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Korta fakta om Hudiksvall 

Källa: 

* Ekonomifakta—www.ekonomifakta.se 

** Hudiksvall näringslivseneht—hna.se 

*** Hudiksvalls kommun—hudiksvall.se 

****  Företagarna Företagarfakta—www.foretagarna.se 
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1 Hudiksvall förr, nu och i framtiden 

Hudiksvalls 440 år långa historia präglas mycket av 

sjöfart och fiske och ett exempel är Möljens röda 

sjöbodar som är ett av Hudiksvalls mest kända 

landmärken och en populär samlingsplats för Hu-

dikborna. Vattnet finns närvarande överallt i staden 

med havet i bakgrunden och den lilla sjön Lillfjär-

den i mitten med kanalen som knyter ihop dem. 

Två av stadens mest populära promenadstråk går 

längs hamnen och runt Lillfjärden. 

Hudiksvalls stadskärna beskrivs av både invånare 

och besökare som mysig och det har säkert något 

att göra med våra många historiska byggnader 

som finns överallt genom hela stadskärnan. Allt från 

fiskarnas låga trähus till större borgargårdar från 

träpatronernas tid och flerbostadshus med putsade 

fasader och smidesdekorationer från det sena 1800

-talet.  

Med våra många historiska byggnader som vittnar 

både om Hudiksvalls fiske- och sjöfartshistoria och 

träpatronsepoken samt med en stadsplan som tyd-

ligt präglats av stadens olika epoker är det inte 

konstigt att hela Hudiksvalls stadskärna ligger inom 

ett riksintresse för kulturmiljövård. Det är något unikt 

med Hudiksvall.   

I Hudiksvall fanns det en tradition av att arbeta för 

stadens utveckling på varsitt håll, inte i samverkan. 

Den ekonomiska föreningen Hudik City samlade 

och samlar företag för samverkan i evenemang 

och projekt, men arbetet har tidigare varit enbart 

operativt, inte strategiskt. Samverkan har bara fun-

nits för korta projekt eller evenemang. Det sakna-

des långsiktig samverkan, gemensamma strategier 

och gemensamma mål.  

 

Stadens aktörer var överens om att något behövde 

göras och valde därför att tillsammans starta en BID

-process eftersom det är ett väl beprövat och fram-

gångsrikt arbetssätt.  

Möljen  nu och förr  

Tullgatan maj – september 2022.  

 

Inget av det skulle ha varit möjligt utan samverkan 

både i form av gemensam vision, gemensam finan-

siering och gemensamma arbetsinsatser. BID-

projektet har lärt oss att det finns en stor vilja och 

kraft till att genomföra saker i Hudiksvall när alla ak-

törer samlar sina resurser.  

 

Genom att 

skapa ett BID-

projekt har Hu-

diksvall sett för-

delarna med 

samverkan och 

ett gemensamt 

mål för alla ak-

törer att arbeta 

mot tillsammans. 

BID-projektet 

ledde också ti-

digt i projektet 

till flera uppskat-

tade aktiviteter 

och åtgärder 

t.ex. Vinterpar-

ken i mars 2022 

och sommar-

gata på Västra 

       Hudiksvalls historia 

      Bakgrund BID-projektet 

Källa: Hudiksvalls kommun och Digitalt museum, digitaltmuseum.se  

Vad är BID? 

BID står för Business Improve-

ment District och är en inter-

nationell samverkansmodell 

som har anpassats till 

svenska förhållanden av or-

ganisationen Svenska Stads-

kärnor. 

Modellen bygger på en frivil-

lig samverkan mellan olika 

aktörer inom ett geografiskt 

avgränsat område. Tillsam-

mans arbetar man i en struk-

turerad process med gemen-

samma mål och med ge-

mensamma krafter föra att 

skapa utveckling på en 

plats. 
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Hudiksvalls stad lyfter fram sin identitet som kuststad 

när staden växer. Bostäder, mötesplatser, parker 

och aktivitetsytor utvecklas utmed stråk i staden. 

Stadens kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur 

Hudiksvalls stad lyfter fram sin identitet som kuststad 

när staden växer. Bostäder, mötesplatser, parker 

och aktivitetsytor utvecklas utmed stråk i staden. 

Stadens kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur 

synliggörs och integreras respektfullt i den tätare 

stadsmiljön. 

Staden ska präglas av tätare bebyggelse, ett le-

vande centrum med folkliv på gatorna, utbud av 

varor och service, kommunikationsmöjligheter och 

trivsamma platser för spontana möten. Genom att 

samla många funktioner till staden gynnas hela 

kommunen och regionen.  

I anslutning till stadskärnan och med direkt närhet 

till tågstationen utvecklas Västra hamnen med bo-

städer, verksamheter, parker och cykel/

promenadstråk. Det kommer inom en snar framtid 

att påverka rörelsemönstren i staden och ger en 

stor potential för vidare utveckling. 

