
BAKGRUND & SYFTE
Svenska Stadskärnor har sedan 2015
framgångsrikt arbetat med BID-
modellen och genomfört över 30 
BID-processer. Både i större och 
medelstora kommuner runt om i 
Sverige i syfte att stärka samverkan 
mellan privata, offentliga och ideella 
aktörer inom ett avgränsat BID-område, 
där man tillsammans skapar en gemen-
sam vision och målbild. BID står får 
Business Improvement Districts.

Med vår samlade erfarenhet har vi 
startat ett nationellt BID-forum 
där syftet är att sprida kunskap och 
goda exempel om BID-modellen och 
dess möjligheter för utveckling genom 
frivillig samverkan. 

MÅLET
är att skapa en digital plattform för 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte för 
kommuner, fastighetsägare och privata 
aktörer som vill starta en BID-
process, har påbörjat eller redan
genomfört den.

ANMÄLAN
Välkommen med din anmälan 
på denna länk 
https://bit.ly/3hoF58w

FÖR MER INFORMATION
Inger Alfredsson, nationell samordnare
inger.alfredsson@svenskastadskarnor.se

Marlene Hassel, BID-managercoach
marlene.hassel@svenskastadskarnor.se

SVENSKA 
STADSKÄRNORS 
NATIONELLA
BID-FORUM

BID-FORUM WEBINAR 29 SEPT 13.00-15.00
BID med fokus på Tryggare platser
Projektet ” Tryggare platser” utvecklar och testar en för Sverige 
unik platssamverkansmodell för att skapa trygga och säkra platser, 
orter och byar i Sverige. Modellen är baserad på beprövade och 
vetenskapliga metoder och testas i fyra kommuner i Mellansverige 
med olika trygghetsutmaningar. 
 
I modellutvecklingen samarbetar Länsstyrelserna i Dalarna och  
Västmanland, Stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor. 
Aktörerna har stor erfarenhet och kompetens inom sina respektive 
områden och är nationellt väletablerade. Målet är att modellen
ska få genomslag på nationell nivå.
  
VÅRA INBJUDNA GÄSTER ÄR:
•  Malin Winblad Pollard, projektledare, Falun
•  Anna Windal, projektledare, Hallstahammar
•  Peter von Walden, Säkerhetssamordnare, Sala kommun
•  Filip Mauritzsson, projektledare,  Avesta
•  Tor Lundberg, Regional samordnare för brottsförebyggande arbete
   Enheten för samhällsskydd, Länsstyrelsen Dalarna 
•  Sanela Cerimagic, Länsstyrelsen Västmanland
•  Erika Sjöqvist, Kulturgeograf/Stadsplanerare, Stiftelsen Tryggare Sverige

Välkommen att lyssna på de olika städernas projektledare och 
representanter som berättar om varför de är med i projektet och 
hur de arbetar i sin process.

MODERATORER: 
Inger Alfredsson, nationell samordnare 
Marlene Hassel, BID-managercoach
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