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Main findings

What makes cities attractive for resicents?

– Life between the houses is important

– Variation on groups of inhabitants

– Good public services, fast and that work, is important to 

maintain while city is growing

– Public transportation

– Safe cities

– Dialog with inhabitants in planning



Main findings

What makes cities attractive for business?

– Good transportation for different needs

– Companies attracting other companies

– ”Never say no, present an alternative” – work toghether with

the companies to balance diffrent needs

– Use nature and national parks as potential for business and 

visitors

– Planning concerning more than one city is complicated, 

requires creativity and concensus from cities

– Hotels is important



Main findings

• What makes cities attractive for visitors?

– Cities are attractive.

– Nice public places, parks, cafés and restaurants

– Get the feeling of living there

– Specific attractions

– Shopping

– Green spaces, services, architecture – high quality in what

you build and create

– Visitors are not only tourists, for example sportscamps



Future challenges

Recidents
• Safe cities – be aware of this to keep. The small city is percieved as more

safe. Places for people to meet – parks and green areas.
• Involving inhabitants in city planning, specially a challanges involving

children and youth. How to get inhabitants involved in early stages, to 
ensure their input is relevant in the planning process and not too late. How
to go from monolog to dialog. 

• Demands and standards are raised by new residents

Busienss
• Develop possibilities to live, work in the same city – making life easy for 

people
• Use nature and national parks as potential for business and visitors
• Planning concerning more than one city is complicated, requires

creativity and concensus from cities

Visitors
• How to plan your own city as you appriciate other cities
• Develop the public spaces – life in the city
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Framtida utmaningar
• Socialt, utanförskap och komma in i arbete

• Bostäder för nyanlända

• Trafikleder som delar kommunerna

• Trafiken är den stora miljömässiga utmaningen

• Buller och vibrationer

• Hur göra ny byggnader energieffektiva, 

klimatneutrala

• Parkeringsfrågor tex infartsparkering, festival

• Nybyggnad och kulturhistoriska värden

• Investeringar i kommunala verksamheter

• Socialt utsatta områden
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Huvudsakliga reflektioner/slutsatser

• How do you foresee that digitalisation will affect the 

delivery of future welfare services?

• In which areas do you think the impact will be most 

important?

• How can public procurement be better used as a 

tool to increase growth?



Huvudsakliga reflektioner/slutsatser -

Innovation och framtida välfärdstjänster

• Mycket utveckling pågår 

• Samma utmaningar – liknande lösningar

• Mycket återstår

• Stödja äldre och att kunna leva i hemmet mha

digitala och fysiska hjälpmedel

• Lärplattform: väl inarbetat. Pedagogiska verktygen 

mer i fokus och inte antalet ipads/PCs 



Framtida utmaningar - Innovation och 

framtida välfärdstjänster

• Electronic health – Telemedicin 

• Fjärrundervisning

• Digitals maps

• Och så mycket mer för att med hjälp av digitalisering 

klara det kommunala uppdraget
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Huvudsakliga fördelar/slutsatser

• Får vara med och dela på investeringar och tillväxt i regionen

• Kollektivtrafikunderlaget och utbyggnad av kollektivtrafiken gör 
att biltrafiken kan minska

• Möjligheten att få och bidra med många arbetsplatser

• Möjligheter ökar för individer när det gäller karriär, inkomster, 
det finns ett större idrotts- och kulturutbud att ta del av – alla 
möjligheter ökar

• Den lilla kommunen bidrar med ”grön” infrastruktur som inte 
finns i storstaden

• Genom att hitta sin egen nisch kan man bli stark i en region 
(hur hittar man sin nisch – får en egen profil?)



Huvudsakliga fördelar/slutsatser

• Genom att se sig själv i förhållande till regionen som 

helhet. Alla kommuner bidrar till regionens utveckling

• Öka samarbete (eller gå ihop) mellan mindre 

kommuner ger bättre förutsättningar att konkurrera 

med storstaden



Framtida utmaningar

• Det går inte att styra allt – det finns utomstående (statliga och 
andra) som har höga förväntningar. Hur försvarar vi vår 
självständighet?

• Bryta utvecklingen att unga vill flytta in till 
huvudstaden/innerstaden och att de kommer tillbaka först när 
de blir äldre

• Det större utbudet och servicen i storstaden ställer krav på 
högre utbud även i den mindre kommunen 

• Befolkningstillväxten 
– Bygga mycket – kan vara svårt för många som redan bor i kommunen

– Å andra sidan om man inte bygger ökar boendekostnaderna och 
barnen får inga lägenheter eller för dyra lägenheter

– Servicen kan släpa efter när utvecklingen går (för) fort



Framtida utmaningar

• Mellan kommunerna i en region behöver regler och 
förutsättningar harmoniseras

• Marknadsföra varandra och öka samarbetet

• Hur kan man få ”regionen” och dess företag/intressenter 
att sponsra det ”lokala” när sponsorerna inte ser 
kommunen som annat än en del i regionen 

• Går det att hitta tysta områden?

• Utvecklingen av den sociala strukturen – hur hantera 
den?
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