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Bakgrund
Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den 

fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), syftar till att stärka Nybro stads attraktionskraft, med fokus på stadskärnans 

möjligheter att behålla och utveckla sin roll som detaljhandelscentrum och besöksmål. Nybro stadskärna är konkurrensutsatt och 

måste ständigt utvecklas och förädlas för att upplevas som ett attraktivt alternativ. 

Projektet har delats in i tre olika steg - nulägesanalys, strategi och handlingsplan. 

Nulägesanalysen – en handelsutredning, genomfördes tillsammans med HUI Research AB, en oberoende aktör.  

Handelsutredningen är en genomgripande nulägesanalys av handelns rådande förhållanden, dess styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot. 

Nu finns ett underlag till hur stadskärnans handelsstråk och främsta mötesplatser kan utvecklas och en  gemensam målbild kring 

handelsutveckling, stadskärnans identitet,  gemensamma målsättningar och övergripande förslag till både snabba och långsiktiga 

åtgärder. 

Handlingsplanen presenterar utvecklingsförslag som syftar till att lyfta fram möjliga åtgärder inom handels-, fastighets- och 

stadsutveckling. Handlingsplanen ska även ses som en startskott för igångsättandet av arbetet med att utveckla stadens mest 

centrala handelsstråk och platser. 
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HANDLINGSPLAN

Enkät

Projektet startade under hösten 2014 och har genomförts genom workshops, 

informationsmöten, medborgardialoger, enkäter, sammanställningar och 

avstämningar med representanter från kommunen, fastighetsägare, handeln, Nybro 

Företagsgrupp, Företagarna samt medborgarna.



Mål & syfte med handlingsplanen

Målet med handlingsplanen är att skapa ett grunddokument med förslag till hur stadskärnan kan utvecklas baserat på 

gemensamma målbilder från de olika berörda aktörerna. Dokumentet tar sin utgångspunkt i det arbete som genomförts i 

arbetsgruppen, bestående av 13 personer varav 10 personer från näringslivet, Nybro företagsgrupp och fastighetsägare. Nybro 

Företagsgrupp har stämt av arbetet med sina medlemmar i Nybro handel. 

Maria Faltin, Susanne Persson, Marie Leandersson, Mikael Lindgren, Ulf  Andersson, Annika Randell, Thomas Karlsson, 

Carolina Thysén, Hans Svensson, Sara Nilsson, Jan Eklund, Loa Arvidsson och Magnus Mabler

Syftet med handlingsplanen att med stöd i handelsstrategin:

• Formulera en gemensam konkret målbild som gör det enklare att prioritera och fatta beslut

• Se nya möjliga investeringar och idéer som skapar nyfikenhet och bidrar till en utveckling av handel och service i Nybro 

kommun 

• Förenkla att gå från ord till handling – Framtagande av åtgärdsförslag

• Stärka Nybros identitet



Organisation & Samverkan

Handeln är en av de verksamheter i staden som lockar flest människor. Näringen har stor betydelse för att en handelsplats, 
som en stadskärna eller ett köpcentrum, ska vara levande. Detta får till följd att handelns utveckling bör ske i samverkan och 
balans med övrig stadsplanering. 

Nybro kommun ska ha ett positivt och stödjande förhållningssätt till detaljhandelns framtida utveckling och förändring. Med 
detta avses att sträva efter ett gynnsamt handelsklimat och skapa så goda förutsättningar som möjligt för den befintliga 
handeln, nya handelsaktörer och handelns övriga intressenter. Dock är det främst handelns aktörer och fastighetsägare som är 
de två viktigaste grupperna i utvecklingen av handeln. 

