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Sammanfattning
Vellinge kommuns centrum med sina olika karaktärer behöver utvecklas, förnyas och
vitaliseras. Detta för att stå sig starka mot både den lokala och den regionala
konkurrensen som idag finns runt om kommunen.
I april 2013 togs det fram ett projektdirektiv för centrumutveckling som påbörjades
under sommaren 2013, då kommunen projektanställde en centrum- och
handelsutvecklare på 50 % att leda projektet.
I juni 2014 redefinierades projektet och övergick till ett av sju delprojekt inom
Utvecklingsstrategin för Vellinge kommun. Projektet delades upp i två delprojekt, med
två olika delprojektledare; Centrumutveckling – konceptutveckling respektive
Centrumutveckling - Stadsmiljöprogram. Delprojekten har arbetat nära vilket har skapat
ett förändrat sätt att arbeta på. Delprojektet har också haft ett nära och integrerat
samarbete och stöd med övriga delprojekt inom Utvecklingsstrategin, framförallt med
turism- och näringslivsprojektet.
Syftet med centrumutvecklingsprojektet är att skapa mer livskraftiga, attraktiva, aktiva,
och levande och tillgängliga centrum i vår kommun som lever året runt. Att skapa
förutsättningar för framtidstro och tillväxt inom handel, service och tjänsteföretag på
våra centrala orter.
Projektets huvudmål är att stimulera tillväxt i våra tre centrumbildningar (Vellinge,
Handelsplats Höllviken, Skanör-Falsterbo) och initiera samverkansformer mellan
handels/serviceföretag, fastighetsägare och kommunen. Projektet har dessutom arbetet
med ett antal delmål.
Samverkan mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv har varit ledorden igenom
hela projektet. Såväl internt som externt.
Tillsammans har projektledaren, centrumassistenterna och näringsidkarna påbörjat
arbetet med att bilda samverkansorganisationer i form av ek. centrumföreningar på resp.
ort, ett arbete där kommunen tar en ledande roll i inledningsskedet.
Utifrån en målbild mot 2020 föreslås i denna rapport ett antal åtgärder och förslag till
en gemensam vision för inblandade parter inom centrumutvecklingen.
Kommunen som har en ledande roll inledningsvis, skall i framtiden vara en
tredjedelspart i ett centrumsamarbete men inte leda arbetet.
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Bakgrund
”En attraktiv stadskärna skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd. Stadskärnan och
centrum påverkar kommunens varumärke! Många intressenter är beroende av att
kommunens centrum är levande och vitalt. Det krävs för att locka till sig fler
investeringar, fler invånare, besökare, studenter och entreprenörer. Frågan om vem som
ansvarar för arbetet med att utveckla stadskärnor/centrum diskuteras på många håll.
Experternas erfarenhet visar att alla intressenter måste samverka och gemensamt agera
för att hantera frågor som rör stadsmiljö, tillgänglighet, renhållning, trygghet och
marknadsföring”
- Källa Svenska stadskärnor, rikstäckande branschorganisation
Bakgrunden till detta delprojekt inom Utvecklingsstrategin är att Vellinge kommuns
centrum med sina olika karaktärer behöver utvecklas, förnyas och vitaliseras. Detta för
att stå sig stark mot den både lokala och den regionala konkurrensen som idag finns
runt om i kommunen. Attraktiva och levande orter lockar till sig både nya invånare,
företag som etablerar sig och besökare samt turister som vill komma till vår kommun.
Det finns behov av att bygga framtidstro och främja tillväxt i Vellinge kommuns
centrumbildningar och i första hand de större orterna. Det finns ett behov av att arbeta
med att kommunens centrum är attraktiva och tillgängliga, aktiva och levande hela året
och därför krävs att man strategiskt arbetar med säsongsförlängning. Behov finns att
öka köptroheten för den lokala handeln. Det finns även ett behov av ett stärka
samarbetet mellan de olika intressenterna i kommunens centrum.
Framgången bygger på en utvecklad samverkan med andra intressenter som
fastighetsägare, näringsidkare, handel/service/tjänster, ett samarbete mellan offentlig
och privat sektor, där kommunen initialt tar en ledande roll som på sikt övergår i en
stödjande roll.
I april 2013 togs det fram ett projektdirektiv för centrumutveckling som påbörjades
under sommaren 2013, då kommunen projektanställde en centrum- och
handelsutvecklare på 50 % att leda projektet.
Projektledarens uppdrag i detta direktiv var att:
-

Etablera en centrumutvecklingsorganisation
intressegrupperna

representerad

av

de

olika

-

Upprätta en åtgärdsplan innehållande lojalitetsfokus (handla lokalt) och
attraktionsfokus (nya målgrupper för handel/service) genom nya och starkare
samverkansformer

-

Arbeta systematiskt och i samförstånd med olika åtgärder på kort och lång sikt, dels
avseende mjuka faktorer och dels hårda fysiska faktorer.

Centrumutvecklingsprojektet redefinerades i juni 2014 och övergick till ett av
sju delprojekt inom Utvecklingsstrategin för Vellinge kommun. Projektet delades upp i
två delprojekt, med två olika delprojektledare; Centrumutveckling – konceptutveckling
respektive Centrumutveckling - Stadsmiljöprogram. Detta delprojekt fick
fortsättningsvis stå för de ”mjuka” värdena (samverkan, tillväxt och
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konceptutveckling), medan det andra delprojektet fick stå för de ”hårda” värdena
(fysisk miljö och gestaltning). Dessa båda delprojekt har kommit att arbeta väldigt nära
och integrerat med varandra.
Centrumutvecklingsprojektet - konceptutveckling inom Utvecklingsstrategin avslutas i
och med denna rapport, men arbetet med kommunens centrumutveckling fortsätter i
allra högsta grad och går över i en tredje etapp.