Mötesplatser utvecklas i stadskärnan för att kunna 

användas av alla oavsett var de bor, vilken ålder 

de är i och vilken bakgrund de har.  

På så sätt stärks sammanhållningen och tryggheten 

i vår stad och bidrar till att fler vill besöka och vara i 

stadskärnan. Med ett rikt folkliv i stadskärnan följer 

också bättre förutsättningar för handel och service 

liksom en ökad attraktivitet för boende och besö-

kare. 

2 Organisation och samverkan 

I BID-projektet har organisationer och företag i Hu-

diksvall lärt sig att samarbeta mot gemensamma 

mål och med gemensamma resurser. Det har gett 

en rejäl skjuts i utvecklingsarbetet. Arbetssättet i BID

-modellen fungerar också lika bra på landsbygd 

som i staden och ytterligare två orter, Näsviken och 

Delsbo, i Hudiksvalls kommun har också inlett BID-

processer för att öka samverkan. 

     Utveckling  

För att säkerställa en bättre miljö och skapa en tra-

fiksäkrare stadskärna prioriteras buss, cykel och 

gång. Det ger barn ökade möjligheter att transpor-

tera sig själva, ökar tillgängligheten och bidrar till en 

bättre hälsa när vardagsmotion och hälsosamma 

stadsmiljöer främjas. 

Sjöbodar östra hamnen med utsikt mot Katt-

vikskajen, norra delen av västra hamnen 

     Hur ser organisationen ut? 

Vår samverkansorganisation står på tre ben: intres-

senter/finansiärer som vill delta i stadsutveckling i 

Hudiksvall, strategisk samverkansorganisation ge-

nom styrelsen i paraplyorganisationen Hudik City 

och operativ enhet som är anställda av och får 

sina uppdrag från styrelsen i Hudik City.  

Hudik City utvecklas vidare från befintlig organisat-

ion och får ett utökat uppdrag, Hudik City 2.0. I 

samverkansorganisationens styrelse ingår personer 

från de olika aktörerna i staden. Organisationen 

kommer att ha anställda som arbetar med utveckl-
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     Vem gör vad? - ansvarsfördelning 

Styrelsen i nya samverkansorganisationen Hudik 

City 2.0  

Styrelsen består av max 9 representanter. Platserna 

fördelas mellan fastighetsägare och representanter 

från näringslivet och kommunen.  

Styrelsens roll 

Styrelsen tar de strategiska besluten för arbetet för 

samverkansarbetet i stadsutvecklingen. Styrelsens 

sammansättning säkerställer att både kommunala 

och privata intressen samordnas såsom exempelvis 

besöksnäring, landsbygdsutveckling, gata-park, 

samhällsplanering m.m. Styrelsen ger uppdrag till 

den operativa organisationen. 

Anställda i Hudik City 2.0, den operativa organisat-

ionen: 

Centrumsamordnare/utvecklare kommer arbeta 

med marknad och event. Medlemsvård och med-

lemsvärvning. Deltar i utvecklingsarbete i arbets-

grupperna. Är även länken in till styrelsen. 

Centrumassistent arbetar med administration och 

ekonomi, bokningar, avtal, presentkort m.m. 

Länk mellan samverkansorganisation och kommu-

nen: 

Kommunens stads- och landsbygdsstrateg driver 

strategiska frågor internt i förvaltningarna och infor-

merar och tar med ärenden till Plan och utveckl-

ingsutskottet. Stads- och landsbygdsstrategen sam-

arbetar även med centrumutvecklaren i det ope-

rativa arbetet med platsutveckling.  

PLU – Kommunstyrelsens planutskott 

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott, 

PLU, är en del av kommunens medverkan i samver-

kansorganisationen. Där lyfts ärenden från samver-

kansorganisationen Hudik City 2.0 upp när politiska 

beslut krävs. PLU har mandat att besluta direkt i 

vissa frågor och kan även skicka vidare ärenden 

som behöver beslutas i exempelvis Kommunstyrel-

sen eller Kommunfullmäktige. Genom detta får 

ing och administration och stöttar arbetsgrupperna 

Utbud, Platsen och Trygghet i deras arbete i olika 

projekt och evenemang. Såväl styrelse som arbets-

grupper bildas genom aktörernas engagemang. 

Vissa intressenter är större än andra men i samverkansorganisationen är vi alla lika viktiga partners 

som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.   
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även kommunens politiska organisation kontinuerlig 

information om vad som händer i samverkansorga-

nisationen. 

Arbetsgrupper 

I Hudik City 2.0:s organisation bildas arbetsgrupper 

utifrån behov och vilken typ av projekt som är aktu-

ella inom de tre fokusområdena Platsen, Utbud 

och Trygghet. Arbetsgrupperna består av både 

offentliga och privata aktörer. Man arbetar enligt 

den etablerade BID-modellen med sammankal-

lande i varje fokusområde. Centrumsamordnaren 

har en betydelsefull roll i arbetsgruppernas arbete 

och har en kontinuerlig kontakt med alla arbets-

grupper inom fokusområdena. 