Kommunen har en viktig roll för handelns utveckling. Kommunen kan genom planmonopolet möjliggöra och reglera var 
handel ska få äga rum, även om det är marknadskrafterna som styr vilka platser som är intressanta för handel. Kommunens 
uppdrag är att planera markanvändning och utformning av bebyggelsemiljö. Då dessa beslut innebär långsiktiga och 
betydande investeringar krävs också noga överväganden. Det är kommunens uppgift att väga samman olika intressen och 
skapa möjligheter för den goda staden att utvecklas. Kommunen kan verka för att skapa goda förutsättningar för handeln 
inom områden som berör tillgänglighet, trivsel och trygghet och samarbete tex trafikflöden, belysning, skyltning, gator, 
offentlig service 

Handelsföretagen ansvarar för utbudsrelaterade frågor, service och bemötande, att genomföra aktiviteter och marknadsföring 
som bidrar till att öka den totala attraktionskraften. 

Fastighetsägarna ansvarar för fastighetsutveckling, skötsel, fasader och omkringliggande miljöer samt möjligheten att 
anpassa lokaler efter efterfrågan och marknadens behov.

Viktiga aktörer för utvecklingen:
Nybro kommun, fastighetsägare, Nybro Företagsgrupp/Nybro 

handel, torghandlare, alla näringsidkare – restauranger, 
caféer, butiker, frisörer, tandläkare, banker m.fl.



Definitioner och begrepp

Detaljhandel är handel där varor kan köpas enskilt, dock exklusive bilföretag, bensinstationer och 

systembolag. Detaljhandeln kan delas upp i dagligvaruhandel och sällanköpshandel.

Dagligvaruhandel omfattar varor som fyller konsumentens dagliga behov som till exempel livsmedel, 

drycker, tobak, hygien- och sjukvårdsartiklar och tidningar. 

Sällanköpsvaruhandel delas in i underbranscherna beklädnadshandel (kläder, skor, accessoarer etc.), handel 

med fritidsvaror (sport, fritid, leksaker, böcker, elektronik etc.), handel med hemutrustning (möbler, heminredning, 
järn och bygg, vitvaror etc.) och övrig sällanköpsvaruhandel. 

Försäljningsindex anger relationen mellan faktisk omsättning och försäljningsunderlaget. Om index är över 100 

har kommunen ett inflöde av köpkraft och vice versa



Utvecklingspotential för handel & service

Svagheter

Svagheter
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Styrkor Svagheter
• God tillgänglighet.

• God utveckling i dagligvaruhandeln.

• Torghandel

• God service och bemötande i handeln.

• Trivsam och trygg stadskärna.

• Splittrad dagligvaruhandel, flera lokaliseringar.

• Stadskärnan saknar starka dagligvaruhandel, 

ankarbutiker.

• Begränsat utbud inom sällanköpsvaruhandeln.

• Begränsat utbud av café- och restauranger i 

stadskärnan.

• Avsaknad av naturliga mötesplatser.

Ex
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r Möjligheter Hot

• Strategiskt läge, närhet till större städer.

• Goda kommunikationer, pendling.

• Förstärkt besöksnäring/turism, nya 

fritidshusboende.

• Natur, kultur och upplevelser.

• Hotell, andra boendeformer.

• Negativ befolkningsutveckling innebär minskad 

köpkraft.

• Åldersstruktur, fler äldre, färre yngre.

• Stark konkurrens i omlandet, främst Kalmar 

och Växjö.

HUI- Handelsutredningen



Marknadsförutsättningar 

Efterfrågesidan:

• Upptagningsområdet för handeln i Nybro begränsas av stark konkurrens från i 

huvudsak Kalmar men även Växjö…

• …därmed begränsade möjligheter att locka kunder från andra kommuner. 

• Tillväxten i köpkraft härleds enbart till inkomstökningar, ej ökning i befolkning.

Utbudssidan:

• Relativt god utveckling i dagligvaruhandeln senaste åren, dock ett visst utflöde 

(cirka 6 procent).

• Sällanköpsvaruhandeln i Nybro har en svagt negativ tillväxt. Starkt utflöde 

(cirka 45 procent).

• Utflödet ökar ej. Försäljningsindex har stabiliserat

58 procent av Nybros 
befolkning reser utanför 

kommunen för sina inköp 
specifikt för att handla.

HUI- Handelsutredningen



Utvecklingspotential i sällanköpshandeln

Det finns behov/potential för en viss expansion av 

handeln

• Det finns ”luckor” inom exempelvis kläder, inredning, elektronik m.fl.