Delprojektets syfte och mål
Syftet med centrumutvecklingsprojektet är att skapa mer livskraftiga, attraktiva, aktiva,
och levande och tillgängliga centrum i vår kommun som lever året runt. Att skapa
förutsättningar för framtidstro och tillväxt inom handel, service och tjänsteföretag på
våra centrala orter.
Projektets huvudmål är att stimulera tillväxt i våra tre centrumbildningar (Vellinge,
Handelsplats Höllviken, Skanör-Falsterbo) och initiera samverkansformer mellan
handels/serviceföretag, fastighetsägare och kommunen.
Efter redefinieringen av uppdraget fick delprojektet fem nya delmål att arbeta med för
att uppnå huvudmålet.
-

Delmål 1: Starta centrumföreningar som skall fungera som en samverkanspart på de
olika orterna i framtiden.

-

Delmål 2: Identifiera två återkommande aktiviteter per år och per centrum som
präglas av ortens karaktär.

-

Delmål 3: Ta fram aktiva metoder för att mäta tillväxt (t.ex. omsättning, kundflöde
m.m.)

-

Delmål 4: Ta fram ett första utkast till ett skyltprogram (i samarbete med Miljö och
Byggavdelningen, IT- och kommunikationsavdelningen)

-

Delmål 5: Ta fram (i samarbete med IT-avdelningen) en plan för ”wi-fi” på
fördefinierade platser i Vellinge kommun.
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Så har vi arbetat
Organisation
Inledningsvis (2013) startades en tjänstemannastyrgrupp som redovisade till den
politiska ledningen och kommundirektören. Denna organisation ändrades i samband
med att projektet gick in under Utvecklingsstrategin (2014):
-

Projektet delades upp i två centrumutvecklingsprojekt istället för ett. Detta har varit
en av framgångsfaktorerna för fortsatt utveckling.

-

Delprojektet gick in under den övergripande organisationen för
Utvecklingsstrategin, vilket innebar en ny styrgrupp och en övergripande
projektledare att rapportera till.

-

Delprojektledaren har startat upp och arbetat med olika delprojektgrupper enligt
projektplanen utifrån de olika delmålen.

-

Delprojektet har också haft ett nära och integrerat samarbete och stöd med övriga
delprojekt inom Utvecklingsstrategin, framförallt med centrumutvecklingStadsmiljöprogram, turism- och näringslivsprojekten.

Centrumsamverkan
Uppstart
Inledningsvis startade projektledaren processen med att arbeta fram förslag på
samverkansformer och identifiera olika forum för möten och samtal, både internt och
externt. Projektledaren och projektgruppen träffade nyckelpersoner inom såväl
näringslivet som medarbetare inom kommunen för att intervjua dem, och få en bild av
hur man ser på projektet centrumutveckling.
Projektledaren initierade en medborgarenkät som delades ut till samtliga ca 13 000
hushåll under vintern 2013. Svarsfrekvensen var hög, över 2000 personer svarade på
enkäten, vilket anses var ett gott betyg.
Frågorna som ställdes handlade om hur man handlar, var man handlar, hur man
upplever skyltning, parkeringar och hur man upplever att aktiviteterna och
marknadsföringen fungerar på sin lokala ort.
Enkäten sammanställdes, presenterades och redovisades både internt via kommunens
intranät, föreläsning och via lokala medborgarträffar under sommaren 2014, samt att
man kunde ta del av undersökningen via www.vellinge.se
Alla de svaren och synpunkterna som lämnats har delgetts och förankrats i alla
verksamheter inom kommunen. Enkäten har haft oerhört stor betydelse och genomslag
för hela processen.
Ett annat viktigt underlag har varit Tyréns handels- och marknadsanalyser som beställts
i samråd med det andra centrumutvecklingsprojektet och VEXAB.
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Rekrytering av centrumassistenter
Projektledaren började under hösten 2013 att rekrytera tre centrumassistenter på (50 %).
En person på varje ort, med stark förankring på lokal nivå. Centrumassistenterna i
Skanör/Falsterbo och Vellinge startade under hösten 2013 och centrumassistenten i
Höllviken under våren 2014, i enighet med det första projektdirektivet.
Centrumassistenternas roll har varit att vara projektledarens extra resurs på den lokala
marknaden i utvecklingsarbetet med centrumutvecklingen. Detta har sparat både tid,
gett snabbare nätverk, relation och skapat en grund för förtroende.
Centrumassistenterna har fått coachning, handledning och utbildning inom centrumoch stadsutveckling i olika nivåer, för att i framtiden kunna anställas och leda de
nystartade centrumföreningarna tillsammans med styrelsen och dess medlemmar.
Bildandet av centrumföreningar
På många platser där man lyckats med centrumutveckling har en av
framgångsfaktorerna varit att man startar en s.k. samverkansorganisation, denna
organisation kan vara som centrumförening eller centrumbolag. Här har vi valt
centrumföreningar.
Projektledaren har arrangerat företagsträffar och företagsbesök för projektgruppen.
Detta dels för att skapa relationer till dessa personer, men även för att analysera vad och
var det fanns möjlighet att utveckla samverkan. Samt för att analysera vilka olika
projekt man kan göra tillsammans.
Tillsammans har projektledaren, centrumassistenterna och näringsidkarna påbörjat
arbetet med att bilda samverkansorganisationer i form av ek. centrumföreningar på resp.
ort, ett arbete där kommunen tar en ledande roll i inledningsskedet.
Modell för centrumföreningar
Centrumorganisationen togs fram för att verka som ekonomisk förening, enligt den
organisationsmodell, som centrum och handelsutvecklare tagit fram, där man blir
medlem som kommun- fastighetsägare och näringsliv/organisationer/föreningar.
Medlemmar betalar en medlemsavgift plus en serviceavgift. Serviceavgiften skapar en
gemensam budget, en budget som skall ligga till grund för utvecklingsarbetet i
respektive förening. I en ek. förening finns en av föreningsstämman förtroendevald
styrelse som ansvarar för budgeten och föreningens drift.
Centrumledare/assistenten – som är adjungerande och föredragande i styrelsen, leder
arbetet tillsammans med styrelsen i föreningen. I föreningen är det avgörande att man
även arbetar med sk. arbetsgrupper – dessa olika arbetsgrupper arbetar med sakfrågor
som berör centrum, lyfter dem till styrelsen för beslut om genomförande, på så sätt får
man ett underhandsperspektiv och fler medlemmar blir delaktiga och engagerade.
Ex. på arbetsgrupper:
Marknadsgrupp, eventgrupp, etablering/fastighetsägare, restaurang/café/Krögargrupp,
fokusgrupper (ungdomar, barnfamiljer, seniorer), Turism/besöksnäringsgrupp etc.
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Kommunen som har en ledande roll inledningsvis, skall i framtiden vara en
tredjedelspart i ett centrumsamarbete men inte leda arbetet. För organisationsskiss över
samverkansorganisationen centrumföreningarna se (Bilaga 1)
Kompetensutveckling och utbildningar
Centrum- och handelsutvecklaren har bidragit till att höja kompetensen och
medvetenheten i kommunen när det gäller centrum och stadsutveckling, fungerat som
en inspiratör för de olika verksamheterna, drivit processen för samverkan inom
kommunen och även externt med näringslivet och fastighetsägarna.
Arrangerat studieresor/besök, seminarium, samrådsmöte, föreläsningar och workshops
för alla berörda deltagare.
I centrumföreningarna och dess olika arbetsgrupper har det även påbörjats olika former
för förkovran och studiebesök/seminarium. Detta för att skapa en samsyn och förståelse
för de olika aktörerna i centrums och deras verksamheters olika områden och
perspektiv.
Marknadsföring och synliggörande
Projektet
har
på
flera
olika
sätt
paketerat
och
marknadsfört
centrumutvecklingsprocessen. Projektledaren har arbetat aktivt med att synliggöra
centrumutvecklingsprojektet och dess aktiviteter i positiv bemärkelse genom olika
marknadsföringskanaler. Exempel på detta arbete är:
-

