hela kommunen kan 
dra nytta av den tillväxt som sker i stadskärnan. Utvecklingen av stadskärnan ska leda till en 
attraktiv, aktiv, tillgänglig och öppen stadskärna för alla kommuninnevånare och besökare. 
Trygg, öppen och välkomnande under dygnets alla timmar och årstider med tillgänglighet  
för alla. 

Strängnäs stad har många kvalitéer… men stadskärnan behöver stärkas 
I Strängnäs stad finns betydande estetiska och kulturella inslag vilka ger goda förutsättningar 
för att staden ska uppfattas som en attraktiv plats. De senaste åren har stadskärnan ej 
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utvecklats i rätt riktning. De olika tillgångar som privata och offentliga aktörer tillfört staden 
har var för sig inte tillräcklig dragningskraft för upprätthållande av en levande stadskärna. 
Handeln har under senare år minskat och varuutbudet tillgodoser inte invånarnas efterfrågan. 
Det leder i sin tur till att en allt större del av varor och tjänster skaffas på andra orter. Det 
samlade utbudet i stadskärnan lockar heller inte i tillräcklig omfattning boende i övriga delar 
av kommunen eller i grannkommuner. Strängnäs stads stadskärna motsvarar därmed inte de 
krav på attraktivitet som ställs i dagens samhälle, detta minskar Strängnäs kommuns 
betydelse som inflyttningsort och hämmar i ett långsiktigt perspektiv tillväxt och möjligheter 
till nya arbetstillfällen.   
 
I utvecklingen av en stark och levande stadskärna i Strängnäs stad ingår att skapa 
förutsättningar för att öka ett samlat utbud av varor, tjänster, service, kultur, fritidsaktiviteter 
och sociala mötesplatser med en bra tillgänglighet samt att höja stadens estetiska värden.  

Strategiska insatser (och ansatser) för utvecklingen av Strängnäs stads 
stadskärna 

- Skapande av bättre förutsättningar för utökning av handel, service och 
verksamheter 
Att det finns ett bra utbud av varor och tjänster är av grundläggande betydelse för en 
levande stadskärna. Marknadskrafter och fysiska förutsättningar, samt kommunens 
ansvarsområden för att tillgodose olika typer av service, kan beskrivas vara de faktorer 
som sätter ”ramarna” för utbudet av kommersiell och offentlig service inom kommunen. 

- Fortsatt arbete med utveckling av stadens pärlor vid Mälaren –  Visholmen 
och Västerviken 
Stadens kontakt med Mälaren genom Visholmen och Västerviken ska även 
fortsättningsvis framhävas och värnas. 

- Genomtänkta insatser för marknadsföring av stadskärnans utbud och värden  
Genomtänkta insatser för marknadsföring och information är särskilt nödvändig för att 
nå framgång med utvecklingen av Strängnäs stads stadskärna. Utvecklingen syftar till att 
dra till sig människor från hela kommunen och från regionen för att ta del av 
stadskärnans utbud vilket gör att det krävs en särskild insats vad gäller marknadsföring 
och information.  

- Tillgänglighet och miljöaspekter som del i utvecklingen av stadskärnan 
En plats attraktionskraft ligger inte bara i de estetiska värdena och i platsens utbud av 
kultur och service. Det är människors samlade upplevelse och kännedom om platsen som 
avgör attraktionskraften. Frågor om miljö, trafik, hälsa och tillgänglighet spelar en allt 
större roll i människors vardag. Frågorna blir mer påtagliga ju större orten är i takt med 
ökat behov av transporter och varuhantering.  Miljöaspekterna har stor betydelse vid 
prioriteringar inom trafiken och upplevelsen av den täta stadsmiljön. Genom de 
ekosystemtjänster som kan nyttjas vid nyanläggning och underhåll av grönstruktur kan vi 
på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt bland annat få bättre luft och mikroklimat i staden 
samt anpassa staden till klimatförändringar. Hur vi väljer att förflytta oss och hur väl 
ekosystemtjänster nyttjas har även stor betydelse för folkhälsan. Att en attraktiv 
stadskärna ska vara fullt ut tillgänglig torde vara en självklarhet eftersom att det som är 
nödvändigt för några är bekvämt för alla. Det är därför av stor vikt att alla åtgärder även 



 STYRDOKUMENT 
Strategi 

8/10 
 

tar sin utgångspunkt i de övergripande fullmäktige -strategier och -planer som finns eller 
tas fram gällande bland annat tillgänglighet, folkhälsa, miljö och trafik.   

- Geografisk avgränsning och prioriteringar 
För att uppnå önskade effekter krävs, som tidigare nämnts, att det samlade utbudet som 
platsen har att erbjuda är tillräckligt stort och variationsrikt samt att verksamheterna 
samverkar för att uppnå den attraktivitet som eftersträvas. Det innebär att de platser och 
stråk som ska prioriteras, för ett attraktivt och levande centrum, måste begränsas till ett 
geografiskt avgränsat område inom stadskärnan som anpassas till det 
befolkningsunderlag som vid varje tillfälle finns i kommunen. 