Referensgrupp 

Under projekttiden har en styrgrupp under namnet 

Team Staden haft ansvaret för att ge riktning och 

styrning för BID-projektet. Styrgruppen har bestått 

av en blandning av kommunala tjänstemän och 

representanter från näringslivet. Team Staden kom-

mer i den nya organisationen att vara en referens-

grupp med direkt koppling till styrelsen. Till skillnad 

från projekttidens styrgrupp kan referensgruppen 

utifrån behov bjuda in andra som behövs utifrån 

aktuella frågor och projekt. Det innebär att perso-

ner både från kommunala verksamheter och nä-

ringslivet kan påverka, ge och få information ge-

nom referensgruppen. Kommunens stads- och 

landsbygdsstrateg och centrumutvecklaren från 

Hudik City 2.0 är konstanta medlemmar i referens-

gruppen. I referensgruppen ingår även sammankal-

lande i fokusgrupperna.  

       Finansiering av samverkan och operativt arbete  

I samverkansorganisationen har Hudik City 2.0 an-

svaret för de 3-åriga samarbetsavtal med partners 

som t.ex. kommunen, fastighetsägare och näringsli-

vet i staden tecknar. Det finns också större arbetsgi-

vare utanför staden som är finansiärer och samver-

kansparter kring insatser som görs i staden mellan 

det privata och offentliga. Finansiering kanaliseras 

genom samverkansorganisationen Hudik City 2.0.  

Näringslivsaktörernas finansiering av samverkansor-

ganisationen hanteras genom de 3-åriga avtalen 

som upprättas för att säkerställa en långsiktighet i 

engagemanget. De privata aktörernas andel i 

finansieringen går dels till att finansiera själva sam-

verkansorganisationen och dels till planerade insat-

ser i handlingsplanen som är kopplat till affärspla-

nen. Medlemmar i Hudik City 2.0 finansierar sam-

verkansorganisationen och insatser genom sina 

medlemsavgifter. 

Genom samverkan med näringslivet som tillsam-

mans med kommunen bidrar kan aktiviteter och 

insatser också växlas upp. 

Finansieringsmodellen visar hur fördelningen av 

finansieringen för samverkansorganisationen ser ut. 

Finansieringen ska täcka anställda av styrelsen i 

Hudik City 2.0. 

Utöver de nämnda finns även övriga finansiärer 

som exempelvis utlysningar från statliga verk och 

andra offentliga organisationer såsom Tillväxtver-

ket, Leader, fonder och Region Gävleborg. Hudik 

City 2.0 är projektägare och söker projektmedel i 

olika stadsutvecklingsprojekt.  

Fördelning finansiering mellan kommun och näringsliv. 

Nu kopplar vi på loket och drar åt samma 

håll! Skulptur av Bergsjökoa vid Möljen. 
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3 BID-området 

Det utsedda BID-området är den del av staden 

som endera hör till stadskärnan eller som är viktig 

för stadskärnans funktion och framtida utveckling. 

Gränserna för BID-området kan ändras om behovet 

finns.  

Inom BID-området ingår gågatan med två köpcen-

ter och kringliggande gator samt även Salutorget i 

norr där majoriteten av stadskärnans handel är kon-

centrerad. Vid gågatans slut mitt i det utsedda BID-

området finns centrumhållplatser för stadsbussarna.  

I söder ligger tågstation och resecentrum samt bus-

somstigning för landsortsbussar. Resecentrum står 

inför en avveckling och en omvandling av områ-

det. I sydost finns Möljen som domineras av restau-

ranger och kafé/konditori runt ett torg och med 

utsikt mot hamnen.  

I nordöstra delen av området finns Rådhusparken 

med utsikt över den lilla sjön Lillfjärden och i kvarte-

ren runtomkring hittas Kulturhuset med bl.a. biblio-

tek, Hälsinglands museum och Mulle Meck liksom 

flera tjänsteföretag och en mindre andel handel. 

Karta över BID-området   
Illustration av Kenneth Englund 



9 

 

4 Intressenter och aktörer 

5 Varumärket 

6 Syfte 

I staden finns många olika aktörer och intressenter 

inom olika områden. Stadskärnan samlar tjänstefö-

retag, offentliga verksamheter, handel, kaféer och 

Vårt platsvarumärke står för glädje, trivsel och hand-

lingskraft. 

Ända sedan det tidiga 1800-talet är staden känd 

som det glada Hudik. Ingen vet säkert var uttrycket 

kommer ifrån men under tidigt 1800-tal när uttrycket 

först började användas hade staden många aktiva 

musik- och teatersällskap och ett livligt sällskapsliv. 

Att skapa en attraktiv miljö i Hudiksvalls stadskärna 

där invånare och besökare trivs och känner sig 

trygga och där företag kan utvecklas. Att skapa en 

stadskärna som invånarna kan känna sig stolta över. 

I stadskärnan ska människor kunna mötas för aktivi-

teter, lek och evenemang eller för att bara vara. 