Lojalitetsprogram i form av bl.a. kuponghäften.
Samordning av gemensam annonsering i lokalpress och magasin.
Uppstart av hemsidor för centrumföreningar
Sociala medier

Dessa aktiviteter har varit framgångsrika genom att de har skapat attraktionskraft för
nya målgrupper. Dessutom har informationen och synliggörandet av arbetet varit mer
aktivt. En annan marknadsföringsåtgärd är den Vellinge kommun-app som publicerades
under året.
Projektgruppen har även tittat på nya unika metoder/modeller och möjligheter med
lojalitetsprogram som under 2015 skall presenteras för näringslivet.
Genomförda aktiviteter
Centrumprojektet har varit med och initierat och genomfört nya aktiviteter liksom
förädlat och vidareutvecklat befintliga.
Exempel på dessa är:
-

Matfestivalen, konstrunda och hantverks-och sillamarknaden (Skanör/Falsterbo)
Skördefesten och Halör cup (Handelsplats Höllviken)
Familjedagarna, Hälsa och Skönhetsdagarna, Halloweenfirandet (Vellinge)
Allsång, julskyltning och Luciafirande på olika platser i kommunen
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Särskilt framgångsrikt har den nya matfestivalen i Skanörs hamn varit som under
sommaren drog 5 000 besökare under två dagar. Hälsa- och skönhetsdagarna i Vellinge
ökade omsättningen hos deltagande näringsidkare. Halloweenfirandet var en mycket
uppskattad barn- och familjeaktivitet. Allsångskvällarna i Höllviken har varit väldigt
populära under sommaren och har ökat sin publik.
Grunden till ett lyckat arrangemang är att man ser till platsens identitet och målgrupp
för att göra rätt saker till rätt publik anpassat till ortens karaktär.
Rent genomförandemässigt är det noga med att samhällsbyggnad/miljö och
bygglovsavdelningen/markupplåtelse är inblandade för att aktiviteten skall ske på en
tillgänglig, tillståndsanvisad, trygg och säker plats.
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Resultat och måluppfyllelse
Resultat per delmål
Delmål 1 – Starta centrumföreningarna som skall fungera som en samverkanspart
på de olika orterna.
Måluppfyllelse: Detta mål har uppnåtts på så sätt att processen är igång och de tre
orterna kommer under 2015 att ha registrerade centrumföreningar.
Status för processen för de olika centrumföreningarna är följande:
1. Vellinge – har tagit beslut om att starta centrumförening och har tagit fram
stadgar och en interimsstyrelse, har startat upp fyra arbetsgrupper. Kommer att
sända in registreringen till bolagsverket under 2014. Idag har Vellinge 65-talet
medlemmar. Fakturering av medlems- och serviceavgift har startat. Arbetar
med framtagning av budget, aktivitetsplan och mediaplan.
2. Handelsplats Höllviken- har tagit beslut om att starta centrumförening, håller
på att ta fram stadgar, har bildat en interimsstyrelse, och kommer att lämna in
ansökan till bolagsverket under våren 2015. Har startat upp två arbetsgrupper.
Arbetar med framtagning av budget, aktivitetsplan och mediaplan.
3. Skanör/Falsterbo- Har en bildad och registrerad centrumförening sedan 1 juni
2014. Har en aktiv styrelse och startat upp fyra arbetsgrupper. Idag har
Skanör/Falsterbo 40 medlemmar som har fakturerats för medlemskap och
serviceavgift. Arbetar med framtagning av budget, aktivitetsplan och mediaplan
pågår.
Delmål 2 - Identifiera två återkommande aktiviteter per år och per centrum som
präglas av ortens karaktär.
Måluppfyllelse: Detta mål har uppnåtts på så sätt att kommunen tillsammans med
centrumföreningarna och aktörerna i centrum på respektive ort har planerat och
genomfört olika aktiviteter (små som stora) för att komma fram till vilka som bör
identifieras som återkommande per år. Se förslag till aktiviteter att satsa på under
avsnittet ”Förslag till vidarearbete”.
Delmål 3 - Ta fram aktiva metoder för att mäta tillväxt (t.ex. omsättning,
kundflöde m.m.)
Måluppfyllelse: Detta mål har uppnåtts på så sätt att det kommer att användas inom det
fortsatta arbetet inom centrumutvecklingen.
-

