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BID AFFÄRSPLAN – FILIPSTAD
1. HISTORIK – BAKGRUND
Filipstad har varit handelsstad sedan den grundades 1611 och vill fortsätta vara det självklara
valet för handel. Den stora skog-, gruv- och järnhanteringen under flera hundra år och
livsmedelstillverkning i nästan hundra år har krävt bra handel och service. Ett halvt sekel av
minskande befolkning på grund av gammal industri som avvecklats har lett till minskat utbud
av handel och service. Befolkningen har ökat genom invandring och aktiv bosättning i
Filipstad. Nu måste vi återigen vinna mark som en god handel och servicestad.
Filipstad har redan erfarenhet av BID-liknande arbete då precis en sådan modell använts när
scenen på torget och en ny staty upprättades i centrum genom lokal medfinansiering/
arbetstid. Som ett nytt grepp har Filipstad nu anslutit sig till TripTale, en app som berättar
om staden, platser och eller personer.

2. ORGANISATION – ROLLER & ANSVAR
Styrgrupp (strategisk nivå)
för och ägare av BID
Filipstad (i framtiden) är
Centrumföreningen
attraktiva Filipstad som är
en ekonomisk förening. I
organisationen sitter två
personer från
organisationerna Svensk
Handel Filipstad,
Fastighetsägarna,
Företagarna Filipstad, FFIS
(Filipstadsföretag i
samverkan, en
eventförening) samt
kommunen.
En BID-grupp bestående av centrumföreningens ordförande/BID-manager samt 1-2
kommunala tjänstemän håller ihop allt arbete och arbetar både strategiskt och operativt.
Under BID-gruppen finns ett antal arbetsgrupper som kan vara både områdesspecifika (ex.
kultur & event) eller generella (ex. ansvariga för aktiviteter i handlingsplanen).
Nyckelorganisationer för BID arbetet är Svensk Handel Filipstad, Fastighetsägarna och
kommunen. BID-gruppen har kontakt med övriga kommunala funktioner.
I framtiden bör BID-manager rollen vara Centrumföreningens ordförande.
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3. GEOGRAFISKA BID-OMRÅDET
Vi har både ett handelsområde samt centrumkärnan inom BID området. För att stärka
utvecklingen av båda områdena avser vi att genomföra ett skyltningsprojekt. Vi ser att
områdena är beroende av varandra för att det är olika sorters handel.

Lediga lokaler 2018-01-30, 11 lediga lokaler i centrum
http://www.filipstad.se/toppmeny/naringslivocharbete/drivaochutveckladittforetag/lokaler
mark.4.2322743414c997c7989bf.html
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Fastighetsägare i centrumkärnan, finns lättillgängliga i kommunens fastighetsägarregister.
Röd markering visar flödet av människor i Centrumkärnan.

Svarta pilar visar in och utfart från riksväg 26 och 63.

4. INTRESSENTER
Kommunen, Företagarna, Svensk Handel, Fastighetsägarna, FFIS, Svenska Kyrkan, övriga
eventorganisationer/föreningar.
Alla dessa intressenter med undantaget Svenska Kyrkan har varit medlemmar i
centrumföreningen sedan starten 2011. Organisationerna utser två representanter till
Centrumföreningen.
Kommunen: jobbar för ett attraktivare Centrum både vad gäller den fysiska miljön och
utbud/upplevelser. Avsätter varje år pengar för fysiska förbättringar. Näringslivskontoret
finns för alla företag. Är bland annat projektägare för ett Värmlandsprojekt inom e-handel
och showroom.
Företagarna: en levande centrumkärna/kommun är viktigt för alla företag.
Medfinansierar BID-Projektet. Medlemmarna bör kunna medverka med tid eller pengar i
BID-aktiviteter.
Svenska Handel: har funnits sedan lång tid tillbaka för samarbete mellan
näringsidkare/handlare i centrumkärnan.
Medfinansierar BID-Projektet. Medlemmarna bör kunna medverka med tid eller pengar i
BID-aktiviteter.
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Fastighetsägarna: är en mycket viktig part i utvecklingen av centrumkärnan och jobbar
genom sina fastigheter för en attraktivare miljö. Medlemmarna träffas tillsammans med
kommunen även i en Fastighetsägargrupp.
Medfinansierar BID-Projektet. Medlemmarna bör kunna medverka med tid eller pengar i
BID-aktiviteter.
FFIS: ”Filipstadsföretag i samverkan” är de drivande och genomförande av de flesta event i
centrumkärnan.
Medverkar med tid i BID-aktiviteter.
Svenska kyrkan: är intresserade av en väl fungerande centrumkärna.
Upplåter mark och kan sponsra vid BID-aktiviteter.
Event organisationer/föreningar: vid behov och intresse kan andra föreningar organisationer
bli/vara involverade i centrumkärnans utveckling.
Samarbetspartner: Nyföretagarcentrum som bidrar t.ex. med utbildning och coachning för
entreprenörer och övrig samverkan med redan befintliga företag, organisationer och
föreningar.

