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Aktivt bidra inför Årets Stadskärna 2018
Förslag till beslut
Eskilstuna kommunkoncern ska aktivt bidra i arbetsprocessen inför ansökan till
Årets stadskärna 2018.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna Innerstad har som ambition att Eskilstuna ska bli Årets Stadskärna 2018.
Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan som
delas ut av Svenska stadskärnor. Utmärkelsen har delats ut i 22 år i rad till svenska
städer 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.
Både Örebro och Västerås har nyligen blivit utsedda till Årets Stadskärna.
Det är Eskilstuna Innerstad som står för den formella ansökan. Samverkan mellan
privata och offentliga aktörer är en förutsättning för att bli utsedd.
Eskilstuna blev 2016 certifierade enligt Purple Flag. Detta arbete är ett steg i
riktningen mot Årets stadskärna. Den lila flaggan är symbolen för en säker, trygg
och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid.
Flaggan blir med andra ord ett värdefullt komplement till stadens marknadsföring
och varumärkesbyggande. Att skapa en ekonomisk och attraktiv ort, stad eller
stadskärna med ett variationsrikt utbud av unika aktiviteter efter mörkrets inbrott
kräver ett nära samarbete och framförallt förståelse för olika aktörers intressen och
behov.
En aktuell QM-märkning (quality management) är också en förutsättning för att
kunna söka till Årets Stadskärna. Eskilstuna Innerstad planerar att lämna in en QMansökan årsskiftet 2016/2017.
I ansökan läggs fokus på hur stadskärnan har utvecklats, på resultat som kan
uppvisas och vilka effekter utvecklingsarbetet har uppnått. Det är det Svenska
stadskärnors jury som gör en samlad bedömning av stadskärnans utveckling de
senaste åren. I utvärderingen tas hänsyn till: samarbete (Samverkansorganisation,
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arbetsprocessen), utbud, skötsel och funktion, marknadsföring, fysiska
förändringar/projekt (utförda i samverkan eller av enskilda intressenter),
måluppföljning, framtid och motivering till varför Eskilstuna är värd utmärkelsen
Årets Stadskärna.
Finansiering
Projektet ska genomföras inom befintlig budget och redan beslutade stöd.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Arbetet som görs tillsammans med de aktörer som är aktiva i Eskilstuna kommer
att öka Eskilstunas attraktivitet ytterligare och ge en än mer levande innerstad.
Eskilstuna kommunkoncern tar genom beslutet tydlig ställning för samverkan för
en levande stadskärna, såväl på dagar, som kvällar och helger.
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