Centrumenkäten- en kvalitativ attitydundersökning hos medborgarna, som det
planeras att göras minst två uppföljningar på, samt att vi kommer att välja ut tre
förbättringsområden att fokusera på per ort mellan varje undersökning.

-

Handelsindex (HUI – Handelsutredningsinstituts rapport)
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Kommunen har börjat att arbetar aktivt med handelsindex, en kvantitativ mätmetod
som tages fram av HUI, denna mätmetod är till för att följa uppvecklingen inom
handel per kommun, när det gäller både dagligvaror och sällanköpsvaror.
Handelsindex visar på relationen mellan vad invånarna i kommunen konsumerar
och vad butikerna på orten omsätter.
-

Aktiviteter (året runt)
Kommunen har påbörjat arbetet tillsammans med centrumföreningarna och aktörerna
i centrum för att årligen planera och genomföra etablerade, traditionsskapande,
profilskapande och varumärkesbyggande aktiviteter minst 2 ggr/år/ort.

-

Andra mätmetoder
Kommunen i form av centrumutveckling, näringsliv, turism
centrumföreningarna har tagit fram olika aktiva mätmetoder tillsammans.
Ex. på dess är:







och

Arbetstillfällen
Kundstatistik
Omsättning statistik
Turismen, gästnätter m.m.
Företagsetableringar

Delmål 4 - Ta fram ett första utkast till ett skyltprogram (i samarbete med Miljö
och Byggavdelningen, IT- och kommunikationsavdelningen)
Måluppfyllelse: Målet har ej uppnåtts då ett första utkast till ett komplett skyltprogram
inte finns färdigt. Det har inte varit möjligt att färdigställa detta eftersom framtagandet
av ett sådant omfattande program innehåller så många olika delar och beror på så
många olika interna så väl som externa parter. Denna process kräver mer tid, då det
handlar om att många förvaltningar och myndigheter som är inblandade.
Projektledaren har sammankallat en arbetsgrupp, den s.k. skyltgruppen, där deltagarna
representerar centrumföreningarna och de olika förvaltningarna som finns inom
kommunen när det gäller ansvar för skyltning generellt. Arbetsgruppen har identifierat
sina olika ansvarsområden inom gruppen och sett de olika rollerna som alla har inom
denna sakfråga. Gruppen har träffats regelbundet och åkt runt i kommunen tillsammans
och sett vart det finns behov av förbättring eller avsaknad av skyltar.
Gruppen har identifierat ett antal fokusområden som redovisas under ”Förslag till
vidarearbete”. För fördjupning inom dessa fokusområden se bilaga 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ny samlingsmapp för estetiska riktlinjer och skyltpolicy
Ny uppdaterad policy för ” riktlinjer för upplåtelse av allmän platsmark”.
Utökad resurs för framtagning av metod och rutiner för olovlig affischering
Reklamsläp
Nya informations- och vägvisningsskyltar (vita med svart text)
Nya lyktstolpstavlor
Nya anslagstavlor
Nya drivvedskyltar i Skanör/Falsterbo
Nya kartor med förtydligade namnområden
Ny skyltning från E6an, plus väg 100 till Höllviken.
Nya skyltstativ för Skåneleden och vandringsleder
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12. Brunskyltning(sk turismmålsskyltning)
13. Ny motorvägsskylt och Infarts- och entréskyltar
Delmål 5 - Ta fram (i samarbete med IT-avdelningen) en plan för ”wi-fi” på
fördefinierade platser i Vellinge kommun
Måluppfyllelse: Målet har uppnåtts på så sätt att en plan för fördefinerade platser i
Vellinge kommun är framtagen från IT-avdelningen, där förslaget är uppdelat i tre olika
etapper, och det kräver att kostnadsförslaget godkänns av styrgruppen.
(Bilaga 3.)
Wifi etapp 1 - fungerande på Falsterbo Horse show 2014
- Skanörs hamn
- Falsterbo kanalens båtklubb
- Falsterbo Strandbad + strand
- Kämpinge stranden
- Vanningen
Dessa fördefinierade platser kommer att vara klara till sommaren 2015, förutom de
platserna som berör stranden.
Wifi etapp 2 – är de områden som är vid stränderna.
- Falsterbo Strand och Kämpingestranden
Wifi etapp 3 - Centrumen
Förslag till beslut är att man även arbetar fram en plan för etapp 3, som skall innehålla
Wifi i våra centrumanläggningar i framtiden.
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Centrumutvecklingsarbetet mot 2020
Målbild 2020
Centrumutvecklingsprojektet lever vidare och fortsätter att skapa förutsättningarna för
handel, service och tjänster, privata och offentliga sektorn att samverka och skapa
tillväxt i kommunen. Centrumen är levande och aktiva mötesplatser som attraherar alla
åldrar året runt tack vare att långsiktigt strategiskt arbete med aktiviteter och utbud
kopplat till centrumens unika karaktär.
Det finns en samverkansorganisation (kommun, fastighetsägare, näringsliv) på de tre
prioriterade orterna som arbetar med centrumutvecklingsfrågor. Kommunen är delaktig
och engagerad som en av tre parter, men ej drivande.
Som ett resultat har:
-