5. IDENTITET – VARUMÄRKE
Filipstad är framförallt känt för entreprenörerna John & Nils Ericsson, poeten Nils Ferlin, det
världsledande varumärket Wasa och fredagsmyset OLW.
Propellerns fader John Ericsson, mest känd för sin medverkan i det amerikanska
inbördeskriget där han utvecklade krigsföringen till sjöss, är begravd i ett mausoleum i
centrumkärnan. Nils Ericsson anses vara svenska järnvägens fader och utvecklade även
kanalsystemen i Sverige. Bröderna föddes i mineralarternas Långban.
Poeten Nils Ferlin växte upp i Filipstad och sitter staty på Stora torget, dessutom finns ett
Ferlin-museum i centrumkärnan.
Barilla (Wasa) har funnits i Filipstad sedan 1931 och har sedan 2010 en kombinerad butik och
museum. OLW (Old London Wasa) som startade 1968 är en avknoppning från Wasa har sin
fabrik i Filipstad.
Centrumföreningen vill sätta Filipstad på kartan som en ATTRAKTIV SMÅSTAD FÖR ALLA
genom en väl förankrad och genomtänkt handlingsplan.
Filipstad är vacker, aktiv, miljömedveten, har bra skolor och ett stort utbud av fritid, handel
och service samt event. I Filipstad ges möjlighet till att leva nära, tryggt och bekvämt.
Filipstad är välkomnande och jobbar aktivt med mångfald i alla perspektiv och är tillgänglig.
Mångfald och tillgänglighet är viktiga begrepp. Mångfald skall finnas som en del i allt arbete
som görs inom kommunen. Tillgänglighet är viktig ur både ett socialt perspektiv men också
ett fysiskt.
För att få fler att stanna till i Filipstad säger vi: FILIPSTAD HANDEL & UPPLEVELSER!
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Allt arbete som nu görs inom Centrumföreningen skall ta avstamp både i
ATTRAKTIV SMÅSTAD FÖR ALLA såväl som FILIPSTAD HANDEL & UPPLEVELSER!

6. SYFTE
Filipstad har sedan 2011 Centrumföreningen Attraktiva Filipstad som startades på grund av
en vikande handel och centrumutveckling. För att alla medlemmar/intressenter skall känna
att de både har mandat, ansvar och äger frågan kring Filipstads centrumkärna kompletteras
det redan pågående arbetet med denna affärsplan.
Syftet är att samverka för att få en attraktiv centrumkärna med handel och upplevelser.

