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SVENSKA STADSKÄRNORS BID-MODELL 

• En strukturerad coachande process.

• Fokus på platsutveckling lokalt.

• Samverkan mellan stadens 

offentliga/privata intressenter.

• Bygger på frivillig medverkan.

• Godkänd nulägesanalys

• Godkänd affärsplan med handlingsplan.

• Avtal skrivs med alla intressenter.

• Spridning och kunskapsöverföring sker 

lokalt, regionalt och på nationell nivå.



PROCESS 7 STEG UNDER 18 MÅNADER

• Steg 1   Introduktion och inspiration

• Steg 2   Kickstart, platsvandring och workshop 

• Steg 3   Nulägesanalys och case

• Steg 4   Presentation nulägesanalys, introduktion affärsplan

• Steg 5   Coachning av affärsplan, handlingsplan och budget

• Steg 6   Resultat av affärsplan, handlingsplan & case

• Steg 7   Diplomering, slutsatser och avsiktsförklaringar



• Godkänd Nulägesanalys.

• Godkänd affärsplan med tillhörande

handlingsplan.

• En fungerande samverkansorganisation.

• Avsiktsförklaringar undertecknade.

• Diplomering

MÅLET MED BID-PROCESSEN
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Roger Fredriksson KSO
roger.fredriksson@ronneby.se
Ronneby.se/bid
Följ BID Ronneby på Facebook

mailto:roger.fredriksson@ronneby.se
https://ronneby.se/bid
https://www.facebook.com/groups/2086570288027721/


Ronneby
Den moderna kurorten

Ronneby är handels- & bruksorten med anor. Mest känt som Blekinges medeltida 
handelscentrum, för brunnsepoken och dess parkområde, för emaljfabriken och i nutid den 
högteknologiska vattenskärningen och vårt fina kulturcentrum.

Ronneby är en expansiv kommun, med en mängd små och mellanstora företag. Intresset för 
etableringar är stort trots pandemin, även starkt intresse av handelsetableringar då främst på de 
externa handelsområdena Viggen & Gärdet. 
Kommunen är geografiskt liten, allt är lätt att nå, från skärgård till kust och storskog. Vi har stora 
naturvärden, i kommunen finns hela 39 naturreservat.

Ronneby möter samma utmaningar som landets stadskärnor.
Behov och shoppingmönster förändras och centrum behöver 
omformas med fler mötesplatser och tydligare affärsstråk.

Försäljningsindex 2019 Dagligvaror 88
Försäljningsindex 2019 Sällanköp 59
Total detaljhandel 2019 74



FRAMTIDEN
Vi finner BID-samarbetet så kraftfullt att vi permanentar arbetssättet och 
jobbar numera i organisationen TILLSAMMANS FÖR RONNEBY.
En ny tjänst som Näringslivsutvecklare med fokus på Platsutveckling tillsätts 
vars främsta uppgift är att verka som samordnare för organisationen.
www.ronneby.se/bid



Organisation - Tillsammans för Ronneby

Styrgrupp



3 betydande mål under 2021
• Lansera Platsvarumärket
• Stadslivsanlys
• Etableringsstrategi och stråkutveckling

Årets Affärsplan för 2021 sammanfattar året som gått, beskriver 
BID-processens arbete och analyser, budget och framtiden.



Platsutvecklingsfonden
Platsutvecklingsfonden syfte är att utveckla intresset och engagemanget hos företagen 
i Ronneby kommun, att stärka och driva aktiviteter som ökar antalet besökare. Visionen 
är att skapa en mer attraktiv och konkurrenskraftig kommun med livskvalitet i fokus.

Fonden hjälper en kreativ idé att utvecklas genom ett finansiellt bidrag, max 50% av kostnaderna.
Bidraget ska användas till kostnader som gör aktiviteten unik och nyskapande.

Medlemmar i Ronneby Handel & Intresseförening och Ronneby Fastighetsägargrupp är de som kan 
ansöka om bidrag.

Ronneby Kommun garanterar varje år en grundplåt på 100.000 kr till fonden. Näringslivet förväntas 
bidra på motsvarande sätt. Redan år 1 har 200.000 kr kommit från två Ronneby-företag med hjärtat 
på rätta stället. De kommer även nästa år med ytterligare bidrag på stora belopp.

www.ronneby.se/platsutvecklingsfonden



Gjort under 2020





Mer information och kontakt

Annika Sandqvist Platsutvecklare annika.sandqvist@ronneby.se
Roger Fredriksson KSO roger.fredriksson@ronneby.se
Ronneby.se/bid
Följ BID Ronneby på Facebook

mailto:annika.sandqvist@ronneby.se
mailto:roger.fredriksson@ronneby.se
https://ronneby.se/bid
https://www.facebook.com/groups/2086570288027721/


BID FORUM

NÄSTA FRUKOSTWEBINAR
25 mars kl.8.30- 9.30

“Hur kan den lokala
samverkansorganisationen

utvecklas och förändras med 
Svenska Stadskärnors BID-modell!”

VÄLKOMNA!