Strategins genomförande och uppföljning  

Utvecklingen av Strängnäs kommuns tätortscentra ska ses som en ständigt pågående process. 
Arbetet med denna utvecklingsstrategi kan ses som den första etappen i det långsiktiga arbetet 
med att genom olika åtgärder genom dels insatser för våra tätorters utveckling i allmänhet, 
dels den kraftsamling strategin innebär för Strängnäs stads stadskärnas utveckling. Många av 
insatserna kräver engagemang och ansvarstagande över olika förvaltnings- och politikområden 
samt samverkan med övriga aktörer och medborgare. Vissa insatser behöver en tydlig ”ägare”.  
De delar av kommunens ansvarsområden som berörs av denna strategi, tydliggörs i tabellen i 
slutet på denna strategi.  
 
För att de mål som presenteras i denna Centrumutvecklingsstrategi ska kunna uppnås för 
kommunen, ska det fortsatta arbetet omfatta djupare analyser och framtagande av 
samordnade handlingsplaner med konkreta åtgärder inom de olika ansvarsområdena. Övriga 
strategier som kommunen har eller kan komma att ta fram för olika sektorer såsom, 
handelspolicy, näringslivsstrategi, strategi för turism, marknadsföring, miljö, tillgänglighet, 
folkhälsa med flera, tas fram efter initiativ i olika nämnder och beslutas av 
Kommunfullmäktige. Dessa strategier berör frågor som även behöver beaktas vid framtagande 
av handlingsplaner och projekt inom ramen för denna strategi. 
 
Som ett led i att genomföra strategin utarbetas även ett - Centrumutvecklingsprogram för 
Strängnäs stad – där de komplexa frågorna för att uppnå syftet med de särskilda 
målsättningarna för Strängnäs stads stadskärna närmare analyseras och beskriv som stöd för 
kommande handlingsplaner inom respektive ansvarsområde. 
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Programmet för centrumutvecklingen av Strängnäs stads stadskärna går djupare in i de speciella 

frågorna som berör de strategiska insatserna och målsättningarna i strategin för Strängnäs stads 

stadskärnas utveckling. 
 

Snabba åtgärder QF 
Inom ramen för genomförandet av strategin kommer även vissa åtgärder som ryms under 
kategorin ”snabba åtgärder” att kunna genomföras. Dessa åtgärder omfattas även av strategins 
syfte och målsättningar och ska samordnas på samma sätt som det mer långsiktiga arbetet.  

Medborgardialog 
Strängnäs kommun strävar efter att tillämpa en beslutsprocess med medborgardialog där så är 
möjligt. I arbetet med att identifiera medborgarnas behov och visioner, när åtgärder görs eller 
platser som behöver förstärkas och eller förändras identifieras, är medborgardialog helt 
avgörande för resultatet. Därför ska det fortsatta arbetet med handlingsplaner och program för 
utvecklingsarbetet hanteras i en beslutsprocess med anpassad medborgardialog i alla led. 

Mål och verksamhetsplaner 
Arbetet med centrumutvecklingen ska följas upp inom ramen för den löpande redovisningen 
och ska avspeglas i nämndernas mål och förvaltningens verksamhetsplaner. 
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Nämndernas och förvaltningens ansvar 
Även om ansvaret fördelas krävs samverkan mellan nämnder och inom förvaltningen i de olika 
frågorna som berör centrumutvecklingsstrategin 
 

Åtgärder för 

genomförande av listade 

insatser 

Ansvarig politisk nämnd Ansvarigt kontor/avdelning 

inom förvaltningen 

Snabba åtgärder, QF Alla berörda nämnder Alla berörda kontor/avdelningar 

Kulturfrågor  Nämnden med ansvar för 
kulturfrågor 

för frågor gällande kultur 
 

Handels- och 
näringslivsfrågor 

Nämnden med ansvar för 
näringslivsfrågor 

för näringslivsfrågor 

Turism- och 
besöksnäringsfrågor 

Nämnden med ansvar för turism- 
och besöksnäring  

för turism- och näringslivsfrågor 

Skyltning/hänvisning Nämnden med ansvar för drift och 
underhåll av våra gator och 
allmänna platser 

för frågor rörande drift, 
underhåll och anläggning av 
gator och allmänna platser 
 

Parkeringsfrågor och 
tillgänglighetsfrågor i 
den offentliga miljön 

Nämnden med ansvar för drift och 
underhåll av våra gator och 
allmänna platser 
 
Nämnden med ansvar för plan- 
och byggfrågor 

för frågor rörande drift, 
underhåll och anläggning av 
gator och allmänna platser 
 
för frågor gällande fysisk 
planering 
 
 Fysisk planering och 

gestaltning av platser 
och stråk 

Nämnden med ansvar för plan- och 
byggfrågor 

för frågor gällande fysisk 
planering 
 
för frågor rörande drift, 
underhåll och anläggning av 
gator och allmänna platser 
 
 Marknadsföringsfrågor Nämnden ansvarig för 

marknadsföring av kommunen 
för frågor gällande 
kommunikation och 
marknadsföring 

Medborgardialog Alla berörda nämnder Alla berörda kontor/avdelningar 

Samverkan med 
fastighetsägare och 
näringsidkare 

Nämnden med ansvar för 
näringslivsfrågor 

för näringslivsfrågor 
 
för frågor gällande fysisk 
planering 
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