• Målgruppen är i huvudsak boende i Nybro och konkurrensen i omlandet är hård -

etableringsutrymmet är därför begränsat.

• I HUI:s kundundersökning anser en övervägande andel (79 procent) att utbudet av 

butiker i Nybro är dåligt eller varken bra eller dåligt. Knappt 20 procent anser att 

utbudet är bra.

HUI- Handelsutredningen
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Utvecklingspotential i dagligvaruhandeln

Utvecklingspotentialen är låg eftersom handeln i 

huvudsak riktar sig till de boende i kommunen

• Nybroborna gör redan merparten av inköpen inom kommunen.

• Det kan finnas utrymme för ytterligare någon mindre butik eller utbyggnad av någon 

befintlig.

• Större nyetableringar kommer att slå hårt mot befintliga butiker.

• Strukturförändring avseende läge, lokalisering av dagligvaruhandeln i Nybro stad.

HUI- Handelsutredningen
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Handelsstrukturen
Stadskärnan

Handelsstrukturen i Nybro, i 
centrum och utanför, Är i 
dagsläget relativt 
osammanhängande och 
utspridd, vilket inte bidrar 
till att skapa positiva 
synergieffekter för handeln. 
Med struktur avses här 
butikernas placering, yta och 
bransch i förhållande till 
varandra. 

Avsaknaden av ankarbutiker, 
strategiskt lokaliserade 
dragare i centrum, riskerar 
att försvaga handeln som 
helhet. 

Området runt 

Glansrondellen 

Strategiskt läge nära infarten 

och nära stadskärnan.

Läget bedöms ha 

utvecklingspotential – utbud, 

tillgänglighet och atmosfär.

Utbudet är begränsat idag. 

ÖoB, MC Donalds är 

dragare  och drar mycket 

kunder.



Utveckling - läge och lokalisering

•

•

•

•

•

HUI- Handelsutredningen



Strategi för detaljhandeln

Dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln ska beaktas på olika sätt, då deras respektive drivkrafter skiljer sig åt, 
utifrån ett konsumentperspektiv vad gäller inköps- och konsumtionsmönster och i ett företagsperspektiv vad gäller 
behov och krav vid omlokalisering eller nyetablering.

Det finns många faktorer som påverkar möjligheterna att utveckla handeln i en stad eller i en kommun. Några av de 
viktigaste faktorerna som anger handelns samlade attraktionskraft och som också har störst påverkan på handeln är 
tillgänglighet, utbud och trivsel/atmosfär (trygghet). För att sträva mot och på lång sikt nå de kvantitativa målen, 
behöver ett flertal delmål uppfyllas inom respektive område. (HUI)

Tillgänglighet till handeln är avgörande för en livskraftig handel. Detta omfattar handelns öppettider, möjligheterna at 
ta sig till och från en handelsplats, parkering, vägvisning, skyltning, kollektivtrafik, funktionsanpassning med mera.

Utbud är det samlade erbjudandet och mixen av butiker, kedjor, varumärken liksom utbudet av service och tjänster som 
caféer och restauranger, nöjes- och kulturliv, evenemang, aktiviteter med mera. Utbudet är det som i störst utsträckning 
skapar en attraktiv handel, som lockar kunder och som ger människor anledning att resa till en plats framför en annan. 

Trivsel /atmosfär (trygghet)

Platser måste vara trevliga för att människor ska vilja stanna. Omfattar mötesplatser, samlingspunkter, levande, 
inbjudande/välkomnande, helt, rent och fräscht, tryggt och säkert både ute och inne.

Strategi för detaljhandeln



Dagligvaruhandeln

Dagligvaruhandeln i Nybro är stark och har under senare år haft en förhållandevis god utveckling. Samtidigt omsätter 
dagligvaruhandeln något mindre än det befolkningsmässiga underlaget medger. Försäljningsindex uppgår i dagsläget till 94 
och har således ett marginellt nettoutflöde av köpkraft. Jämförelseindex för varuproducerande kommuner är index 91 (år 
2013).

