
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Handlingsplan 2020 
En handlingskraftigt stadskärna med plats för möten - 
utveckling genom samverkan och aktivitet. 
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En handlingskraftig 
stadskärnan 
Vår verksamhet har ett brett fokus och 
bevakar många aktörers intressen där 
vi samverkar för samförstånd och 
starka samarbeten. Tillsammans 
arbetar vi för det gemensamma målet 
om att vara en handlingskraftig 
stadskärna med plats för möten. 
Tillsammans utvecklar och bygger vi 
staden genom samverkan och 
aktivitet. 

Fokus i verksamheten 
under 2020: 

1. Stärka våra gemensamma 
aktiviteter, kommunikation och 
medlemsvärden.  
 

2. Fokusera på tydlighet och 
kommunikation kring profileringen 
av stadskärnan och vår 
organisations verksamhet. 
 

3. Driva det gemensamma arbetet 
och frågor kopplat till stadskärnans 
utveckling och initiativet årets 
stadskärna (#dittochmittcity). 

Aktiviteter och 
initiativ 
Vi arbetar med fyra perioder under året: 
Vår i city, Sommar i city, Höst i city och 
Vinter i City. Vilka aktiviteter innefattar 
presenteras senare i handlingsplanen i ett 
övergripande aktivitetsprogram där såväl 
handels- och platspåverkande aktiviteter 

lyfts men även medlemsaktiviteter finns 
listade.  
 
Övergripande skall vi fortsätta att 
utvärdera våra aktiviteter för ett 
resurseffektivt genomförande och en 
förbättrad kvalité.  

Medlemsträffar, 
samverkans- och 
styrgrupper 

Frukostkorgen 
Under 2019 testades konceptet och var 
mycket uppskattat. Medlemmarna fick 
möjligheten att under lättare former träffas 
mindre grupper olika verksamheter i 
staden.  

Samverkan och information 
Vi ämnar att vid behov hålla allmänna 
informationsträffar och workshops för att 
kunna lyfta sakfrågor. Exempelvis 
utvecklingen av Drottningtorget, 
utvecklingen av Kungsgatan och 
parkeringsutredningen. 
 
Vi genomför under hösten en 
mingelaktivitet och uppmuntrar ett socialt 
umgänge bland våra medlemmar.  
 
Årsmöte och bolagsstämma genomförs 
under våren.  

Restaurang- och 
krogsamverkan 
Grupperingen träffas minst en gång i 
kvartalet för att upprätta hålla en god 
dialog. Vid särskilda evenemang och 
aktiviteter träffas gruppen för att diskutera 
dessa ytterligare. Exempelvis Fallens 
dagar, restaurangveckorna, Smaka på 
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Trollhättan och evenemang som påverkar 
helheten. Gruppen skall se över arbetet 
med initiativet Krogar mot Knark samt 
Purple flag-certifieringen. 

Fastighetsägarsamverkan 
Grupperingen skall återkommande träffas i 
olika former av arbetsgrupper, i såväl 
större som mindre form, för de pågående 
projekten. En till två större träffar med de 
större aktörerna skall utredas med fokus p  
 
Vi skall fortsätta det gemensamma arbetet 
tillsammans med Trollhättans stads 
förvaltningar för en stärkt 
samverkansmodell mellan de olika 
aktörerna. Detta genom exempelvis 
uppdaterade register och kartor till 
relevanta parter. 

Bank, finans och 
mäklarnätverk 
Två gånger per år ämnar vi att arrangera 
träffar för verksamheter inom bank, finans 
och mäklare. Agendan och upplägget för 
träffarna kommer att utvecklas i dialog 
med de olika parterna.  

Referens- och arbetsgrupper 
Vid behov startas referens- och 
arbetsgrupper upp för att kunna driva 
mindre projekt och sakfrågor. Exempel på 
en sådana är arbetet kring trygghet och 
säkerhet, Trollhättans varumärkesarbete, 
besöksnäringen, planyttranden, 
referensgrupper för pågående projekt 
såsom Purple Flag och Blue flag. 

Studentstaden Trollhättan 
Studenterna på Högskolan Väst är en 
mycket viktig grupp för utvecklingen av 
stadskärnan. Vi vill stärka vårt deltagande 
i de samarbeten som redan finns kring 

Studentstad och hitta nya sätt att jobba 
ihop. Under 2019 togs en handlings- och 
marknadsplan fram för tydligare arbete 
med målgruppen. Detta arbete fortsätter 
utvecklas för att stärka stadens profil och 
kontakt med studenterna. 
 
Som en del av studentstadsarbetet 
arbetar vill tillsammans med Trollhättans 
stad, Kommunakademin Väst och flera 
andra aktörer i samverkansprojektet AIL 
Create. Projektet ämnar att stärka 
högskolans AIL-profil och koppling mellan 
studenter och staden. 

Fairtrade city 
Vi samverkar här för en god dialog mellan 
stadens olika aktörer i Trollhättans stads 
arbete med fairtrade. 