7 Vision 
Hudiksvall ska bli en ännu gladare, vackrare, attrak-

tivare, tillgängligare och tryggare stad för invånare, 

besökare och företag.  

I stadskärnan möts alla för aktiviteter, upplevelser, 

umgänge och vila i en trygg och stimulerande 

miljö. Allt detta är möjligt tack vare en nära samver-

kan mellan kommunen och det privata näringslivet.  

restauranger. Alla har ett intresse av en väl funge-

rande och attraktiv stadskärna. 

Säkert var det en av anledningarna till ryktet.  

I slutet av 1800-talet befäste stadens träpatroner 

ryktet med sina punschfester på det då nybyggda 

stadshotellet. Idag är det bland andra Glada Hu-

dikteatern som hjälper till att hålla ryktet om det 

Glada Hudik vid liv. 

Genom att arbeta i samverkan för stadsutveckling 

för en attraktivare stad bidrar vi även till kommu-

nens vision att kommunen ska vara: ”Sveriges 

bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 

invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 

2050”. 

Med fler människor som rör sig ute under alla tider 

på dagen och under hela året ökar både trygg-

het och näringslivets möjligheter att både över-

leva och utvecklas. På så sätt behåller vi en le-

vande stadskärna för näringsliv, boende och besö-

kare.  
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8 Målbilder 
1. Stadskärnan ska vara en favoritplats främst för våra invånare, men 

även besökare – en plats där du både vill stanna länge och som 

du vill återkomma till 

Uppföljning: medborgarenkäter och intervjuer 

2. Skapa en långsiktig, strukturerad och tydlig samverkansorganisation 

som arbetar för gemensamma långsiktiga mål för att driva stadsut-

veckling 

Uppföljning: Årsberättelser o.dyl. från samverkansorganisationen som visar 

genomförda aktiviteter och hur väl samverkan har fungerat 

3. Förstärk och skapa nya mötesplatser i stadskärnan samt arbeta för 

sammanhängande stråk  

Uppföljning: Före-efter med inventeringar och foton för att mäta flöden 

och hur befolkad en plats är. Besöksstatistik från verksamheter. 

4. Öka antalet aktiviteter och evenemang i stadskärnan för att skapa 

fler möjligheter till gemenskap och trivsel i staden 

Uppföljning: Jämför evenemangskalendrar från år till år och räkna antalet 

aktiviteter och evenemang 

5. Utveckla och förstärk befintliga besöksmål 

Uppföljning: kundnöjdhetsundersökningar, flödesmätning/besökstäthet 

6. Förbättra, försköna och modernisera stadsmiljön 

Uppföljning: Före-efterbilder exempelvis foliering av el-skåp 

7. Ökad social hållbarhet – ökad delaktighet, inkludering och trygghet 

Uppföljning: återkommande normvandringar och trygghetsvandringar  

8. Ökad ekologisk hållbarhet - ekologiskt hållbara transporter, ekolo-

giskt hållbara evenemang, ekologiskt hållbara material, minska 

restavfall 

Uppföljning: kartläggning skräp på gator Tekniska, redovisa i årsredovis-

ning Hudik City 2.0 vilka val som gjorts vid materialinköp, evenemang, 

transporter m.m.  

9. Ökad ekonomisk hållbarhet – ökad försäljning hos butikerna, bättre 

kundunderlag till fastighetsägarna med färre tomma lokaler, bättre 

möjlighet till rekrytering och behållande av personal hos tjänstefö-

retagen. 

Uppföljning: försäljningsindex, uthyrningsstatistik, intervjuer med centralt 

belägna tjänsteföretag. 
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9 Delmål 

För att behålla den fart och ambition som funnits i 

projektet siktar Hudiksvall på att bli utsedd till Årets 

Stadskärna på Svenska Stadskärnors årskonferens 

2024. Genom att ansöka om att bli Årets stadskärna 

ger vi den nya samverkansorganisationen ett tydligt 

mål och motivation till att fortsätta arbetet på 

samma strukturerade sätt som under projekttiden 

för att i slutändan nå visionen om ett gladare och 

attraktivare Hudiksvall för våra invånare. Under 

tiden fram till nominering kommer många åtgär-

der att kunna genomföras och ge fler tillfällen till 

samverkan. 

10 Nulägesanalysen 

Engagemanget har varit stort från start. I den första 

stadsvandringen som genomfördes i hällregn och 

stormvindar deltog 62 personer från näringsliv, kom-

mun och föreningar. Engagemanget har också varit 

fortsatt stort i arbetet med fokusgrupperna och 

mycket har redan kunnat genomföras tack vare 

det.  

Fokusgruppernas arbete ledde även till att en nulä-

gesanalys kunde sammanställas under våren 2021. 

Nulägesanalysen finns utlagd på projektets hemsida 

gladarehudik.se. Nulägesanalysen sammanställer 

resultaten från fokusgruppernas platsrundvandring-

ar, insamlat källmaterial från kommunen och annat 

material. 