För dagligvaruhandeln är det viktigt att handelns olika aktörer finns representerade i kommunen för att få en ökad kvalitet och 
priskonkurrens. Stormarknadsbutikerna bidrar aktivt till denna prispress och de mindre butikerna i bostadsnära lägen och på 
landsort ger god tillgänglighet för det lokala området och utgör också viktiga mötesplatser. Det är därför viktigt att det lokala 
dagligvaruutbudet får möjligheter att utvecklas.

Mål:

Öka köptroheten och inflödet för dagligvaruhandeln. 

Försvara dagens försäljningsindex 94 samt sträva efter att öka försäljningsindex till 100 på 5-10 års sikt, år 2020-2025

Sträva efter god tillgång till dagligvaruhandel i de olika kommundelarna och stadsdelarna dvs. nyetablering eller väsentlig 
tillbyggnad av småskaliga enheter i underförsörjda stadsdelar och tätorter/glesbygd välkomnas.

Nybro kommun ska tillhandahålla en god service till handeln som näring, såväl befintlig som potentiell, vilket innebär god 
tillgänglighet samt snabb, kvalitativ och rättssäker service.

Strategi för detaljhandeln



Sällanköpsvaruhandeln 

Sällanköpsvaruhandeln i Nybro har ett utflöde av köpkraft och försäljningen uppgick år 2013 till drygt 60 procent av det 

beräknade marknadsunderlaget, vilket visar på ett utflöde av köpkraft motsvarande cirka 190 miljoner kronor. Utflödet av 

köpkraft för sällanköpsvaror har ökat över tiden och under en tioårsperiod har försäljningsindex minskat 10 indexenheter, från 

65 till 55 mellan år 2003-2013.

Mål:

Öka köptroheten och inflödet för sällanköpsvaruhandeln. 

På kort sikt, år 2020, öka försäljningsindex till 65 och på längre sikt, år 2025, till index 70.

Nybro stadskärna ska vara en handelsplats där torget är en central del av centrum med handel och service förskjuten mot 

Nybro stationsområde och omkringliggande dagligvaruhandel. 

Nybro ska ha en attraktiv och livskraftig torghandel. 

Stadskärnans atmosfär ska förstärkas. 

Nybro kommun ska tillhandahålla en god service till handeln som näring, såväl befintlig som potentiell, vilket innebär god 

tillgänglighet samt snabb, kvalitativ och rättssäker service.

Strategi för detaljhandeln



Handlingsplan

Åtgärdsförslag från arbetsgruppen:

• Lyft fram det unika – vara ett alternativ

• Samarbeta med besöksnäringen

• Utveckla samarbete mellan handel-kommun-

fastighetsägare

• Samarbete Stadskärnan – Glasrondellen – Skruven 

och andra lokaliseringar

• Förbättra tillgänglighet och atmosfär

• Att vara inkubator för handel, ”galna” idéer, 

nytänkande

• Kultur - utveckling av nya och befintliga 

mötesplatser, stråk och målpunkter - ”att skapa 

möjligheter till mer mingel och strosande i lugna, 

mysiga och trevliga Nybro” 

• Förtäta i stadskärnan

HUI:s generella analys

• En stads attraktivitet är starkt beroende av att 

dess stadskärna är attraktiv. 

• Arbetsplatser, utbildning, restauranger, kultur 

& nöjen, mötesplatser och inte minst handel 

skapar tillsammans stadskärnans totala 

erbjudande för besökarna.

• Att skapa en attraktiv och livskraftig 

stadskärna handlar mycket om att stärka och 

utveckla handeln i stadskärnan. 

• Tänk på att avsaknad av åtgärder inte innebär 

ett oförändrat läge (status quo).