-

Tillväxten ökat, där vi ser en ökad kundtillströmning och ökad försäljning hos
näringslivet och företagarna
Vi har skapat en modell för att man som invånare skall gynna våra lokala
entreprenörer och handla på hemmaplan.
Vi har levande och attraktiva centrum med en stadsmiljö som skapar trivsel och
atmosfär, är inbjudande och funktionella.
Vi ser att kulturen och idrotten har en viktig roll i våra centrum.
Våra centrum är aktiva och välkomnande för våra målgrupper.
Det arrangeras både lokala och regionala och nationella aktiviteter som lockar
invånare och besökare till våra centrum.
Fler företag (både handel/service och tjänster) har etablerat sig i våra centrum
Antalet arbetstillfällen har ökat, och vi ser fler av våra ungdomar anställda i
näringslivet
Handelsindex har ökat på sällanköp och även på dagligvaror.
Vi ser att shoppingturismen ökar, eftersom vi har arbetat med säsongsförlängning
och året runt aktiviteter.
Vi har skapat samsyn och förståelse mellan våra olika intressenter i centrum, vi har
satt upp en gemensam vision och målbilder, och arbetar med både en kort- och
långsiktig strategi för att uppnå målen.
Vi har i samråd med näringslivet och fastighetsägarna tagit fram en handelsstrategi
för Vellinge kommun.

En gemensam vision
All framgångsrik samverkan skapas genom att man tillsammans sätter upp en
gemensam vision och gemensamma mål.
Projektet har tagit fram en gemensam vision som är väl förankrad hos alla inblandade
inom centrumutvecklingsprojektet (de båda centrumutvecklingsprojekten, näringsliv,
turism, kulturchefen och fritidschefen i Vellinge kommun).
Vår gemensamma framarbetade vision för våra centrum är:
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”Vi skall erbjuda boende, företagare och besökare i Vellinge
kommun mer levande och tillgängliga, attraktiva och aktiva
centrum, som lever både på dagen och på kvällen hela året runt.
Där skall finnas ett brett varierat utbud av handel, service/tjänster,
olika näringsidkare, föreningsliv, kulturprogram, caféer och
restauranger. I och runt våra centrum är kulturen, fritidsaktiviteter
och de gröna värdena betydelsefulla och de spelar en stor roll. Vi
arbetar tillsammans aktivt för att skapa trevliga aktiviteter i och
runt centrum som gör våra tätorter levande.
Våra centrum har trevliga historiska stadsmiljöer med småskalig
atmosfär som erbjuder attraktiva mötesplatser och stråk. Vi har
respekt för de som lever och verkar där och deras stolthet för
platsen. Vi har en utvecklad samverkan mellan ortens olika aktörer
för att skapa delaktighet, trovärdighet och engagemang i det vi gör
och de åtgärder vi tillsammans konkretiserar.
Vi lyfter fram orternas olika identiteter, karaktärer och värden för
att skapa starka platsvarumärken för kommunens centrum som
paketeras och kommuniceras till våra målgrupper.”
Visionen föreslås bli vägledande i arbetet med att nå framgångsrika resultat med
centrumutvecklingen genom att:
-

Få de olika aktörerna på våra orter att samverka mot en vision och gemensamma
mål, för att utveckla våra centrum tillsammans.
Skapa samsyn på centrumutvecklingsarbetet mellan privata och offentlig
verksamhet.
Öka förståelsen för varandras verksamheter och olika grundvärderingar.