Näringslivssamverkan 
Tillsammans med näringslivsenheten och 
relevanta samarbetspartners anordna 
träffar med fokus på 
informationsspridning, utbildning, 
rådgivning och coaching. Exempelvis en 
företagskväll med rådgivning och 
konsultation, utbildningar i digitalisering 
och besöksnäring. 

Enskilda projekt 
Vi skall arbeta för att hitta gemensamma 
projekt och initiativ där vi stärker stärker 
våra medlemmars intressen. 
Exempelvisvis genom samverkan för en 
ren, snygg och trygg stadsmiljö, tryggare 
stadsmiljöer och ett hållbart samhälle. 
Detta genom att ingå i relevanta 
arbetsgrupper och medverka i projekt likt 
Westkomp 0.1 och kvarterts konsumtion. 
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Bolags- och 
föreningsstyrelse 
Styrelsen skall sammanträda under minst 
sex tillfällen under året. Ett av dessa 
tillfällen skall ägnas åt strategi- och 
långsiktiga planeringsfrågor (enligt 
arbetsordningen för bolagsstyrelsen). 

Marknadsaktiviteter  
City Trollhättan skall vara en naturlig 
samverkanspart i genomförandet av 
aktiviteter i stadskärnan. Vi arrangerar 
själva ett flertal aktiviteter löpande och har 
ett antal traditionsenliga aktiviteter. 
Exempelvis månadsmarknader, Fallens 
dagar, Trolldagar och aktiviteter på 
Drottningtorget, Strandgatan och Spikön.  
 

Under året påverkas många av våra 
projekt och aktiviteter av bl.a. andra 
förutsättningar pga. ekonomi, förnyade 
avtal, ombyggnationer och etableringar. 
Förutsättningarna är i dagsläget oklara 
vilket gör att löpande dialog får föras.  
 
Exempelvis påverkas Spiköns gästhamn, 
Fallens dagar, sommarhängsytorna på 
Strandgatan, torg- och marknadshandeln 
Vinterbelysningen m.m. av nya policys och 
riktlinjer, utvecklingsarbete och nya 
förutsättningar. 

Presentkortet - för hela city 
Presentkortslösningen behöver en 
tydligare struktur och förtydligas gentemot 
de olika aktörerna. En handlingsplan och 
nya rutiner för detta skall tas fram. 
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Aktivitetsplan 2020 
Kompletteras med från separat dokument. 
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Personal och 
organisation 

Personal - tjänstemän 
Bolaget har i grunden två 
tillsvidaretjänster, en deltidstjänst samt en 
projektanställning i början av året. Målet är 
att i framtiden växa och bättre renodla 
tjänsterna utifrån de resurser som finns 
tillgängliga. Tjänstemännens huvudsakliga 
uppgift är att utveckla och driva bolagets 
uppdrag och projekt.  

Rutiner och policys 
Ett övergripande arbete gällande 
personalpolicys, semesterplanering och 
övriga rutiner skall ses över. 

Administration, struktur 
och ekonomi 
Bolaget fortsatt se över de uppdragsavtal, 
häng- och samarbetsavtal som finns med 
olika parter. 
 
Bolaget skall fortsätta att se över rutiner 
och i större utsträckning använda sig av 
digitaliserade verktyg. Detta för att 
säkerställa att material sparas och 
smidigare kan nås av dess intressenter. 
 
Bolaget skall göra en översyn på rutinerna 
för det ekonomiska arbetet. Detta för att 
skapa ett välfungerande arbetssätt med 
fungerande rutiner och lätt inblick i 
bolagets verksamhet. 
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Information och 
kommunikation 

Medlemsvärvning 
Vi skall fortsätta arbetet med att stärka 
befintliga medlemmars kunskap om vårt 
arbete så de kan vara goda ambassadörer 
gentemot kollegor som ännu inte är med. 
 
Utvecklingsarbetet för att knyta nya 
samarbeten och rekrytera nya medlemmar 
görs under året. En breddning och 
satsning inleds under våren. 

Kommunikationsstrategi 
En enkel och tydligt strategi för 
kommunikation skall sammanställas. Detta 
bygger på redan påbörjade strategier med 
digitalt fokus i kommunikationen samt ett 
varumärkesarbete som är fokuserat kring 
“ett personligare city”. En stadskärnas 
styrka i förhållande till annan handel är det 
personliga tilltalet. Denna identitet vill vi 
stärka med återkommande kampanjer 
under arbetsnamnet #dittochmittcity samt 
våra samverkanspartners initiativ. 

Grafiska riktlinjer 
Den grafiska profilen fortsätter utvecklas 
och kompletteras för att kvalitetssäkra en 
enad form i vår kommunikation.  

Kampanjmaterial 
Vi skall fortsätta utveckla vårt 
informations- och kampanjmaterial. Både i 
fysisk och digitala versioner för att enklare 
lyfta fram våra medlemsvärden samt 
pågående projekt. 
 
Vi skall även se över riktade material till 
olika målgrupper såsom nyinflyttade, 

studenter, turister och besökare vid möten 
och evenemang. 

Nyhetsbrev  
Ett informations- och nyhetsbrev skall 
skickas ut fyra gånger per år. Detta 
kompletteras vid behov av kompletterande 
utskick när behovet finns.  
 