Handlingsplan  för detaljhandeln, L= långsiktiga åtgärder  S= snabba åtgärder



Handlingsplan

Forts. åtgärdsförslag från arbetsgruppen:

• Utveckla informationskanaler för olika typer av 

marknadsföring (S)

• Extra stöttning till nysvenskar som startar upp, driver 

handel och service (S)

• Införa funktionen handelsstrateg/handelsutvecklare (S)

• Ta fram en kommunikationsplan för ett visa på ett 

attraktivt Nybro och den utveckling som sker (S)

• Visa kommunens framtida planer samt tydlig-

göra/informera om vad som har genomförts (S)

• I tomma skyltfönster visa på det arbete som görs, vad som 

är på gång - via mediaskärmar (S)

Handlingsplan  för detaljhandeln, L= långsiktiga åtgärder  S= snabba åtgärder



Handlingsplan - tillgänglighet

Åtgärdsförslag från arbetsgruppen:

• Stärka och utveckla stråket Storgatan, Stationsgatan 

och förbi fgh Engshyttan (Willys) – utveckla, göra 

något nytt spännande, gatorna har en viktig 

sammanlänkande roll (S-L) 

• Storgatan utvecklas till kombinerad gågata med trafik 

och cyklar (S-L)

• Tydlig skyltning inom och till stadskärnan. (S-L)

• Entréerna till Nybro stadskärna ska göras inbjudande 

(S-L) 

• Utveckla Resecentrum /Turistbyrån, de utgör viktiga 

funktioner för att samla och informera Nybrobor och 

besökare om vad staden har att erbjuda (S-L)

• Storytelling/Film

• Ta fram nya riktlinjer för skyltar (S) 

HUI:s analys av stadskärnan –

tillgänglighet

• Tillgängligheten till 

stadskärnan är god.

• Begränsad synlighet, skyltning 

och information.

• Kopplingen mellan Nybro 

station-stadskärnan kan 

förstärkas.

• Goda parkeringsmöjligheter 

kring stadskärnan (74 procent 

av Nybroborna gav höga 

betyg, 4-5).

• God vägvisning/skyltning i 

stadskärnan.

• Öppettiderna är inte 

gemensamma.

Handlingsplan  för detaljhandeln, L= långsiktiga åtgärder  S= snabba åtgärder



Handlingsplan - tillgänglighet
Forts. åtgärdsförslag från arbetsgruppen:

• Se över möjligheten att utveckla App Nybro kommun 

turistinformation/områdesguide

• Arbeta med tillgängliga och välkomnande entréer till verksamheter och 

gärna utan trappor (S-L)

• Arbeta för tillgängliga butiker, väldisponerade butiksytor, lagerytor med 

goda inlastningsmöjligheter (S-L)

• Utreda möjligheterna till personalpool (S)

• Samordna öppettider (S-L)

• Utveckla Grönvägen-Bangatan m.fl. - knyta ihop handelsstråk

• Planera för fler parkeringar vid torget

• Utveckla cykelvägarna till stadskärnan och verka för bättre 

kommunikationer - tåg/buss

Handlingsplan  för detaljhandeln, L= långsiktiga åtgärder  S= snabba åtgärder



Handlingsplan - utbud
Åtgärdsförslag från arbetsgruppen:

• Förstärka och förtäta på strategiskt utvalda 

platser så man når en balans avseende utbud, 

mötesplatser och kundflöden över hela 

stadskärnan (S-L)

• Skapa ett butiks- och restaurangutbud som gör 

att människor vill stanna (S-L)

• Presentera tydlig och uppdaterad information 

om utbudet (S)

• Se över och utveckla butiksmix – vilka 

verksamheter finns, vilka saknas? (S) 

• Se över och utveckla restaurang-/café-/uteliv –

vilka verksamheter finns och vad saknas? (S)

• Gemensamma kundkvällar (S)

• Lotsa nya företag för bästa möjliga start (S)

• Se över tillsammans om nya etableringar kan 

hittas (S)

• Gemensamma  plattformen för att hitta rätt 

lokalitet, Objekt vision (S)

HUI:s analys av Nybro stadskärna-

Utbud

• Saknar dragare, ankarbutiker.

• Dagligvaruhandelns struktur.

• Begränsat, ej heltäckande utbud i 

sällanköpsvaruhandeln.

• Begränsat café-/ restaurangutbud.

• Tomma lokaler.

• Kopplingen mellan 

station/resecentrum – stadskärnan.

• Handeln upplevs som utspridd trots 

begränsat avstånd.