Förslag till vidarearbete
Centrumföreningarna 2015
Arbetet med att starta och utveckla centrumföreningarna på resp. ort fortsätter, med
målet att vara självständiga 31/12 – 2015.
Medlemmarnas insatser skapar budgeten för centrumföreningen, en verksamhet som
skall kunna driva arbetat med centrumutveckling på orten, där de har skapat
förutsättning för att ta över centrumassistentens anställning. Centrumföreningen skall
sätta upp såväl kortsiktiga mål som lånsiktiga mål, ex. på kortsiktiga mål är mjuka
värden som aktiviteter, marknadsföring och långsiktiga mål är de mer fysiska
åtgärderna.
Status för vidarearbetet nu är:
Centrumföreningarna kommer nu att fokuserat arbeta på medlemsvärvning, skapa en
budget, skapa och besluta om en aktivitetsplan och en mediaplan. Kommunen blir
därefter en tredjedelspart i centrumföreningen, och har därefter en tredjedels ansvar för
finansieringen. Kommunens tjänstemän som arbetar med sakfrågorna inom
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centrumutveckling är fortsatt aktiva i arbetsgrupper och styrelse framöver. Detta ska
träda ikraft senast 1/1 2016.
Centrumassistenterna 2015
Centrumassistenterna fortsätter att vara projektanställda på 50 % i kommunen, med 6
månader i taget. Centrumassistenterna avslutar sin anställning och går över som
anställda i centrumföreningen som utbildad centrumledare och med en definierad
arbetsbeskrivning, då föreningen har fått sin treparts-finansiering klar. Dock senast den
31/12 – 2015.
Om vi väljer bort att inte avsätta resurser för centrumassistenterna, tappar vi den
operativa driften, och engagemanget på lokal nivå, samt all den utbildning och
erfarenhet som de har fått och skaffat sig under sitt första år. De har blivit
nyckelpersoner på orten och är föredragande och sammankallande i såväl styrelsen som
i arbetsgrupperna på resp. ort.
Samarrangera aktiviteter 2015-2020
Förslag är att kommunen kommer att vara delaktig och aktiv i planering, genomförande
och uppföljning av två aktiviteter per centrum och år, utifrån de två aktiviteterna som
centrumutvecklingsprojektet identifierat under 2014. Den totala kostnaden för dessa är
uppskattad till 100 000 kr/år/ort. Perioden är 2015-2020. Med avstämning varje år.
Vellinge 2015
1. Bondens marknad (Vellingedagar)
2. Skönhet, hälsa och må bra-dagar
Handelsplats Höllviken 2015
1. Höllvikens dag med musik
2. Skördefest
Skanör-Falsterbo 2015
1. Matfestival
2. Sill- och hantverksdagar.
Utöver dessa aktiviteter är förslaget att kommunen aktiv i två andra föreslagna
aktiviteter som är övergripande i kommunen:
1. Allsång (2 ggr/ort/år) Budget: 90 000kr
2. ”Gåsatåget” (2 ggr i Hpl Höllviken, 2 ggr i Vellinge och under
sommarmånaderna i Skanör/Falsterbo) 50 000kr
Lojalitetsprogram - för lokalhandel
För att höja handelsindex bör man öka köptroheten och inflödet till kommunens
sällanköpsvaruhandeln från dagens handelsindex. Centrumutvecklingsgruppen
tillsammans med centrumföreningarna arbetar vidare med att ta fram bra och effektiva
modeller för ökad lokal handel.
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Det finns idag flera olika aktörer på marknaden som arbetar och samarbetar med
framgångsrika och välrenommerade lojalitetsprogram, med fokus på ökad lokal och
lönsam handel. Ex. bonuschip, kuponghäften, lojalitetskort etc.
Förslaget är att centrumutveckling och centrumföreningarna får i uppdrag att upphandla
den modell som passar bästa för våra olika centrum. Klart under 2015, kostnad ca
100 000 kr för hela kommunens olika handelsplatser.
Ny centrumenkät 2017 och 2020.
Kommunen gör till att börja med en uppföljning av den tidigare centrumenkäten vid
ytterligare två tillfällen, 2017 och 2020. Enkäten kompletteras då med frågor om den
fysiska utvecklingen, samt tre förbättringsåtgärder per ort mellan varje underökning.
Förbättringsåtgärderna skall vara i relation till de tidigare frågorna som vi använt oss av
i enkäten, exempel på frågeställningar som kan vara aktuella under kommande åren är:
tillgänglighet, kollektivtrafiken, stråk, mötesplatser, dag och kvällsaktiviteter, kultur,
idrott, sociala-, ekologiska- och hållbara perspektiv etc.

Ta fram en Handelsstrategi 2016-2020
Projektledaren föreslår att man inom centrumutveckling tar fram en lokal
handelsstrategi för hela Vellinge kommun.
En handelsstrategi är en överenskommelse om hur man ser på följande frågor:
-

Gemensamma mål och visioner för handelns utveckling i Vellinge kommun
Handelsstruktur för kommunens olika handelsområden
Hur skapar vi rätt förutsättningar för handeln?
Olika aktörer, olika perspektiv; kommuner, fastighetsägare, köpmän/handlare och
konsumenter agerar utifrån olika preferenser. Hur kan vi få samsyn i handelsfrågor?
Handelsindex

Den lokala handelsstrategin ska ge stöd för lokala beslut och ses som ett hjälpmedel i
den fysiska planeringen.
Strategin skall gälla för perioden 2016-2020. Framtagningen görs i samråd mellan
kommun, fastighetsägare och näringslivet under 2015.
Årets stadskärna 2017-2018-2019
Vellinge kommuns tre huvudorter skall ha som målbild att söka till utmärkelsen Årets
stadskärna. Årets Stadskärna är en utmärkelse, vilket man kan ansöka och bli nominerat
till för framgångsrik utveckling av centrum och stadskärnan. Den delas ut varje år av
Svenska Stadskärnor till den vinnande svenska stad/ort som under de närmast
föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete
mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal
mätbara resultat av stadskärnans utveckling att ansöka om.
Innan man ansöker om Årets stadskärna krävs två fundamentala åtgärder:
1. Ansökan om QM- diplom (Quality mark)
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En diagnos på arbetssättet att samverka.
De kriterier som finns i QM är gemensamma nämnare för QM-märkning som
används i flera andra europeiska länder. Det handlar i stort om att ha struktur
och styrning: vision - strategi - åtgärdsprogram och prioritering.
2. UCM – Utbildning inom Urban Centre management, Svenska stadskärnor. En
utbildning i samverkan och ett strukturerat och koncentrerat strategiarbete
under 2-3 dagar där ortens alla aktörer och parter tillsammans med kommunen,
skapar bra förutsättningar och en stabil grund för utvecklingsarbetet framåt.
Samarbetet med centrumutveckling – Stadsmiljö
Både delprojektledarna i centrumutvecklingsprojekten föreslår att det påbörjade nya
arbetssättet, fortsätter som en framtida metodik inom centrumutveckling.
Detta har varit en av framgångsfaktorerna där man kunnat hämta stöd, idéer och
delaktighet under processens gång.
Skyltprogram
De nystartade skyltgruppen med sina operativa arbetsgrupper fortsätter att arbeta med
utvecklingen av skyltningen i Vellinge kommun på både kort och lång sikt i samverkan
mellan de som är berörda.
Gruppen har identifierat ett antal fokusområden som redovisas under bilaga 2.
Wifi-utbyggnaden i Vellinge kommun
Eftersom målet har uppnåtts på så sätt att en plan för fördefinerade platser i Vellinge
kommun är framtagen från IT avdelningen, där förslag är uppdelat i tre olika etapper,
och det kräver att kostnadsförslaget godkänns av styrgruppen.
(Bilaga 11.)
Wifi etapp 1 - fungerande på Falsterbo Horse show 2014
- Skanörs hamn
- Falsterbo kanalens båtklubb
- Falsterbo Strandbad + strand
- Kämpinge stranden
- Vanningen
Dessa fördefinierade platser kommer att vara klara till sommaren 2015, förutom de
platserna som berör stranden.
Wifi etapp 2 – är de områden som är vid stränderna.
- Falsterbo Strand och Kämpinge stranden
Wifi etapp 3
Förslag till beslut är att man även arbetar fram en plan för etapp 3, som skall innehålla
Wifi i våra centrumanläggningar i framtiden.

