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I slutet av maj 2018 fick Linköping för tredje gången ta emot ut-
märkelsen Årets Stadskärna. Men det betyder inte att vår innerstad 
är helt perfekt. För arbetet med att utveckla en stad och levande 
stadskärna behöver pågå varje dag, året om, år ut och år in. 

För att lyckas arbetar vi inom Linköping City Samverkan AB - som en 
enad kraft. Och tillsammans fortsätter vi att bygga en stad, och en 
stadskärna, för generationer framåt.

Årets Stadskärna 2018 
– ett kvitto på att vårt 
samarbete ger resultat

Svenska stadskärnor - Juryns motivering 
”Priset går till Linköping som har arbetat långsiktigt och lyckats  
behålla och förnya centrum genom att ta ut svängarna. Stadens  

aktörer har funnit varandra och hjälper varandra med värme, omtanke 
och generositet. Staden vill inspirera sin publik och säger; kom till 

mig, njuta av mat, möten och service på trivsamma stråk och  
mötesplatser. Staden har på ett briljant sätt färgsatt sin miljö, så  

att alla ser, känner och upplever när det sker saker på stan.”

Vi vill hela tiden utvecklas och sätter därför 
upp årliga mål för verksamheten. Våra 
huvudmål för 2018 var:

• att ansöka om, och vinna, utmärkelsen 
Årets Stadskärna

• att fortsätta den positiva utveckling av 
stadskärnan utifrån vår affärsplan

• att utveckla vårt innersta 24/7 bland 
annat genom ett långsiktigt  
brottsförebyggande och trygghets- 
skapande arbete. Som exempel kan  
nämnas att Linköpings Purple-flag  
område nu omfattas av kommunens 
och polisens medborgarlöfte. 

• att genomföra arbetet med Business 
Improvement District utmed riksväg 
35 och tillsammans bli ett diplomerat 
BID-område, där FOLK-kvarteret i  
Linköpings innersta ingår. Vi är nästan  
i mål och endast den avslutande 
BID-certifieringen återstår.

Check på våra 
mål för 2018



Sedan början av maj 2018 har jag 
förmånen att arbeta som vd för 
Linköping City Samverkan AB. 

Efter bara några veckor 
kammade Linköping, i hård konkurrens, 
hem priset som Årets Stadskärna 2018, 
vilket var en fantastisk jobbstart. 
Utmärkelsen är ett kvitto på att  
Citysamverkans långsiktiga samarbete, 
verkligen ger resultat och fungerar. 

Som nybliven vd känns det mycket bra att 
vara en del av ett välsmort maskineri, där 
samverkan fungerar på riktigt. Vårt arbete 
präglas av öppenhet, dialog och respekt 
för varandras verksamheter. Och när vi 
arbetar tillsammans, blir nästan allt möjligt! 
Under hösten har vi skapat en mängd olika 
aktiviteter tillsammans med olika samabets- 
partners och jag vill särskilt lyfta fram 
succén kring Teddybear toss i början av 
december tillsammans med Tappra barn 
och LHC. Nu fortsätter vi att gemensamt 
utveckla vårt innersta under 2019!

Linköping 2019-03-25

David Nilsson,  
VD Linköping City Samverkan AB

Värdet av att vara 
medlem i Citysamverkan
Som medlem i Citysamverkan har du möjlighet att påverka beslut och 
förslag som arbetas fram för vår stadskärna. Du får tidigt information 
kring planer och aktiviteter, vilket ger möjlighet till engagemang, dialog 
och framförhållning. Vårt populära presentkort ökar dessutom stadigt i 
omsättning och under 2018 såldes presentkort för över 3 miljoner kronor, 
vilket bidrar till ökad handel i vår stadskärna. 

Vi visar upp vårt innersta
En stor del av medlemsavgifterna kommer tillbaka till våra medlemmar i 
form av kommunikation kring aktiviteter och evenemang i vår innerstad. 
Det gör att fler människor vet vad som är på gång och väljer att besöka 
oss. Fler besök leder till ökade intäkter för näringen, stigande fastighets-
värden, ett ökat utbud och utrymme för nya investeringar – vilket i sin tur 
bidrar till att attrahera ännu fler besökare.



Vår kanaler 
@LinkopingCity har nästan 
2 000 följare (mars 2019) och 
ökar stadigt
@linkopingcity har drygt 
3 350 följare (mars 2019) och 
ökar stadigt

Här lyfter vi gärna fram våra 
medlemmar och deras aktiviteter 
och erbjudanden. Tipsa oss så 
hjälper vi till att kommunicera. 
Använd gärna #linkopingsinnersta 
i er egna kommunikation så ökar 
vi synligheten tillsammans. 

Vår webbsida är en effektiv platt-
form för information där även 
våra medlemmars webbsidor kan 
nås. Vi kompletterar med 
exponering i framför allt lokala 
men också nationella kanaler för 
att nå både Linköpingsbor och 
besökare från andra städer. 
Vi mixar print och digital  
annonsering med radio för att  
nå ut så brett som möjligt. 

