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INTRODUKTION TILL DEN
SVENSKA BID-MODELLEN
– BUSINESS IMPROVE DISTRICT

• 28 SEPT 2018 & 12 MARS I MALMÖ
BID är en förkortning för Business Improvement District.
Syftet är att utveckla städer, orter, platser och destinationer,
vilket sker med gemensamma krafter för att stärka det
valda BID-områdets affärsverksamheter och attraktion.
Med BID-modellens organiserade samverkan når man
resultat som inte kan åstadkomma på egen hand.
På denna introduktionsträff får du veta hur det går till.
BID-modellen genomförs i en strukturerad coachande process som
Svenska Stadskärnor utvecklat för att passa svenska förhållanden.
Den fokuserar på platsutveckling baserat på forskning och spetskompetens
samt över 20-års erfarenhet av stads-, plats- och ortsutveckling.
Modellen bygger på en organiserad samverkan och förtroende mellan
offentlig (kommun) och privat sektor (näringsliv, organisationer,
fastighetsägare, markägare, boende). Processen är uppdelad i åtta steg
med fem fokusområden, där alla intressenter enas kring en gemensam
vision och målbild följt av en affärsplan, finansieringsmodell och budget.

BID är ett bra sätt
att komma igång
med tankeprocessen
kring platsutveckling.

MÅL
Målet med denna introduktionsträff är att berätta vad som krävs för
att genomföra ett BID på hemmaplan. Vi går igenom modellens olika
steg och hur den fungerar i praktiken för att nå ett gemensamt resultat
som man inte kan åstadkomma på egen hand!
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28 SEPTEMBER 2018 & 12 MARS 2019
SVENSKA STADSKÄRNOR, EC SÖDERTULL, SÖDRA VALLGATAN 5, MALMÖ
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Introduktion – syfte med BID.
Genomgång av de olika stegen.
Olika möjliga former för partnerskap.
Vad är att definiera ett avgränsat geografiskt område?
Vad är en gemensam vision och affärsplan?
Vad är en tydlig ansvarsfördelning och finansieringsplan?
Hur ser en fungerande arbets- och referensgrupp ut?
Vad är en BID-manager som leder det operativa arbetet?
Genomgång av lämpliga dokument att ha till hands.
Frågor – hur kan du gå vidare i din stad/plats?
Sammanfattning

INGER ALFREDSSON
Nationell samordnare
inger.alfredsson@svenskastadskarnor.se
073-846 09 83

• Avslutning

Med avbrott för lunch och fikapauser.

ANMÄLAN
Maila till anmalan@svenskastadskarnor.se senast två veckor före kursdatum.
Antalet platser är begränsat till 15 personer. Först-till-kvarn-principen gäller.

PRIS

MARLENE HASSEL
Nationell BID-Manager
marlene.hassel@svenskastadskarnor.se
070-657 52 99

Person nr 1
Medlemspris* 2 995 kr (ord 3 495 kr)
Person nr 2
Medlemspris 2 495 kr (ord 2 995 kr)
Person nr 3 m fl Medlemspris 1 995 kr (ord 2 495 kr)
* Gäller medlemmar i Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare.

Anmälan är bindande och faktureras i samband med din anmälan.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till en kollega. Avbokning kan
göras senast 14 dagar före kursstart. Moms tillkommer på priserna.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA
Inger Alfredsson, Nationell samordnare eller
Marlene Hassel, Nationell BID-Manager.
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