Bild från stadsvandring i augusti 2021 

Byggnad i hörnet Stationsgatan-

Bankgränd 
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BYGGA VARUMÄRKE – Identitet, profil, image och 

positionering 

Gruppen har identifierat tre viktiga faktorer som 

utmärker Hudiksvall och som är viktiga för att 

bygga varumärket: Glada Hudik, havet och ”till 

Hudiksvall återvänder man”. 

Det finns sedan tidigare en varumärkesplattform 

för hela kommunen, med namnet Glada Hudik. 

Närmare 1000 personer i olika åldrar och med olika 

bakgrund har deltagit i arbetet att ta fram varu-

märkesplattformen. Den kan utnyttjas både mer 

och effektivare i varumärkesbyggandet. 

UTBUD – Butiksmix, service, tjänster, värdskap, aktivi-

teter och upplevelser  

I stadskärnan finns en mix av butikskedjor och lokala 

butiker. De unika butikerna bidrar skapar personliga 

butiker där utbudet kan anpassas mot efterfrågan 

hos kunderna. I stadskärnan finns även besöksmål 

såsom Hälsinglands muséum med butik och kafé 

och Mulle Meck.  

 

Utbudsgruppen konstaterade att det saknas aktivi-

teter för familjer i stadskärnan, särskilt vintertid. Vin-

terparken genomfördes därför för första gången i 

mars 2022 under fyra lördagar. Man grillade, tittade 

på teater, åkte pulka och umgicks. Evenemanget 

blev mycket välbesökt. 

     Fokusområden 

PLATSEN – Funktion, utseende och utformning 

Hudiksvalls stad har flera trevliga platser och områ-

den, men det finns utvecklingspotential. Staden 

behöver omtanke och nytänkande för att nå sin 

fulla potential och utvecklas för framtiden. Stads-

kärnan har många vackra och ståtliga byggnader 

som vittnar om stadens historia. Möljen med sina 

sjöbodar är en favoritplats för många. Platsen fun-

gerar som mötesplats med restauranger, caféer 

och flanörer, framför allt sommartid. Guldsmeden 

är det handelskvarter i staden som är mest popu-

lärt för butiker och shopping, mötesplats och folk-

liv, restauranger och caféer samt nöjen. 

 

Västra Tullgatan är en gata som alla fokusgrupper-

na upplevde som väldigt tråkig. Den signalerar att 

staden tar slut, trots att det finns flera verksamheter 

på gatan och den leder vidare i staden till kvarte-

ret Bryggeriet. Under våren arbetade alla fokus-

grupperna och styrgruppen därför i samverkan för 

att skapa en s.k. sommargata och på rekordtid 

lyckades man tillsammans stänga av gatan för bil-

trafik och möblera den och skapa en ny mötes-

plats i stadskärnan under maj – september 2022.   

Bilder från Vinterparken i mars 2022 

TILLGÄNGLIGHET – Transporter, framkomlighet/

tillgänglighet, öppettider 

 

I de centrala delarna av Hudiksvall finns tillgång 

många parkeringsplatser, kollektivtrafiken har täta 

avgångar under dagtid och det är nära mellan 

hållplatser för stadstrafiken, landortsbussar och tåg. 
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Det två bilderna till vänster visar före och efter på Västra Tullgatan sommargata 2022. Till höger ett folierat 

el-skåp på gatan. Sommargatan var ett samarbete mellan alla fokusgrupper, styrgruppen, kommunen 

och näringslivet i Hudiksvall. Foliering av el-skåp är ett samarbete mellan fokusgrupperna Varumärket och 

Trygghet, kommunen och näringslivet. Ca 60 el-skåp i BID-området kommer att folieras under våren 2023. 

Gruppen fokuserar på att skapa inkluderande lek-

möjligheter i stadskärnan och att utveckla gång- 

och cykelvägar.  

 

I maj 2022 genomfördes en normvandring på Västra 

Tullgatan tillsammans med Propell (en regional inno-

vationshub i samverkan mellan Hudiksvalls kommun, 

Region Gävleborg och RISE) inför omvandlingen till 

sommargata. En grupp deltagare med olika bak-

grunder och olika åldrar deltog för att ge sin syn på 

hur gatan fungerade innan avstängning och hur 

den skulle behöva se ut för att de skulle trivas där.  

11 Fastighetsägargruppen 

I BID-processen har det för första gången bildats ett 

nätverk för fastighetsägare i Hudiksvall. Nu finns det 

en arena för att utbyta information och stötta 

varandra. Därmed finns det nu också förutsättning-

ar för att hitta samverkan mellan fastighetsägare 

både i och utanför stadskärnan.  

 

Tillsammans har fastighetsägarna under hösten 

och vintern 2021 - 2022 arbetat med att ta fram en 

gemensam policy för klotterbekämpning.  

TRYGGHET - Rent och snyggt, tryggt och säkert  

Fokusgruppen har konstaterat att staden är väl be-

lyst men att det saknas belysning på vissa platser. 

