
Samverkan Sävelången 

New York 

Vrångö 

 Vad är BID? 
 Tillämpning internationellt                         

och status i Sverige 
 Resultat i Floda och på Vrångö 
 Hur gör man? 
 Nyttan? 
 
Avbryt gärna med frågor! 



Definition av BID 

Samverkan Sävelången 

New York 

Vrångö 

 Ett initiativ som är förankrat i kommunen men leds 
av näringslivet i syfte att gemensamt investera i lokal 
utveckling. 

 Tydlig geografisk eller tematisk avgränsning 
 Ett formaliserat partnerskap mellan privata och 

offentliga aktörer 
 En gemensamt finansierad utförarorganisation som 

genomför överenskomna aktiviteter i syfte att skapa 
rena, trygga och attraktiva platser 

 Kompletterar – inte ersätter offentlig service 
 Kommunen har veto 
 Kräver en lagstiftning som kan jämföras med en 

samfällighetsföreningBIDs bygger på idén att lokala 
parter väljer att underordna sig en gemensamt 
formulerad strategi eftersom dessa inser att de på 
sikt vinner mer på ett sådant agerande än på 
kortsiktig suboptimering. 

 Utvecklingsprocess inte ett projekt! 
 

 



BID – internationellt etablerad 

 
 
 
 

 

Canada - BIA - 70 talets början 
 SUB urbaniseringstrend 
 Ökad affärsverksamhet/service i förorterna 
 Idag är det en integrerad del av kommunens struktur 
 
USA – 70-talet 
 Minska förslumning i urbana områden 
 Resursbrist i satsningar på offentlig service krävde nya finansieringslösningar 
 Krav på förnyelse 

 
Sydafrika – 90 talet 
 Renare och tryggare städer 
 Rån frekvensen i Johannesburg minskade med 90 % 
 
Tyskland 2005 i Hamburg 
 Minska den höga utflyttningsgraden – locka tillbaka invånare 
 Komplement till samhällsservice 
 
Källa: Den goda staden, Internationella erfarenheter av verktyg för hållbar utveckling 

 



New York och Skottland 

 
 
 
 

 

 

 Sedan 1970-talet  
 68 BID distrikt 
 Fastighetsägarna finansierar 
 Kommunen stödjer och 

administrerar 
 5 åriga avtal 
 

 
 
 

 

 Nationellt finansierade pilotprojekt 2006-
2008 

 Utvärdering och lagstiftning 
 Handlarna finansierar 
 Status januari 2015 
 24 stad och centrum  
 3 business Parks 
 1 tema  
 1 turism  
 20 under utveckling 2015 
 Mål år 2020 150 BIDs 



BID liknande samverkan i Sverige 

 Externa köpcentra  
 Öppettider 
 Events 
 Marknadskommunikation 
 Anställd personal för ledning 

och drift 
 
 Centrumföreningar – frivillighet 
 

 Attraktionskraft – events och 
marknadskommunikation 

 Drivkraft handel  



87% 

13% 

Bofasta

Besökare

Källa: Svensk Handel 2014 

 Handelns fördelning 



BID vid Platsutveckling 

 Stadsdelar 
 Stadskärnor 
 Lokalsamhällen 
 Landsbygd 
 Glesbygd 
 Destinationsutveckling 
 Teman 



Utvecklingen i Sverige 

Nätverk med intresse att utveckla BID som samverkansform 
vid platsutveckling i Sverige: 
 
 Svensk Handel 
 Svenska stadskärnor 
 Fastighetsägarna GR 
 Länsstyrelsen Värmland och Dalarna 
 Visita 
 Västra Götalandsregionen 
 Visit Värmland och Dalarna 
 Kunskapsproduktion AB 
 Vibrant Places 



Projektuppdrag: 

Tillämpning Sävelången och Vrångö 



Floda utveckling AB 

Floda ett stationssamhälle med 
drygt 8000 invånare 
 
Floda Utveckling AB ägs av 

handlare och fastighetsägare  
Treårigt samverkansavtal 
Kommunen medfinansierar VD 
 16 nya arbetstillfällen på två år 



  Resultat i Floda 

 Nyföretagarcentrum 
 Redovisningsbyrå 
 Lokala fastighetsägare 2013 – lokal drift och 

underhåll 
 Lokal radiostation och nättidningen ”Floda 

nyheter” 
 Torget väcks sakta till liv – grönsakshandlare, 

charkuterist, caféer, grillrestaurang, barnbutik, 
Vintagebutik 

 Entreprenör för RUT och ROT tjänster 
 Privat musikskola 
 Hantverkartjänster 

 
 
 



Vrångö 

Vrångö 367 invånare 
 Saknar ekonomisk 

bärkraft för en BID 
 Samhällsföreningen är 

öns enade röst 
 11 arbetstillfällen på 2 år 
 Succesiv acceptans för 

turistiska initiativ 



Samverkan mellan områden  

 Vrångö 367  invånare 
 Södra skärgården 4500 
 Öckerö kommun 12500 
 17 öar  
 Två destinationsbolag 
 Två kommuner med interna 

stuprör 
 Två näringslivsorganisationer 
 Två trafikbolag 
 En gemensam turistsatsning 



