
Hur ska Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö behålla sina invånare, 
ge dem en fungerade kommersiell service och inte minst öka attraktionen 
för sin bygd? Svaret på frågan ska utrönas i projektet SERVICE BID – 
levande orter med smarta servicelösningar. 
   Projektet har beviljats medel av Tillväxtverket och projektägare är
Region Dalarna i samarbete med Falun, Mora och Ludvika kommun. 
För genomförandet står Svenska Stadskärnor som utvecklar sin BID-
modell för att även passa mindre orter av olika karaktär med särskilt
fokus på kommersiell service.

– Med tidigare erfarenhet av Svenska Stadskärnors BID-modell vill vi nu testa 
om det går att anpassa den till ett landsbygdsperspektiv, där tillgången till privat 
kapital är begränsat, säger Jakob Ebner, projektledare för enheten för landsbygd 
och tillväxt på Länsstyrelsen Dalarnas Län.    
   – Genom att välja ut tre helt olika orter är tanken att vi ska lära av varandra, 
jämföra vad som fungerar i till exempel Grängesberg, men inte i Svärdsjö och 
Sollerön och sedan dela våra erfarenheter till andra orter, förklarar Tilda Willén 
som är projektledare och tillika övergripande BID-manager för samtliga tre orter.

– Vi har länge letat efter 
en utvecklingsmodell som 
involverar näringsliv, kom-
mun och ideella verksam-
heter på landsbygden för 
att minska utflyttningen, 
förklarar Jakob Ebner.

Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö
 testar BID-modell för att utveckla

 servicen på landsbygden

I Grängesberg finns Spendrups Bryggeri som sysselsätter många och 
som arbetsgivare har de stort intresse av att stödja smarta servicelösningar.
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SMARTARE LÖSNINGAR OCH BÄTTRE STRUKTUR BEHÖVS
Grängesberg i Ludvika kommun, Sollerön i Mora kommun och Svärdsjö i Falu 
kommun vill skapa en struktur för samverkan och kommunikation både inom 
och mellan kommungränserna.
   – I Sollerön har kommunikationen mellan kommunen och invånarna varit
knölig för att man inte vet vem som gör vad. Det ska det bli bättring på, för vi 
har ett rikt föreningsliv och många små företag med stort engagemang, intygar 
Karin Eriksson, näringslivsutvecklare, Mora kommun.
   Före detta världskända gruvorten Grängesberg har idag Spendrups bryggeri 
som sin största arbetsgivare. Trots investeringar och goda förutsättningar 
för en växande turism har antalet invånare minskat och samhällsservicen 
försämrats. 
   Svärdsjös utmaning är att de ska serva sex kringliggande tätorter med kommer-
siell och offentlig service. De har en stark företagaranda och en aktiv intresse-
förening, men de behöver utveckla sina betaltjänster och hitta smartaa service-
lösningar för att bli mer konkurrenskraftiga. 
   – Utmaningen för samtliga orter är att anpassa servicen, skapa en framtidstro
och göra den kommersiella servicen mer tillgänglig. För att möta de kraven 
behöver vi öka kompetensen när det gäller e-lösningar för handel och transpor-
ter och vara mer lyhörda för de krav som såväl besökare och boende förväntar 
sig att få, menar Lars Lindblom, BID-manager och vd för Samarkand AB i Ludvika.
   – Vi måste tillsammans hitta smartare lösningar för att systematisera den
kommersiella servicen. Hur kan vi t ex växla upp arbetet? Vad kan kommunen, 
respektive bygden och näringslivet göra? Vi vill hitta ett samspel som vi sedan kan 
sprida vidare, tillägger Hanna Wickström, landsbygdsutvecklare, Falun kommun.

PROCESSEN ÄR IGÅNG
Projektet startade i mars månad, nästan samtidigt som coronapandemin slog till, 
vilket delvis begränsat möjligheterna till tänkta studiebesök och fysiska möten. 
För närvarande pågår arbetet med nulägesanalysen, vilket är steg 2 av 7 steg. 
Varje ort har sin BID-manager som ska driva processen under 18 månader. 
Tillsammans med intressenter och eldsjälar i fem fokusgrupper och med hand-
ledning och coachning av Svenska Stadskärnor, ska deras arbete resultera i en 
affärsplan med tillhörande handlingsplan, budget, finansiering och en organisations-
struktur. 
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Lars Lindblom

Stefan Sparring

Platsvandring med olika intressenter för att skapa samsyn ingår som en del i nulägesanalysen. Denna uppgift brukar ge många aha-insikter och nya idéer. Första bilden är från Grängesberg, Svärdsjö och bilden ovan är från Sollerön.                     

SVENSKA STADSKÄRNORS BIDMODELL – SAMVERKAN PÅ FRIVILLLIGA GRUNDER



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

 

Med hjälp av deltagarna i de fem 
fokusgrupperna ska vi identifiera viktiga 
aktörer och sakfrågor som ska prioriteras.

   – Trots coronarestriktioner har vi kunnat genomföra platsvandringar i 
respektive ort och haft fysiska möten utomhus, som kompletterats med 
digitala möten och coachning via telefon, berättar Inger Alfredsson, nationell
samordnare på Svenska Stadskärnor.
   Alla tre orterna har kommit igång och fått bra respons från företag och
kommunen. Man har även bildat fokusgrupper, vars uppgift är att hitta 
sakfrågorna och få folk att bli engagerade.
    – Vår roll är att försöka förklara modellen och samtidigt driva processen 
framåt, vilket är en utmaning, då vi själva håller på att lära oss hur den 
fungerar, menar Stefan Sparring, BID-manger från Svärdsjö och får medhåll
av sina BID-mangerkollegor Jon Bohlmark och Daniel Nilsson på Sollerön.

LÄRA AV VARANDRA FÖR ATT LYFTA SIN EGEN BYGD
– Eftersom det är en process finns det inget rätt eller fel, för förutsätt-
ningarna är så olika. Det gäller att ha tålamod och låta processen ha sin 
gång och lära av varandra, menar Tilda Willén. 
   Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö är överens om att modellen är bra. 
Man har länge väntat på att få komma igång och nu har det äntligen blivit 
verklighet. Tillsammans ska de genomföra BID-modellens olika steg, utbyta 
erfarenheter för att lyfta samhället, servicen och attraktionskraften i sin 
bygd med omnejd.

Daniel Nilsson och Jon Bohlmark

Platsvandring med olika intressenter för att skapa samsyn ingår som en del i nulägesanalysen. Denna uppgift brukar ge många aha-insikter och nya idéer. Första bilden är från Grängesberg, Svärdsjö och bilden ovan är från Sollerön.                     