Riktlinjer för hur vi skall kommunicera med 
medlemmarna och göra separata utskick 
skall ses över. 

Digital kommunikation  
Vi skall löpande dela relevant information i 
våra digitala kanaler och forum som når 
stadskärnans intressenter.  
 
I vårt kommunikativa arbete arbetar vi i 
utgångsläget med Facebook och 
Instagram som är viktiga 
marknadsföringskanaler för kunder och 
besökare.  

Webbplats 
Webbplatsen skall löpande uppdateras 
med grundläggande information och 
fungera som informationsbas för dess 
besökare.  
 
I en låst sektion skall medlemmar hitta 
relevant information och verktyg kopplat till 
vår verksamhet. 
 
Under året skall vi utvärdera hur 
webbplatsen skulle kunna utvecklas för att 
bättre vara ett skyltfönster mot 
medborgare och besökare. 
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Årets stadskärna  
- #dittochmittcity 
Trollhättan har som målsättning att vara 
70,000 invånare år 2030 och att vara en stolt 
och innovativ stad med plats för framtiden. 
Ett uppdrag som vi tagit till oss med 
gemensam handlingskraft där ett delmål är 
att kvalitetssäkra vårt arbete och resans 
gång få utmärkelsen Årets stadskärna år 
2022. 
 
Ett utvecklings och strategiarbete har 
fortgått sedan initiativets start där en 
organisation tar form för att driva på 
flertalet av de projekt som initierats. Ett av 
koncepten kommuniceras genom vad vi 
kallar 100-listan som består av såväl mindre 
som större insatser för utvecklingen av 
stadskärnan. Större strategiska satsningar 
görs också i identitetsskapandet för stad i 
dess olika stråk, samverkansgrupper och 
nya samarbeten på olika håll.  
 
Initiativet drivs allt mer i underliggande 
projekt där Trollhättevänner uppmanas att 
engageras, medskapa och finansiera 
helheten. Fokus initialt 2020 kommer ligga 
på stråkutveckling, samverkan kring aktiviter 
och kommunikation av initiativet i sin helhet.  

  

7 av 8 



 
 
 

Årets stadskärna - 100-listan 
Följande punkter är en bruttolista på föreslagna projekt och initiativ i arbetet med initiativet 
årets stadskärna. Den kompletta listan fram till 2022 finns digitalt där revideringar görs 
löpande. 

Aktiviteter 2019 - 2020 

Pågående 
● Lånecyklar i centrum 
● Utveckling av torg- och 

marknadshandel 
● Kvalitetssäkra månadsmarknaden 
● Utveckling av strategi- och 

aktivitetsplan för Drottningtorget 
● Uppdaterat uppdragsavtal Trollhättans 

Stad - City Trollhättan 
● Rekryteringskampanj Trollhättevänner 
● Pilotprojekt föreningssponsring – 

bidrag till trivsel i centrum 
● Tjejkväll  och herrkväll i city 
● Året-runt-belysning Storgatan (visuellt 

tak) 
● Julfint längs Storgatan, helhetsgrepp 
● Presentkort City omstart  
● Rekryteringskampanj medlemskap 

City Trollhättan 
● Etableringsstrategi Trollhättans 

centrum tas fram  
● Parkeringsledningssystem 
● Matmarknad 

Kommande 2019  

● Skyltfönster och exponering på 
Storgatan 

● Översyn helg- och 
evenemangsstädning i centrum 

● Häng för 14-16-åringar  
● Cykling i allén på fotgängarnas villkor 
● Shop-in-shop (handel-tjänst)  
● Stärka återbruk och hyrestjänster i city 
● Ta fram kommunikationsplan City 
● Skapa mötesplats vid brofäste  
● Förstärka kanaltorget och boulebanan 
● Kommunikationsstrategi av initiativet 

 
Kommande 2020 

● Smaka på Trollhättan 
● Fasadbelysning city  
● Vackraste balkongen i City 
● Stråkutveckling Kungsgatan 
● Vardagsrum Kompassen 
● Vardagsrum Betty Backs Park, fas 1  
● Vardagsrum Kanaltorget  
● Upprustning tvärgatorna  
● Entré till city från 

Resecentrum/kvarteret Mars 
● Samarbete med taxi 
● Skyltar i City – kommunikation med 

besökare  
● Gemensamma öppettider i avtal 
● Öka utbudet av upplevelser i city hela 

året, fas 2 
● Förstärka Trollhättans engagemang 

vid och nationella evenemang 
● Konst och kultur i city, fas 2  
● Uppdaterad Fallens dagar 
● Välkommen till City (helhetsgrepp) 
● Uppdaterade Trolldagar 
● Isbana i city 
● Samarbete Innovatörer och kreatörer, 

fas 1 
● Icke-city-event i city 
● City som turistmål  
● Skolprojekt visuell gestaltning 
● Hinderbana i city  
● Skapa profilplattform (skyltar, 

kampanjmaterial, etc) för city  
● Maskot (djur plus tröjor/keps) 
● Skyltmaterial till lediga lokaler 
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