Resultat Vrångö 

Totalt har motsvarande 11 heltidstjänster skapats 

Vandrarhem 
Gästhamnens attraktion och service  
Expansion av gästhamnen planeras 2015 
En webkamera med väderprognoser till besökare 
 Livsmedel och posttjänster har utökats genom längre 

öppettider 
Angöringen - Vrångös ”reception” är idag representativ 

med vackra byggnader 
Skärgårdens café – service till besökare och                   

mötesplats för boende 
Mark- och arrendefrågor har klarats ut och gett 

förutsättningar för nyetableringar 
 
 



Från förstudie till driftsorganisation 

PreBID/förstudie 

           Driftsbolag/förening 

Offentlig finansiering 

Privat och kommunal finansiering 

Köpmanna- 
förening 

Intressenterna bildar styrelse  
 (kommunen en part) 

Fastighets-
ägarförening 



Samverkan Sävelången 

New York 

Vrångö 

 
Driva och förankra affärsplanen för att få accept av 
potentiella finansiärer: 
 
 Visionen 
 Platsens själ 
 Mål 
 Handlingsplan  
 Driftsbudget 
 Investeringsbudget 
 Organisation och driftsform (AB/förening) 
 Finansiering 
 Rutiner för drivning, uppföljning och redovisning 
 Roller/ansvarsområden, befogenheter 

 
 



Gap mellan nuläge och önskad nivå 

Nuläge och kommunens 
servicenivå 

Total 
service i 

BID 
området 

BID medlemmarnas önskade nivå 

 Uppdrag för Pre  BID 
Affär-/handlingsplan/ 
Budget och finansiering 



Närings-
liv 

Attraktion 

 

Offentlig 

service 

 

Infra-
struktur 

Vision 

Stolthet 
Särprägel 

Gemenskap 
Events 

Aktiviteter 
Glädje 

Vitalitet 
Tryggt 

Mångfald 

  Lokalt entreprenörskap 
  Utbud av varor och  
  tjänster                   
  Stödfunktioner till 
  företag 
  Samsyn 
  Organiserad  
  samverkan 

 
 
 
 

Bostäder 
Planarbete 
Bredband 
Kommunikationer 
Tillgänglighet 
Parkering 
Bygglov 
Vård, skola omsorg 
 

                     Renhållning 
Tillstånd 

                     Medborgarenkät 
                    Tryggt och  säkert 

                  
 
 

Utvecklingsområden 



Vision 

• Att genom kreativitet, professionalism 
och tydlighet involvera kommun, 
näringsliv och civilsamhälle i platsens 
utveckling 

Roll 

 

• På uppdrag av styrgrupp/styrelse 
förankra, driva och kommunicera tydligt 
avgränsade utvecklingsprojekt  

 

Mål 
• Att uppnå satta mål från 

styrgrupp/styrelse 

Non profit på professionella grunder 



 

 Medborgardialog 

 Enkäter 
 Djupintervjuer 
 Studiecirklar 
 Föreläsningar 
 Workshops 
 Arkitekttävling 



Kommunikation 

 En BID manager har 
mandat att företräda sin 
organisation 
 

 I kommunen finns en BID 
samordnare som 
koordinerar 
utvecklingsarbetet internt 



PreBID  

Att tänka på: 
 Definiera avgränsningen tematiskt eller 

geografiskt 
 Är området tillräckligt stort för att ha  

ekonomisk bärkraft? 
 Projektledaren är potentiell BID manager 
 En förankrad ledare 
 Nyckeltal som är enkla att mäta 
 Transparens och öppenhet är ledord 

Ansökan om en PreBID 
 Beskriv problem/möjlighet 
 Beskriv nuläget och vad som ska 

uppnås 
 Identifiera 

intressenterna/potentiella 
finansiärer och förankra idén 
hos dem och hos kommunen 

 Utse styrgrupp/interimsstyrelse 
 Kommunen utser en BID 

samordnare 
 



Vem kan initiera en BID? 

Mat och hälsa        Miljö 

 

Shopping 

    Samverkan 

 Fastighets- och markägare 

 

 Handlare 

 

 Föreningar och 

centrumorganisationer 

 

 Kommuner 

 

 



Medlemsnytta 

 En dedikerad person driver målen 
 Tydligt och mätbart 
 Gemensam marknadskommunikation 
 Fler besökare och bofasta 
 Stödfunktion till näringslivet 
 Kostnadsreducering  
 Mätning och uppföljning av aktiviteter 

och events 

 



Nyttan för PreBID finansiärer 

 En väl genomförd förstudie 
säkerställer ”verkstad” och 
finansiering 

 Uppdraget för PreBID är tydligt och 
mätbart 

 De offentliga medlem används 
effektivt, mål- och resultatinriktat 

 Demokratiskt  
 Samma mål och struktur för ansökan 

ger underlag för processutveckling och 
erfarenhetsutbyte 



Slutligen 
 

  Projektet finns dokumenterat på 
 www.bidsweden.se 
 
 Inom kort finns en blogg och information om 

BIDs utveckling och goda exempel på 
www.vibrantplaces.se  

 

http://www.bidsweden.se/
http://www.vibrantplaces.se/