17 (24)

Projektrapport Utvecklingsstrategin
Delprojekt: Centrumutveckling konceptutveckling

2014-12-09

18 (24)

Rapport Utvecklingsstrategin
Delprojekt: Centrumutveckling konceptutveckling

Bilaga 1 – Samverkansorganisation - centrumförening

2014-12-09

19 (24)

Rapport Utvecklingsstrategin

2014-12-09

Delprojekt: Centrumutveckling konceptutveckling

Bilaga 2 – Fokusområden skyltprogram
1. Ny samlingsmapp för estetiska riktlinjer- klart 2015
En samlingsmapp för att synligöra kommunens intentioner med den bebyggda
miljön.
Arbetet inleds under hösten 2014 genom att dels förnya befintligt material och
komplettera med de områden där material saknas.

-

Förslag till områden är för närvarande;
Skyltpolicy
Marklovspolicy
Färgsättning
Tak och takkupor
Staket, plank och mur
Riktlinjer för upplåtande av allmän platsmark
Klar dec 2014. Kostnad tas inom ramen.

2. Ny uppdaterad policy för ” riktlinjer för upplåtelse av allmän platsmark”.
- Arbetsgruppen har startat upp arbetat med att för dialog med
kommunikationsavdelningen, bygglovsavdelningen och Polisen.
- Den nya policyn skall även den finnas med i den nya broschyr mappen
Identifierar vilka öppna fasta platser som finns idag.
Kostnaden för denna punkt äskas från NGM budget 2016,
Länk till befintlig policy:
http://www.vellinge.se/Global/Naringsliv-arbete/lokaler-ochmark/Riktlinjer%20for%20tillfalliga%20upplatelser%20av%20offentlig%20ma
rk.pdf
3. Utökad resurs för framtagning av metod och rutiner för olovlig affischering
Förslaget är att med en utökade resurserperson på 50% i 6 månader som får
i uppdrag att söka upp de som olovligt har satt upp skyltar och ge dem
ansökningsblankett som sänds till polisen och föreslå alternativa platser. För de
som fortsätter trilskas kan vi kanske få stöd av polisen. Arbetet skulle kunna
bedrivas som ett projektarbete inledningsvis, för att sedan fasas in i den
ordinarie verksamheten. Klart hösten 2015. Kostnaden kommer att äskas under
budgetprocesen.
4. Reklamsläp
Inom ramen för parkeringsövervakning arbetar vi med att utfärda
parkeringsanmärkningar och flytta fordon. Fortsatt arbete inom befintlig
verksamhet. Under 2015 kommer ny upphandling att göras.
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5. Nya informations- och vägvisningsskyltar (vita med svart text)
Skyltarna skall kompletteras på våra tre utvalda orter för att förtydliga hur man
lätt hittar till centrum– identifieringen är klar, offertförfrågan och beställning
klar under dec 2014, uppsättning våren 2015. Kostanden tas inom ramen och
centrumutvecklingsprojektet.
6. Nya lyktstolpstavlor
100 st stolpar i kommunen – Identifiering klar,
upphandling både investering av ramar samt driften av skyltarna pågår,
beställning till våren och uppsättning innan sommaren 2015.
Kostanden tas ur centrumutvecklingsprojektet.
7. Nya anslagstavlor
Framtagning av 10-12 nya offentliga anslagstavlor runt om i kommunen.
Upphandlas under våren 2015. Klart sommar 2015. Kostnaderna tas ur
centrumutvecklingsprojektet
8. Nya drivvedskyltar i Skanör/Falsterbo
Skyltarna skall göra det lättar att hitta inom Falstebo, Skanörs Centrum och
Skanör hamn. Valet av drivved skall symbolisera den karaktären som finns i
Skanör och falstebo. Klart våren 2015. Kostnaden tas ur
centrumutvecklingsprojektet.
9. Nya kartor med förtydligade namnområden
Nya kartor tas fram för att lättare hitta inom centrum. Kartorna skall då även
innehålla service och väl definierade namn på våra olika platser ex. torg,
möteplatser och områden. Klart under 2015, kostnaden ryms inom ramen och
centrumutvecklingsprojektet.
10. Ny skyltning från E6an, plus väg 100 till Höllviken.
Förslag till beslut att vi ansöker hos Trafikverket om vägvisning till Höllviken
från dessa vägar som steg 1. – Klart under 2015. Kostnaden kommer att äskas
under budgetprocessen.
11. Nya skyltstativ för Skåneleden och vandringsleder
Turistverksamheten har identifierat vilka platser för hänvisningsskyltning som
Skåneleden skall utvecklas med, samt att vi fortsätter att identifiera för nya
framtida vandringsleder vilken typ av skyltning som bör sättas upp.
Klart under 2015. Kostanden tar ur ramen.
12. Brunskyltning(sk turismmålsskyltning)
Vi kommer i det nystartade besöksnätverket att tillsammans med aktörerna
inom besöksnäringen att identifiera platser för var tman har behov av denna typ
av skyltning. Detta kommer att ske under 2015, och kostnaden kommer att
äskas under budgetprocessen.
13. Ny motorvägsskylt och Infarts- och entréskyltar
Skyltning som följer kommunens grafiska profil mm. Innehåll och detaljerat
utseende arbetas fram i samarbete med kommunikationsarbetet,
Klart slutet av 2015. Detta förslag kopplas ihop med delmål 4 i delprojektet.
Kostnaden kommer att äskas under budgetprocessen.
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Bilaga 3 – Kalkyl wifi-zoner
WIFI-zoner kalkyl