7. VISION
Filipstad skall vara en attraktiv småstad för alla, så som näringsidkare, alla som bor och
verkar och besöker samt vara en plats för handel och upplevelser.
Centrumföreningen vill stärka den lokala handelns konkurrenskraft, utveckla
fastighetsägande och skapa förutsättningar för utveckling av nya affärs-och
verksamhetsidéer, bredda näringslivet samt främja samverkanslösningar på olika nivåer och
arbeta för en attraktiv fysisk miljö.
Centrumföreningen Attraktiva Filipstads vision stämmer väl överens med kommunens.
(Filipstads kommuns vision, se nedan, hämtat från Filipstad kommuns hemsida)
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8. MÅL
Ha en attraktiv Centrumkärna som gör att alla som verkar i området får ett ökat
kundunderlag och därmed en framgångsrik verksamhet. Alla som nyttjar centrumkärnan
skall uppleva den som trevlig och innehållsrik och gärna återvända tillsammans med vänner.
Filipstads Centrumkärna skall vara känt för: Handel och Upplevelser!
Vilka är våra målbilder?
 Fler välmående företag
 Fler etablerade företag
 Fler som åker in och stannar i Filipstad
Vilka är våra framgångsnycklar?
 Aktivt samarbete mellan alla intressenter i Centrumföreningen Attraktiva Filipstad.
 Kompetensutveckling och projektet Hållbar Handelsutveckling i staden.
Hur kan vi mäta våra mål?
 Handelsindex
 Färre lediga lokaler
 Intervjuer med handels och serviceföretag, medborgare och besökare
 Intervjuer med medborgare och besökare

9. STRATEGI – FRAMTID
Ha en aktiv Centrumförening som både har mandat, medel, tar ansvar och agerar.
Centrumföreningens status höjs och blir en remissinstans för kommunen.
Målgruppen för Centrumföreningens arbete är framförallt för de företagare som verkar
inom BID-området, både fastighetsägare, handel och serviceföretag.
Filipstad måste ligga i framkant som vi exempelvis gör genom projektet Hållbar
handelsutveckling i staden som jobbar för e-handel och showrooms. Projektet främjar
tillväxt och konkurrenskraft genom att öka kunskapen om användandet av informations- och
kommunikationsteknik som komplement och utveckling av nya affärsmöjligheter. För att
ytterligare stärka centrumkärnan jobbar vi vidare med att inspirera till Pop-up
stores/showrooms som blir mer och mer vanliga och i framtiden för att stärka
centrumkärnan.
Målgruppen för användningen av BID-området/centrumkärnan är de som lever och jobbar i
Filipstads kommun, besökare/turister och genomresande fjällturister.
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Etableringsstrategi
Vi har ett väl etablerat samarbete med Business Värmland (en stödjande organisation för
utveckling av företag och nyetableringar) som jobbar med etableringar i hela Värmland.
Dessutom sker ständigt nya etableringar både utanför centrum och i centrum. En stor
framgångsfaktor är att vi agerar snabbt när intressenter dyker upp, vi är noga med direkt
återkoppling på eventuella frågor från företag som vill etablera sig.
Vi ser att den handel som etablerar sig i vårt växande handelsområde och centrumhandeln
kompletterar varandra. De är även sammanlänkade genom stråket Hötorget (den äldre
bebyggelsen) och Möjligheternas trädgård.
När det gäller nyetableringar så är läget vid riksvägarna 26:an och 63:an en stor fördel.

10. DELMÅL
ÅTERKOMMANDE KOMPETENSUTVECKLING
(Ex handlare: generellt & e-handel, Fastighetsägare, Centrumföreningen)
VERKA FÖR E-HANDEL & SHOWROOMS
(Ex fler använder e-handel som komplement, etablering av något showroom)
SAMVERKA FÖR RENT, TRYGGT & SÄKERT
(Ex första intrycket av Filipstad, medborgarlöftet Polis & Filipstads kommun)
STÄRKA IDENTITET, VARUMÄRKE & MARKNADSFÖRING
(Attraktiv småstad för alla såväl som Filipstad Handel & Upplevelser
genomsyrar allt (aktiviteter, material, etc.))

11.FOKUSOMRÅDEN Centrum Filipstad
BYGGA VARUMÄRKE – Identitet, profil, Image och positionering
Identitet: Attraktiv småstad för alla
Profil: Nära, tryggt, bekvämt, livsstil
Image: Välkomnande, tillgängligt, mångfald
Positionering: Handel & Upplevelsestaden
UTBUD – Aktiviteter, upplevelser och service
Många bra evenemang genom organisationen FFIS/Centrumföreningen.
Finns flera kulturupplevelser inom BID-området, bland annat stadsvandring i kulturens
tecken.
TILLGÄNGLIGHET – Transporter (skyltar)
Centrumkärnan har en bra, stor och tillgänglig centrumparkering med fri parkering.
Centrumkärnan är nära och tillgänglig, lätt att ta sig fram i och korta avstånd. Filipstad är en
cykelvänlig stad. Bussterminalen är centralt belägen och erbjuder goda förbindelser i
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regionen. Skyltning till och i centrumkärnan behöver utvecklas.
RENT, TRYGGT OCH SÄKERT
Både näringsidkare och privatpersoner upplever staden ren och där trygghet och säkerhet
ständigt utvecklas. Kommunen tar stort ansvar för att staden städas och medborgarlöftet
mellan kommun och polis bidrar till trygghet och säkerhet.