Exempel på Medlemsförmåner
• Gemensam marknadsföring 
• Presentkortet Linköpings innersta 
• Paketering av aktiviteter och evenemang
• Nätverk för kompetensutveckling 
• Linköping City wifi 
• Medlemserbjudande från  

samarbetspartners
• Purple flag-arbetet 
• Påverkansmöjligheter och statistik

Fördelning av kostnader
I figurerna nedan ser du hur vi har nyttjat delar av medlemmarnas  
pengar under 2018 och hur planerna ser ut inför 2019.  
Medlemsintäkterna fördelats på event, kommunikation och övriga 
kringkostnader. Vi har förmånliga avtal som ger rabatt på marknads-
föring och synligheten är värderad till ca 1 miljon kronor mer än vad vi 
faktiskt betalar. Utöver kostnaderna nedan betalar vi 380 000 kronor för 
innerstadens julbelysning. 

Som medlem hjälper du till att utveckla vårt innersta så att vi kan 
attrahera än fler nöjda besökare. Tillsammans skapar vi en levande 
stadskärna - där alla som vill shoppa, umgås och dela upplevelser 
– kan känna sig varmt välkomna. 
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Linköpings stadskärna 
utvecklas i snabb takt
I början av september 2018 passerade Linköpings kommun 160 000 
invånare och vi står rustade för ca 250 000 invånare. En utvidgad  
innerstad ska ge boendemöjlighet till ca 50 000 invånare, vilket ställer 
stora krav på utvecklingen av vår stadskärna. Redan nu ser vi att nya 
typer av verksamheter och koncept växer fram som tillsammans skapar 
ett inspirerande VAR-DAGS-RUM i vårt innersta. Co-working kontor,  
fler dagligvaruhandlare och Storgatans förvandling till sommargågata, 
är bara några exempel.

Linköpings innersta mår väl och förändras 
Varje år tar vi tempen på Cityklimatet i Linköping genom en under-
sökning som genomförs av WSP*, på uppdrag av fastighetsägarna. 
Under 2017 ökade både antalet butiker och antal anställda. Även 
omsättning ökade något och de branscher som framför allt står för en 
positiv omsättningsutveckling är hotell, café och restaurang samt dag-
ligvaruhandeln.

*WSP är ett konsultbolag inom samhällsbyggarsektorn med fokus på 
teknik och analys.
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Under 2018 har vi fortsatt 
att paketera och leverera 
upplevelser i vårt innersta
Citysamverkan fortsätter att arrangera aktiviteter i egen regi och hitta 
samarbete med andra för att skapa en stadskärna som är full av liv. 
Tillsammans har vi sett till att alla får chans att lära känna vårt innersta 
genom olika aktiviteter. Målet är att ha en skön blandning som passar 
både invånare och besökare, oavsett intresse och ålder. På uppslaget 
kan du se några exempel från det gångna året.  

Januari

Februari
22-26/2 
NärCon vinter

Mars
16/3
Svenska stadkärnors jury 
besöker Linköping
17/3 
Cirkus Trappa upp på 
Stora torget

2018
Maj
12/5
Cykelns dag
26/5 
Cykelkorgsloppis 

April
30/3-2/4
Påskmarknad
27-28/4
Innerstadagar
28/4
Invigning av nya 
Hospitalstorget

4

5

3

2

1

2/6
Firar vinsten av Årets  
stadskärna 
16/6
Halvmaran
29/6
Lars Winnerbäckkonsert 

Juni6

Juli
26-29/7
NärCon sommar

7

Augusti8 21-26/8
Linköpings Stadsfest 
22-25/8
internationella  
matmarknaden



24-30/9
Regnbågsveckan 
29/9
Innerstadagarna

9 September

Oktober
31/10
Halloween i  
Linköpings innersta

10

23/11
Black Friday

November11

December
1-31/12
Julaktiviteter på torgen 
1/12-15/1
Vinterstad i ljus 
8/12
Teddybear toss 

12

Magnus Mannerson
Mannersons Fastigheter

Adjungerade ledamöter från kommunen

Ledamöter från Cityföreningen

Ledamöter från Cityfastighetsägarna

Suppleanter

Eva Lindstén
Lindstens Fastigheter

Carina Hanski
No36

Marianne Lind
Näringslivsutveckare

Johan Kristiansson
St Kors fastigheter

Christian Claesson
Lundbergs Fastigheter

Anette Hambalek
Nettans

Magnus Olsson
Gyllen Linds Bageri

Leif Lindberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Muharrem Demirok
Kommunalråd Linköping

Roshan Malalatunga
Scandic Hotels
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”Vår vision är att Linköping ska ha en attraktiv och 
expansiv stadskärna, som är full av liv och själ.  

Det ska finnas genuina miljöer med en äkta,  
personlig och hemtrevlig känsla som inspirerar”

Linköping City Samverkan AB
Besök: Näringslivets hus, Ågatan 9
Post: Box 388, 581 04 Linköping

city@linkopingcity.se  
linkopingsinnersta.se

Följ med!