Objekt
Skanörs hamn
Accesspunkt ute
Fiber
Internet
Falsterbokanalens Båtklubb
Accesspunkt ute
Fiber
Internet

Antal

Pris(mån) Årskostnad Installationskostnad(engångskostnad) Kommentar

3

3

885
1488
995
3368

10620
17856
11940
40416

46500

885
1488
995
3368

10620
17856
11940
40416

46500

295
3900
1302
995
6492

3540
46800
15624
11940
77904

15500
93000

46500

46500

Strandbaden

Accesspunkt ute
Accesspunkt inne
Fiber
Internet

1
6

108500

Falsterbo strand
Prisuppgifter saknas just nu
Fiber
Internet

995
995

0

0
0

Kämpinge strand
Prisuppgifter saknas just nu
Fiber
Internet
Vanningen
Accesspunkt inne
Fiber
Internet
Falsterbo horse Show
Accesspunkter ute
Fiber
Internet

TOTALT

6

995
995

0

0
0

3420
930
995
5345

41040
11160
11940
64140

1116
995
995

121000
13392
11940
146332

0
0

21558

369208

294500

93000

93000
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Bilaga 4 – Mätmetoder
Mätmetod

Typ

Definition

Periodicitet

Nivå 2014

Målnivå 2017

Målnivå 2020

Källa

Kvalitativ

Attitydsundersökning hos medborgarna. Välja ut
tre förbättringsområden per ort mellan varje
undersökning?

2-3 år

Enkät
2013/2014
Redovisning
sommar/höst
Utvärdering
sept v.40

Förbättring
inom
identifierade
områden

Förbättring
inom
identifierade
områden

Egen
undersökni
ng

Kvantitativ

Relationen mellan vad invånarna i kommunen
konsumerar och vad butikerna på orten omsätter.
Är index 100 är konsumtionen och omsättningen
likställda. Fördelat på dagligvaror och sällanköp.

Årligen

88/24

90/28

100/30

89/44
65/13

100/50
70/20

110/55
75/25

HUI
Research

Etablerade, traditionsskapande, profilskapande
och varumärkesbyggande

Årligen

2

3

4

1
2

2
3

3
4

Jämförelser & undersökningar

Centrumenkät

Statistik
*Handelsindex
(Dagligvaror/sällanköp)
- Vellinge centrum
-

Handelsplats Höllviken
Skanör/Falsterbo centrum

Aktiviteter (året runt)
- Vellinge
- Handelsplats Höllviken
- Skanör/Falsterbo

Kvantitativ

Egen
inventering

Vellinge kommun
235 81 Vellinge
BESÖK Norrevångsgatan 3
TELEFON 040-42 50 00
POST

Utvecklingsstrategin 2020
Den kommunala servicen som t.ex. skola och omsorg finansieras till
stora delar av skatteintäkter. För att Vellinge ska kunna bibehålla en hög
nivå men även stärka servicen ytterligare, behöver vi säkra att de invånare som bor här vill bo kvar samtidigt som nya vill flytta hit. Detta måste
dessutom göras utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där ett politiskt taget
mål om en befolkningstillväxt på 1 % årligen sett över en femårsperiod
är styrande. Vellinge kommuns Översiktsplan 2010 – med utblick mot
2050 är också ett viktigt dokument att förhålla sig till.
Att det finns möjligheter för företag att etablera sig och växa, att unga
får hjälp ut i arbetslivet, och att turister besöker vår fina kommun året
runt är några av de faktorer som tillsammans bidrar till att vi kan utvecklas och kan växa som kommun. I takt med att vi växer behöver också
den kommunala servicen byggas ut för att tillgodose alla behov, bl.a.
genom en säkrad tillgång på ändamålsenliga lokaler. Genom attraktiva
och levande centrum höjs kommunens attraktionskraft och varumärket
stärks.
Under 2014 initierades och genomfördes ett större tillväxtprojekt under
namnet Utvecklingsstrategin 2020 – med utblick mot 2025. Projektet
föddes ur ett identifierat behov av att skapa en långsiktig tydlighet kring
vilka ambitioner och fokus kommunen har under tiden fram till 2020 för
att kunna växa i önskad takt.
Projektet har bestått av sju delprojektet som var och ett har representerat ett tillväxtområde:
•
•
•
•
•
•
•

Näringslivsprogram 2020 – bästa näringslivsklimatet
Turismstrategi 2020 – förläng turistsäsongen
Bostadsförsörjningsprogram 2020 – väx med 1 %
Ungdomsarbetslöshetsprogram 2020 – nollvision
Lokalresursplan – rätt lokal med framförhållning
Stadsmiljöprogram – centrumutveckling
Konceptutveckling och samverkan – centrumutveckling

Projektet är nu avslutat och med start under 2015 ska programmen med
dess förslag till konkreta åtgärder omsättas i praktiken. I handen håller
du nu en av sju utvecklingsstrategier.
Välkommen att läsa om Vellinge kommuns utvecklingsstrategier mot 2020!

Vellinge.se