12. MARKNADEN
Hur är vår position på den lokala, regionala och nationella marknaden?
Från 2014 till 2016 har sällanköp ökat med 3 enheter (handelsindex 23) och minskat när det
gäller dagligvaror med 2 enheter (handelsindex 104), fakta från HUI 2016.
Några av stadens arrangemang med Oxhälja och FFIS-arrangemang i spetsen har en regional
och till viss del nationell spridning.
Filipstad har ett antal butiker med regional spridning.
Vad behöver våra målgrupper?
Boende och yrkesverksamma:
Handel och service som uppfyller behoven i vardagslivet, till exempel behövs vid skolstart
pennfodral och bänkpapper likväl som en snygg topp och gå-bort-present till den snabbt
inbokade middagen samma kväll men även dammsugarpåsar för alla fabrikat och allt det
erbjuder Filipstad.
Besökare/turister:
Boende av olika typers och prisnivåer, mat och fika samt trevliga upplevelser.
Fjällturister:
Drivmedel, handel för proviantering samt mat och fika med god service.
Medföljande vid idrottsarrangemang:
Mat, fika, samt handel och till viss del upplevelser
Vilken marknadspotential har vi på vår marknad?
Mycket god om handel och service utvecklas i rätt riktning.
Många av våra handlare har stor potential att växa med e-handel och digital marknadsföring
som komplement till den redan befintliga affärsidén.
Vilka trender ser vi för vår marknad?
Fler och fler vill gärna handla på hemmaplan, på sin arbetsort eller via e-handel istället för
att lägga tid på att åka till köpcentra på kväller/helger för att få tid till att ta del av stadens
arrangemang.
Handel ökar som del av vad besökare/turister spenderar pengar på.
Vad sker och vad kommer att ske i vår omgivning i framtiden?
LokalLojal begreppet sprider sig mer och mer och även in på e-handelsområdet.
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13. KUNDER – INVÅNARE – BESÖKARE
Vilken är vår målgrupp och hur ser de ut?
Boende i Filipstad: många barnfamiljer, nysvenskar och pensionärer, 10 870.
Inpendlare som arbetar i Filipstad: yrkesverksamma i åldern 25-65 år.
Besökare/turister (statistik från Turistbyrån): svenskar äldre par 55-75 år, barnfamiljer
(aktiviteter), tyskar (ca 1/3 av totalen under sommarhalvåret) i huvudsak familjer och yngre
par.
Genomresande fjällturister: Svenskar och även ett antal danskar i alla åldrar.
Medföljande vid idrottsarrangemang: föräldrar till barn i åldern 8-17 år.

14. KONKURRENTERNA
Hur ser konkurrenssituationen ut – är den hård, medel eller svag?
Köpcentrum och storstäder är en hård konkurrent.
Vilka är våra 3-5 största konkurrenter?
Bergvik, Välsviken och stadskärnan i Karlstad samt Marieberg i Örebro samt e-handel.
Om vi jämför oss med våra konkurrenter, vilka är då våra styrkor respektive svagheter?
Styrka: Kräver mindre tid, LokalLojal, Miljömedvetenhet, Service, Quick-fix, Allt på liten yta,
Personligt och lätt till service på köpta produkter.
Svagheter: Lediga lokaler, stora kedjor hos konkurrenterna, utflykt att åka iväg för att
handla.
Hot: Minskad fackhandel gör att upplevelsen att man inte kan hitta allt stärks.
Möjligheter: Ökad turism/besökare ger ökad handel. Kompletterande e-handel.
Vilka är konkurrenternas styrkor och svagheter?
Styrka: Utbud, stora kedjor, utflykt att åka iväg för att handla, prispress
Svagheter: Stordriftskänsla, tidskrävande, långt ifrån LokalLojal, opersonligt

