
Stadskärnor i kris



Cityorganisationerna i:

- Borås
- Eslöv
- Falun
- Gävle
- Göteborg
- Halmstad
- Helsingborg
- Höganäs
- Hässleholm
- Kalmar
- Kramfors
- Kristianstad
- Linköping
- Malmö

Introduktion

Branschorganisationerna:

- Svenska Stadskärnor
- Sveriges Centrumutvecklare

- Norrköping
- Stockholm
- Sundsvall
- Södertälje
- Sölvesborg
- Trollhättan
- Uppsala
- Västerås
- Växjö
- Ystad
- Ängelholm
- Örebro
- Östersund



Stadskärnorna – allas vardagsrum!

Ett komplext uppdrag.



Stora tapp i besöksflöden



Stora omsättningstapp



Intäkter besöksnäring:
Restaurang:
-52% sedan 1 mars 2020. 
-70% månadsskiftet jan/feb 2021.

Logiintäkter:
-67% sedan 16 mars 2020 
(Sthlm -84%, Gbg -76%).
-74% bokningsläget i jan 2021.

Utländska gästnätter:
-78% perioden april - dec 2020.

Konferensverksamheter:
-97% månadsskiftet jan/feb 2021.



Generella problem stödpaket

- Utbetalningstakt för långsam.
- Stor osäkerhetsfaktor kring utbetalning.
- Krånglig process.
- Permitteringsstödet kräver framöver ett revisorsintyg.

- Jämförelsemånaden (för korttidspermittering) utesluter säsongspersonal.
- Sammanslagning av månader ger fel bild av omsättningen.
- Omställningsstöd kontra korttidspermittering.
- Stöd gäller ej för nystartade verksamheter.
- Täckningsbidraget vs. företagets fasta kostnader = få som kan söka 

omställningsstöd.

Detta resulterar i
- Likviditetsproblem.
- Företag hinner hamna på obestånd innan stöd betalas ut.
- Friska företag går i konkurs.



Hotell, restaurang, kultur 
och konferens
“Det går inte att äta ikapp en missad middag, inte sova ikapp en 
missad hotellnatt eller kolla igen en missad föreställning.”

Stor variation i landet - generella restriktioner skapar utmaningar.

För kort framförhållning kring restriktioner.
- Färskvaror går till spillo.
- Schemaläggning ej enligt kollektivavtal.

Serveringsrestriktioner leder till att kunderna komprimeras. 

En arbetsintensiv bransch där skolad personal nu söker sig till 
andra jobb vilket leder till framtida kompetensproblem. 



Handel
“Det går inte att ta igen en förlorad säsong”

Lider av minskade besöksflöden.

Kan inte korttidspermittera pga krav på att säkerställa att restriktioner 
följs. Trängselansvar i butik, men vem ansvarar för kön utanför?

Otydliga regler för mixade verksamheter.

Behov av förankring av restriktionerna, dess praktiska genomförande 
och påverkan innan remiss.



Otydlighet skapar oro
- Krångligt.
- Det tar alldeles för lång tid.
- Individuella behov - generella stödpaket, vilket betyder att det krockar med verkligheten.



Konkreta förslag
1. Snabba på processen med ansökan/utbetalning: Förenkla och förstärka efterkontrollen. 

2. Inför en krissamordnande funktion för näringslivet och stadskärnorna.

3. Förhindra att de olika stöden och dess perioder går in i varandra.

4. Tydlig lathund med datum för vilka stöd som finns att söka och för vilka perioder.

5. Slopa jämförelsemånaden - räcker med krav på 3 månaders anställning.

6. Förläng möjligheten att ge coronagåva till anställda.

7. Stäng ner och betala ut nedstängningsbidrag istället för att ge i princip näringsförbud.

8. Ge generellt stöd till utsatta branscher (branschkoder) ex. avskaffade arbetsgivaravgifter eller sänkt moms.

9. Ge hyresstöd direkt, ej via fastighetsägare.

10. Anpassa stödet utifrån bransch, ex. säsongsbaserad personal inom besöksnäringen.

11. Återinför regelverket för fullt avdragsgill måltidsrepresentation.

12. Ge kommuner större befogenhet kring riktade lokala stöd

13. Planera långsiktigt kring stödpaket och restriktioner för att möjliggöra planering av verksamhet, inköp, personal etc.

14. Använd cityorganisationernas opartiska plattform för dialog och information/kommunikation.



Vilken stadskärna vill regeringen 
se i framtiden?

● Konkurser och minskat företagande.

● Ökad arbetslöshet bland ungdomar och utrikesfödda.

● Konsekvenser tomma lokaler.

● Konsekvenser oattraktiva städer.

eller

● Stöd snabbt till utsatta verksamheter.

● Snabb återhämtning av näringslivet. 

● Återvändande besöksnäring - även positivt för övrigt näringsliv.

● Positiv spiral för stadskärnans utveckling.



Tack! 