Särskilt kan dekorationsbelysning till exempel av fa-

sader och träd utvecklas mer för att lyfta vackra 

detaljer och samtidigt lysa upp mörka platser för 

större trygghet. Under projekttiden har exempelvis 

befintlig belysning vid Kanalparken rengjorts. Fo-

kusgruppen har också genomfört en trygghets-

vandring i stadskärnan. 

Liksom många andra städer förekommer det klot-

ter i staden. Klotter har en tydlig koppling till upp-

levd otrygghet och är därför mycket viktigt att 

jobba med. Installationer som exempelvis el-skåp, 

papperskorgar och liknande är särskilt utsatta. 

Trygghetsgruppen har därför inlett ett projekt i 

samverkan med Varumärket för att foliera samt-

liga el-skåp inom BID-området med en förhopp-

ning om att man på så sätt kan minska förekoms-

ten av klotter eftersom detta haft god effekt i 

andra städer.  

Ett test på två elskåp genomfördes på Sommarga-

tan Västra Tull maj-september 2022. Dessa var in-

nan foliering klottrade men inget klotter har kom-

mit till efter folieringen.  
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12 Medborgarenkäter 

Under maj-juni 2022 genomfördes en medborgaren-

kät för att få in synpunkter och förslag i BID-

processen. Det är viktigt att ta reda på vad man 

tycker om stadskärnan idag. 378 personer svarade 

på enkäten. Många har med stort engagemang 

gett bra förslag och synpunkter på vad som kan 

förbättras i vår stad. 

Helhetsintrycket när svaren på samtliga frågor vägs 

ihop är att: stadskärnan är  ok. Det finns en tydlig 

konsensus om att stadskärnan skulle kunna vara 

och erbjuda mer än den gör idag. Stadskärnan är 

mysig, men upplevs även som tråkig.  

Man saknar framför allt mötesplatser, aktiviteter 

och evenemang som kan göra att det är intres-

sant att befinna sig i stadskärnan och särskilt kvälls-

utbudet upplevs som dåligt. 

       Mysig, tråkig och sjöbodar—medborgarenkät 2022 

Ordmoln från enkäten. 

Topp tre ord som beskri-

ver Hudiksvall är  enligt 

enkäten  mysig, tråkig 

och sjöbodar. 

Resultatet från medborgarenkäten sammanfaller 

också väl med resultatet från C-uppsatsen 

”Sökandet efter en småstadsidentitet” av Rasmus 

Näsman som genomfördes under våren 2021. I upp-

satsarbetet ingick en enkätundersökning som även 

kartlägger var olika grupper rör sig i staden. Två 

områden där flest människor rör sig identifierades; 

kvarteren Guldsmeden och Fyren med omgivning-

ar dagtid och Möljen kvällstid. 

   ”Sökandet efter en småstadsidentitet”  



15 

 

13 Marknaden 

Dagbefolkningen i stadskärnan uppgår till 376 % av 

nattbefolkningen, vilket innebär ett nettoinflöde av 

arbetskraft till stadskärnan. Detta är betydligt högre 

än för jämförbara städer. 3 % av kommunens be-

folkning bor i stadskärnan. Det är en lägre andel än 

jämförbara städer. 

 

Omsättningen i Hudiksvalls stadskärna minskade 

med 7,1 % 2020, vilket är ett mindre tapp än andra 

jämförbara städer. Den bransch som gick bäst var 

dagligvaror, medan kommersiell service och hotell 

tappade mest.  

 

Detaljhandelsförsäljningen har minskat mer i stads-

kärnan jämfört med kommunen i helhet, men stads-

kärnan står ändå för 28 % av kommunens totala de-

taljhandelsomsättning. Det är en större andel än 

jämförbara städer. 

 

Med ett försäljningsindex på 98 har kommunen ett 

nettoutflöde av köpkraft, men i jämförelse med öv-

riga kommuner i Hälsingland har Hudiksvall det 

högsta försäljningsindexet. När man tittar på detalj-

handelns omsättning per capita ligger Hudiksvall på 

andra plats i länet efter Gävle med 63 900 kr per 

capita. Det är strax under riksgenomsnittet på 

65 850 kr per capita.  

 

I Hudiksvalls stad finns fyra tydliga områden som 

samlar handel på samma plats. Utöver stadskärnan 

även Medskog strax utan för staden vid E4, handels-

området vid Furulund samt Sanna industri och han-

delsområde. Medskog har främst större varuhus och 
Handelsområden i Hudiksvall 

domineras av kedjor som i stor utsträckning erbju-

der sällanköpsvaror t.ex. möbler, maskiner, verktyg 

och elektronik. Ofta i kombination med varor i 

andra kategorier exempelvis hushållsartiklar, hem-

inredning och biltillbehör. 

