
VÄLKOMMEN TILL!





SVENSKA STADSKÄRNORS
BID - MODELL

Hur kan man starta en 
BID process på hemmaplan?

BID
BUSINESS IMPROVEMENTS DISTRICTS 

”AFFÄRSUTVECKLINGSOMRÅDE”



SVENSKA STADSKÄRNORS BID-MODELL
BUSINESS IMPROVEMENTS DISTRICTS 
”AFFÄRSUTVECKLINGSOMRÅDE”

CENTRUM- OCH 
PLATSUTVECKLINGS-BID

TRYGG- OCH 
SÄKERHETS-BID

• Borlänge
• Enköping
• Filipstad
• Gamleby
• Grängesberg
• Hudiksvall
• Hässleholm
• Kävlinge
• Lidköping
• Linköping
• Ludvika
• Norrköping

• Orsa
• Ronneby
• Rättvik
• Simrishamn
• Sollerön
• Svärdsjö
• Torsby
• Västervik
• Åtvidaberg
• Ängelholm
• Överum

• Avesta
• Falun
• Hallstammar
• Sala



SVENSKA STADSKÄRNORS BID-MODELL

PRE - BID 
Platsvandring med tillhörande workshop, lokal anpassning

• för dom som behöver lite mer tid
• för dom som är nyfikna, är detta rätt metod
• för dom som behöver få en energikick till platsutveckling

i samverkan

• Trollhättan
• Hagfors
• Näsviken
• Ljusdal
• Delsbo



PROCESS 7 STEG 
18 MÅNADER

• Steg 1   Introduktion och inspiration

• Steg 2   Platsvandring och workshop 

• Steg 3   Nulägesanalys och case

• Steg 4   Nulägesanalys, introduktion affärsplan

• Steg 5   Affärsplan, handlingsplan och budget

• Steg 6   Resultat av affärsplan, handlingsplan & case

• Steg 7   Diplomering, slutsatser och avsiktsförklaringar
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FOKUSOMRÅDE 4 – TILLGÄNGLIGHET

Detta fokusområde handlar om den tillgängliga och inkluderande platsen, vilket är en 
J}VYXWmXXRMRK�J}V�EXX�Jo�IXX�}OEX�¾}HI�EZ�OYRHIV�SGL�FIW}OEVI��,YV�WQMHMKX�mV�HIX�EXX�
ta sig till platsen om man går, cyklar, kör bil, tar tåget, bussen eller taxi? Kan man röra sig 
obehindrat på ett tryggt och säkert sätt? Hur ser gatuplanet och trottoarer ut? 
Är de jämna och plana? Bildas det vattenpölar vid kraftigt regn? Finns det andra hinder 
såsom trottoarpratare, skyltar, cyklar som begränsar framkomligheten för fotgängare, 
rörelsehindrade eller andra funktionshinder.

7I�}ZIV�XMPPKoRKIR�EZ�TEVOIVMRKWTPEXWIV��XMHXEFIPPIVRE�J}V�OSPPIOXMZXVE½O�SGL�PMOEWo�SQ�
HIX�½RRW�JYRKIVERHI�MRJSVQEXMSRWW]WXIQ�J}V�EXX�FIW}OEVI�PmXXEVI�WOE�OYRRE�SVMIRXIVE�WMK���
Titta på människors rörelsemönster vid olika tidpunkter och tillfälle. Vilka regler gäller 
J}V�OSQQYRIR�SQ�XMPPKmRKPMKLIX�SGL�LYV�WEQZIVOEV�TSPMW��XE\M��OSPPIOXMZXVE½O�SGL�
säkerhetsföretag? Viktiga frågor att ställa och besvara.

8mRO�To�EXX�JVEQOSQPMKLIXIR�ZMH�WX}VVI�TYFPMOHVEKERHI�IZIRXW�
WXmPPIV�LIPX�ERHVE�OVEZ�mR�ZEVHEKIRW�LmRHIPWIV�
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FOKUSOMRÅDE 2 – UTBUD
AKTIVITETER, UPPLEVELSER & SERVICE 

:M�WIV�MHEK�IR�SQWmXXRMRKW}ORMRK�LSW�FIW}OWRmVMRKIR��HIX�ZMPP�WmKE�¾IV�ZmPNIV�TPEXWIR�IPPIV�
staden utifrån dess utbud av handel, service och tjänster, restauranger, caféer, barer andra 
nöjen. En annan sektor vars betydelse är kulturen, teatrar, bibliotek, kulturhus, biografer med 
mera som bidrar till utbudets attraktivitet. Med andra ord ska en attraktiv destination erbjuda 
ett intressant utbud av service, aktiviteter och nöjen. Samtidigt ska man vara realistisk och 
bedömma vilket utbud som är relevant utifrån platsens marknadsförutsättningar. 

Målet i detta fokusområde är att kartlägga det totala utbudet av aktiviteter, upplevelser 
och verksamheter i det avgränsade området. Finns det något för alla målgrupper? 
Det vill säga barn, barnfamiljer, ungdomar och seniorer med olika önskemål och 
preferenser eller bara för vissa målgrupper? Är utbudet rätt lokaliserat och är 
det lätt att hitta dit? Hur ser platsen ut och hur är tillgängligheten till de enskilda 
verksamheterna? Här gäller det att vara ärlig och realistisk i sin bedömning. 

9XFYH�XMPP�IR�FVIHEVI�QoP��SGL�oPHIVWKVYTTWQM\�LEV�ZMWEX�WMK�
LE�IR�PYKRERHI�IJJIOX�SGL�ToZIVOE�PMZWOZEPMXIR�TSWMXMZX��

VARUMÄRKET                                                             UTBUD

PLATSEN                                           TILLGÄNGLIGHET

     TRYGGHET

FEM
FOKUSOMRÅDEN

ARBETSGRUPPER SOM 
GENOMFÖR CASE



• Godkänd Nulägesanalys

• Godkänd affärsplan med tillhörande

handlingsplan

• Prova på samverkan i skarpt läge

• Forma en samverkansorganisation

• Samfinasieringsmodell

• Avsiktsförklaringar

• Diplomering

MÅLET MED BID-
PROCESSEN



BID-modellen anpassas till platsens lokala komplexa frågeställningar.



BID-MODELLENS funktion är:

ü att man med gemensamma krafter lyckats vända en 
negativ utvecklingsspiral till det positiva.

ü att forma en ny funktionell organisation.

ü att BID-modellen bygger på frivillighetsprincipen. 

ü att BID-modellen bygger på Empowerment
”hjälp-till-självhjälp” för aktörerna i BID-området. 

ü att systematiskt tillföra ny kunskap och nya arbetssätt.

ü att sprida nya erfarenheter och goda exempel.



ü att man har enats om en gemensam målbild.

ü att man har synliggjort BID-områdets problemställningar.

ü att kommunens tjänstemän samarbetar i olika sakfrågor 
mellan förvaltningarna.

ü att det är väl implementerat hos politikerna

ü att nulägesanalysens resultat finns med i översiktsplanen.

ü att det nu arbetas med handlingsplan med tillhörande 
finansieringsmodell och budget på kort och lång sikt.

ü Avsiktsförklaringar skrivs mellan intressenterna!




