
– Vi såg behovet av samverkan men visste inte hur vi skulle göra. 
Vi blev rekommenderade Svenska Stadskärnors BID-modell och 
efter samtal med dem enades vi om vad som behövde göras för att 
komma igång på ett så effektivt sätt som möjligt, förklarar Angelica 
Coleman, näringslivsutvecklare i Ronneby kommun.

Det allra första Ronneby gjorde innan de satte igång sitt BID-arbetet var att 
begära in 100 avsiktsförklaringar från de olika intressenterna i BID-området, 
det vill säga från Ronneby Handel, Fastighetsägarna i kommunen och Ronneby 
kommun.
   – Tack vare avsiktsförklaringarna fick vi en bra start och ett underlag till att 
bemanna styrgruppen och de olika fokusgrupperna. Vi var noga med att varje 
grupp hade representanter från samtliga intressegrupper.  Totalt har cirka 200 
personer deltagit i processen och tillsammans har vi följt de sju olika stegen 
under 18 månader. Det har varit tufft men samtidigt oerhört stimulerande,
förklarar Angelica Coleman. 
   Utifrån nulägesanalysen har de tillsammans enats kring 150 åtgärdspunkter, 
varav 25 är genomförda/klara och 45 är pågående. Hur det ska genomföras 
framgår i den gemensamt framtagna affärs- och handlingsplanen med tillhörande 
budget och finansiering. 

– Tveka inte att starta 
ett BID! Det är ett 
jättebra sätt att mötas 
och utvecklas tillsammans, 
säger Angelica Coleman, 
näringslivsutvecklare i 
Ronneby kommun. 

SVENSKA STADSKÄRNORS BIDMODELL – SAMVERKAN PÅ FRIVILLLIGA GRUNDER

100 avsiktsförklaringar – starten 
för Ronnebys BID-process

BID-gruppen på studiebesök i Västervik.



SVENSKA
STADSKÄRNORS
BID-MODELL 

• Syftet är att stärka 
samverkan mellan privata, 
offentliga och ideella aktörer 
inom ett avgränsat BID-
område, där man tillsammans 
skapar en gemensam vision 
och målbild.

• Målet är att ha en fungerande 
samverkansorganisation och 
en godkänd nulägesanalys samt 
en affärsplan med tillhörande 
budget och en gemensam 
finansiering.

• Processarbetet pågår 
under cirka 18 månader i 
sju steg där intressenternas 
olika erfarenheter, kunskap 
och kompetenser tas tillvara.

•  BID-modellen fungerar 
oavsett storlek på staden, 
orten eller platsen. 

• Tillsammans förverkligas idéer 
som tidigare verkade omöjliga!

FÖR MER INFORMATION
Inger Alfredsson, 
nationell samordnare
inger.alfredsson@svenskastadskarnor.se
Marlene Hassel, BID-manager
marlene.hassel@svenskastadskarnor.se

De har genomfört marknadsundersökningar, gjort studiebesök i andra städer
med mera. Den 16 september 2019 fick Ronneby sitt BID-diplom och samma 
dag undertecknades en historisk avsiktsförklaring mellan de olika parterna för 
det fortsatta arbetet för platsutvecklingen i BID-området. 

STARTAT PLATSUTVECKLINGSFOND
För att säkra och fortsätta sitt utvecklingsarbete i samverkan har man bildat 
Ronneby kommuns samverkansgrupp ”Tillsammans för Ronneby”. Tre repre-
sentanter från varje huvudintressent Ronneby kommun, Ronneby Handel- och 
Intresseförening och Ronneby Fastighetsägaregrupp sitter med i styrgruppen, 
som består av totalt nio personer. Tillsammans ska man starta och driva en plats-
utvecklingsfond. Man planerar även ta fram en etableringsstrategi och att anställa 
en platsutvecklare som ska samordna arbetet tillsammans med kommunens 
evenemangssamordnare, fokusgrupperna och företagen.

”NU FÖRSTÅR ALLA SIN ROLL”
– Med BID-modellens strukturerade upplägg förstår alla sin roll och vad de kan 
bidra med. Tidigare fick vi många mail och samtal från näringsidkare och privat-
personer om vad som borde göras. Nu kan vi berätta om våra fem fokusom-
råden och välkomnar dem att vara med i fokusgrupperna. 
   Vi har lärt känna vår stad och vad som krävs för att den ska bli attraktiv. Vi har 
jobbat med vårt platsvarumärke och insett att evenemang inte löser allt när det 
gäller platsutveckling.  Antalet stolta ambassadörer är betydligt fler och vi har nu 
ett stabilt och bra nätverk, vilket är viktigt när snabba åtgärder krävs i vardagen 
men även för att hantera krissituationer som t ex Covid-19, förklarar Angelica.
   Normalt sett utser man en BID-manager som ska driva processen.
– Hos oss har vi tre BID-managers, en från varje huvudintressent som var och 
en har upparbetat nätverk, vilket har underlättat arbetet för oss i sin helhet, 
berättar Angelica.
   Styrkan med BID-modellen har varit att kunna jobba med riktiga ”case” under 
själva processen, där vi har kunnat praktisera våra nyförvärvade kunskaper. Det 
är också bra att den löper under 18 månader, även om det kan kännas som en 
lång tid, men det har varit roligt och högt i tak när det gäller diskussioner, 
avslutar Angelic Coleman. 

Styrkan med BID-modellen har varit att kunna jobba 
med riktiga ”case” under själva processen, där vi har 
kunnat praktisera våra nyförvärvade kunskaper. 

Efter 18 månader med strukturerat BID-arbete tog representanter från kommunen,
handeln och fastighetsägarena emot BID-diplomet från Svenska Stadskärnor.