       Kunder-invånare-besökare 

Den målgrupp som lockas till staden är framför allt 

kommunens egna invånare, men stadens utbud 

lockar även människor från övriga Hälsingland och 

Gävleborg. Fler och fler tillresta besökare från övriga 

Sverige hittar också hit, framför allt på grund av 

evenemang och närheten till naturupplevelser och 

världsarvet Hälsingegårdar. Även Hälsinglands mu-

seum, sjöbodarna och Mulle Meck är attraktioner i 

staden som lockar till besök.  

 

Besökarna tillhör framför allt den äldre målgrupp-

en, 60 +, som gillar att njuta av livet och upptäcka 

kultur och nya platser. Men målgruppen ”aktiva 

familjer” ökar och har fått upp intresset för Glada 

Hudik, framför allt tack vare den bredd av upple-

velser som finns runtomkring staden.  



16 

 

      Konkurrenterna 

Hudiksvall har en konkurrenssituation särskilt gente-

mot Sundsvalls handelsområde Birsta (Sundsvall för-

säljningsindex 130) med en restid på ca 1 timme 

från Hudiksvall och till viss del även Gävle med han-

delsområde Valbo köpcentrum (Gävle försäljnings-

index 119) ca 1,5 timmars restid från Hudiksvall. 

Båda handelsområdena har IKEA-varuhus, som drar 

många kunder. 

Liksom för all fysisk handel är e-handel en konkurrent 

att ta på stort allvar även i Hudiksvall. I Gävleborg 

handlar 72 % av befolkningen på nätet. Att även 

Hudikborna handlar mycket på nätet har noterats 

hos paketombuden som hanterar en ökad mängd 

paket årligen. Under 2021 stod e-handeln för 45 pro-

cent av tillväxten i hela detaljhandeln, och e-

handelns andel av den totala försäljningen i detalj-

handeln uppgick till 16 procent. För mer information 

se handelsfakta.se. 

Hudiksvall har relativt goda förutsättningar för han-

del trots ett visst 

utflöde av handel. 

Hudiksvall har ett 

litet familjärt cent-

rum med butiker 

samlade inom 

några få kvarter 

där det är lätt att 

få överblick och 

du får ett person-

ligt bemötande. 

Hudiksvalls mindre 

storlek innebär 

dock ett mer be-

gränsat utbud. Det 

mesta finns repre-

senterat, men det 

finns inte alltid lika 

stora valmöjlighet-

er jämfört med exempelvis Sundsvall. 

När inköp av stora sällanköpsvaror görs har han-

delsområden såsom Birsta och Valbo fördel av att 

det är lätt med parkering och transporter. Det in-

nebär även att det kan vara så långt mellan buti-

kerna att bil krävs för att ta sig mellan dem, vilket 

kan vara en nackdel för konsumenten som inte 

behöver transportera större varor och söker upple-

velser i första hand.  

Vad är försäljningsindex? 

Försäljningsindex är ett 

värde som visar om man 

har ett inflöde av köpkraft 

eller om det finns ett ut-

flöde av köpkraft från plat-

sen.  

Ett försjäljningsindex under 

100 innebär att det finns ett 

utflöde av köpkraft till 

andra orter.  

Ligger försäljningsindex 

över 100 attraherar platsen 

köpkraft även utifrån. 

Hudiksvall har även en stor målgrupp av förbipasse-

rande besökare som är på väg till fjällen och Höga 

Kusten. De flesta tar sig dock inte hela vägen in till 

staden, utan stannar på externhandelsområdet 

Medskog. Här finns alltså en stor potential till att 

locka in resenärerna att upptäcka Hudiksvalls stad 

och dess växande utbud.  

14 Strategi - framtid 
Hudiksvalls stadskärna ska erbjuda en mix av han-

del, aktiviteter och evenemang samt restauranger 

och kaféer. Stadskärnan ska vara en trygg plats att 

mötas och aktiveras lika väl som en plats för handel 

och ärenden. Genom att göra stadskärnan till en 

attraktiv plats att vara ger vi förutsättningar till ex-

empelvis spontana inköp och kafébesök. 

Vår målgrupp är i första hand invånare i och om-

kring Hudiksvall och därefter besökare.  

Utveckling av stadskärnan uppnår vi genom att vi 

skapar den nya samverkansorganisationen. Genom 

att vi utvecklar den befintliga organisationen Hudik 

City till Hudik City 2.0 kan vi bygga vidare på befint-

liga kunskaper och arbete. Det kommer att skapa 

bra förutsättningar för 

att sömlöst fortsätta 

det samverkansarbete 

som påbörjats i BID-

projektet. Efter 3 år till 

2026 kommer en ny 

affärsplan tas fram av 

samverkansorganisat-

ionen. Handlingsplanen 

kommer att uppdate-

ras årligen. 

Hudik City 2.0 ansvarar 

för att starta upp arbe-

tet med nya handlings-

planer och affärsplan. 
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15 Handlingsplan 
För att säkerställa att det operativa arbetet flyter 

på och är väl förankrat bland alla intressenter finns 

en årsplanering för arbetet med att ta fram nya 

handlingsplaner och för att förnya Affärsplanen ef-

ter de 3 åren löpt ut. I uppföljningen av handlings-

planen följs det upp vilka åtgärder som blivit ge-

nomförda och det samlas in önskemål och syn-

punkter från fokusgrupperna och referensgrupper-

na inför arbetet med att ta fram ny handlingsplan. 