• Kedjebutiker och starka lokala 

aktörer.

• Finns unika butiker – ”guldkorn”.

• Torghandeln, unik och väl etablerad.

Handlingsplan  för detaljhandeln, L= långsiktiga åtgärder  S= snabba åtgärder



Handlingsplan - atmosfär
Åtgärdsförslag från arbetsgruppen;

• Lyfta fram vattnet i stadskärnan- dvs öppna 

upp och lyfta fram Bolanders bäck (S-L) 

• Gröna områden kopplas tydligare till 

stadskärnan (S-L) 

• Konstverk som kan vara tillfälliga på olika 

platser – visa olika objekt och ha varierande 

teman i stadskärnan (S-L) 

• Hotell med konferensmöjlighet (L) 

• Arbeta med att Kulturen ska bli en levande 

del av stadskärnan med verksamheter (S-L) 

• Satsa på att belysa intressanta byggnader (S-

L) 

• Belysning vid större evenemang (L), 

stämningsskapare och konstexperiment (S-L) 

HUI:s analys av stadskärnans-

atmosfär

• Trevlig och trygg stadskärna.

• Handelsmiljön kännetecknas av 

lugn och stillhet.

• Ett alternativ till storstadens 

köpcentrum.

• Ordning och reda och rent… 

…men samtidigt slitet och ej 

underhållet.

• Avsaknad av mötesplatser.

• Begränsat café- och 

restaurangutbud.

• Aktiviteter/platser för barn och 

ungdomar, kvällsöppet saknas.

• Mycket goda betyg vad gäller 

service och bemötande i 

handeln.

84 procent anser att 
service & bemötande 

är bra - betyg 4-5

Handlingsplan  för detaljhandeln, L= långsiktiga åtgärder  S= snabba åtgärder



Handlingsplan-atmosfär
Forts. åtgärdsförslag från arbetsgruppen:

• Utveckla fasader och - uttryck (S-L) 

• Arbete med att inspirera till kreativa skyltfönster (S-L) 

• Utveckla belysning utmed handelsstråken (S-L)

• Revidera stadsmiljöprogrammet (S)

• Sittplatser i centrum (S)

• Förtäta staden - se över detaljplanerna (S-L)

• Se över detaljplaner i enlighet med FÖP Nybro stad (L)

• Utveckla Badhusparken - sätta mer liv, föryngra och försköna 

(S-L)

• Integrera olika inslag av kultur, handel, näringsliv, universitet 

och turism (S-L) 

• Rent och snyggt i hela stadskärnan (S)

• Utveckla uteserveringarna (S-L)

Handlingsplan  för detaljhandeln, L= långsiktiga åtgärder  S= snabba åtgärder



Handlingsplan – Utveckling torget 
Åtgärdsförslag från arbetsgruppen

• Stärka och förnya torghandeln (S-L) 

• Tematisera torget med olika innehåll (S-L) 

• Permanent utomhusscen (S-L)

• Förbättra kopplingen torget - resecentrum -

dagligvaruhandeln (S-L)

• Informationstavla som visar besökarna rätt

• Fler event

• Isbana

• Allsång 

• Större lekplats i anslutning till torget

• Lokala konstnärer utsmyckar

• Verka för en ”vi-känsla” - olika aktiviteter

• Ta fram ”bodar” 



Handlingsplan - event

Åtgärdsförslag från 

arbetsgruppen:

• Ta fram färdiga paket och 

informationskitt för arrangörer

• Identifiera entreprenörer för event

• Ta mer vara på tävlingar m.m.

• Utveckla befintliga event, t.ex.  

julmarknaden, Smaka på världen

• Utveckla EPA (Event Prepared

Arenas) för enkla lösningar för el, 

ljus, ljud på offentliga platser (S-L) 

• Engagera föreningslivet (S-L)

• Evenemangslots (S)

• Informationsdagar för arrangörer

• Utveckla och samverka för att skapa 

kundfördelar och öka attraktiviteten, 

vilket skapar ökad försäljning- ”ett 

event blir ett större event”

Julskyltning & Julmarknad