15. HANDLINGSPLAN
Handlingsplanen finns i ett separat arbetsdokument för BID-arbetsgrupp. Centrumföreningen
Prioriteringsordning kommer att göras av BID-gruppen och godkännas av centrumföreningen.
Vi kommer att jobba med följande projekt/förbättringar under 2018:
- Aktivitetsparken
- Stråkutveckling
- Sommarutsmyckning, flaggspel
- Arbetsgrupp för vår etableringsstrategi, Fastighetsägare
- Aktivitetskalender för Svensk handel och FFIS
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16. RISKANALYS OCH PRIORITERINGSLISTA
Hur stor är risken i verksamheten? Vem bär risken?
Se handlingsplan
Hur prioriterar vi i framtiden?
Se handlingsplan

17. BUDGET (samfinansiering/samarbetspartners)
Hur får vi ihop en hållbar budget och samfinansiering?
I dagsläget finns endast en basfinansiering för BID Filipstad/Centrumföreningen Attraktiva
Filipstad för mindre händelser. Det operativa arbetet kommer att genomföras av eldsjälar,
kommunala tjänstemän och aktiva arbetsgrupper.
Finansiering för övrigt kommer att ske genom objektfinansiering vilket kan vara i pengar,
arbetstid, marknadsföring på någons webb, produkter etc.

Kontakt:
www.filipstad.se/naringliv (Centrum och Handel)
naringsliv@filipstad.se
0590-612 16
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Bilagor
BILAGA 1.
Focus 2016-17
Enkät (2017)
Servicen i handel/service-företag är god men behöver ständigt uppmärksammas. En enkät
kring området genomfördes under hösten 2017. Brett utbud av hantverkstjänster.
PLATSEN – Funktion, utseende och utformning (2016)
Sedan 2011 har ett stort antal platser i centrumkärnan uppgraderats/kommit till;
genomfarten, bussterminalen, Barillascenen, Lilltorget, digitala infartsskyltar, Snobbrännan,
Monitorholmen, Flakudden och centrala ställplatser för både förbättrad funktion och
utseende. Centrumkärnan är väl sammanhållen.
Nulägesanalys för 2016-17
Dollarstore öppnade i Filipstad i september 2016. Den nya etableringen är lokaliserad till
riksväg 63, vid Pekås. Hälsobutiken Life stängde under april 2016. Coop Nära i Nykroppa
stängde under våren 2017, detta pågrund av lönsamhetsproblem.
Under vintern 2016 genomfördes 5 stadsvandringar med näringsidkare, fastighetsägare,
politiker och centrumföreningen med totalt 40-tal deltagare. Under ledning av svenska
stadskärnor genomfördes en workshop den 22 februari 2016 med ett 60-tal deltagare.
Stadsvandringarna samt Workshopen resulterade i att fokus för arbetet i centrumkärnan bör
vara skyltning, tryggt& säkert samt kompetensutveckling.
(2014) Handelsindex: 20 (sällanköp) 106 (dagligvaror),
Svenskt Näringslivs ranking: 285
Antal tomma affärslokaler i centrumkärnan: 9 st
Centrumföreningen deltar aktivt i Svenska stadskärnors City-nätverk i Värmland och har
besökt Lindesberg, Kristinehamn och Åmål för att ta del av deras varumärkesarbete
respektive arbetsupplägg inom centrum. Centrumföreningen deltog i en konferens kring
platsmarkandsföring under juni 2016.
E-handel har skapat den största konsumentförändringen någonsin. Konsumenten vill handla
snabbt, enkelt och ekonomiskt smart. E-handeln ökade med 100 % mellan 2010 och 2015
och vart femte köp 2015 genomfördes online. 31 % av konsumenterna tittar på nätet för att
sedan handla i fysisk butik, 17 % tittar i fysisk butik för att sedan handla på online.
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