Året inleds därefter med att fokusgrupperna samlas 

och påbörjar ett utkast med idéer om åtgärder 

som ska genomföras under kommande år. Åtgär-

derna ska vara tydligt kopplade till Affärsplanens 

mål och vision. Ett färdigt utkast presenteras styrel-

sen i samverkansorganisationen Hudik City 2.0 och 

förankras såväl bland privata intressenter som hos 

kommunen. Vilka projekt har man exempelvis pla-

nerat för på kommunen i stadskärnan? Finns det 

risk för krockar mellan planerade evenemang och 

gatuarbeten o.s.v.? Finns det kanske satsningar 

som skulle vara bra att samordna?  

Handlingsplanen justeras och styrelsen godkänner 

den. Efter godkänd Handlingsplan informeras in-

tressenterna i samverkansorganisationen internt 

och externt informeras medborgarna om planer-

na. Aktuell handlingsplan ligger som separata bila-

gor till Affärsplanen. 

Översiktsbild över arbets-

gången när handlingspla-

ner ska genomföras och 

följas upp samt ny affärs-

plan tas fram. 

16 Riskanalys 
Samverkan är ett effektivt sätt för att uppnå utveckl-

ing men det kan också vara svårt när många parter 

med olika intressen ska enas om mål, budget och 

prioriteringar. Det viktiga när intressekonflikterna 

uppstår är att det finns strategier för att hantera situ-

ationerna när samverkan mest känns som samvär-

kan. Då är det viktigt att hålla fast vid de mål som vi 

tillsammans beslutat om.  

Brist på kommunikation är en stor risk i alla samver-

kansprocesser, där en känsla av utanförskap lätt 

kan uppstå och skapa en ovilja att vara delaktig 

längre fram. Även när kommunikationen funnits 

där efterfrågas ofta mer av den varan, så att upp-
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repa budskapet kontinuerligt under ett projekt är 

viktigt. Ett gott samarbete med media kan också 

vara ett sätt att nå ut. 

Kommunen har en nyckelroll för att skapa förutsätt-

ningarna för samverkan och utveckling. Både ge-

nom att kommunen är huvudman för gator, torg, 

parker och genom att kommunen står för lite över 

hälften av samverkansorganisationens finansiering. 

Det ger en stabilitet för övriga intressenter att ar-

beta vidare med utvecklingsfrågorna, men innebär 

även en risk då övriga aktörer kan luta sig tillbaka 

och tänka ”det där löser kommunen”. Det är viktigt 

att hålla i minnet att stadsutvecklingsarbetet är nå-

got som görs i samverkan och med ett gemensamt 

ansvar.  

Olika organisationer kan ha olika syften och mål 

med sina processer och därför kan man behöva 

jobba i två spår. Men separata processer som inte 

är synkade mellan samverkansorganisationen och 

andra organisationer kan riskera att fokus tappas i 

samverkansarbetet. Det är därför viktigt att vi har 

samordnade processer, inte parallella processer. 

Om en part exempelvis har ett pågående varumär-

kesarbete är det viktigt att samordna det arbetet 

även med samverkansorganisationens varumär-

kesarbete. Det kan t.ex. ske genom att nyckelper-

soner arbetar i fokusgrupper eller genom referens-

grupper i samverkansorganisationen.  

Det finns en risk i projekt att överenskommelser om 

detaljer i projekt och aktiviteter förmedlas enbart 

muntligt och att informationen därför bara finns 

hos en nyckelperson. Om en nyckelperson som 

sitter på mycket information av olika anledningar 

då försvinner från samverkansorganisationen riske-

rar åtgärder och aktiviteter att försvåras, fördyras 

och i värsta fall helt stanna upp. Med muntliga 

överenskommelser är det också en risk att konflik-

ter uppstår om vad man egentligen kom överens 

om senare i projekten. Det är därför viktigt att det 

finns rutiner för hur information om överenskommel-

ser och avtal ska dokumenteras och för var den 

ska förvaras så att det är möjligt för en efterträdare 

att smidigt ta över arbetsuppgifter och fortsätta 

driva åtgärder och aktiviteter framåt. 

Hudiksvall  med tågstationen till vänster och centrum till höger i bild 
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Slutord 

Det finns en stor vilja och handlingskraft i Hudiksvall. Nu när vi funnit 

varandra i samverkan är det bara fantasin som sätter gränser för vad vi kan 

göra. BID-modellen har visats sig vara en effektiv väg framåt och är ett ar-

betssätt vi tar med oss in i den nya samverkansorganisationen.  

Vi fortsätter som vi startade – Vi gasar, vi kör! 
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Till Affärsplanen finns en tillhörande Handlingsplan 


