En av många träffar för implementering av och dialog kring BID-processen.

Upplägget och strukturen
– styrkan i BID-processen
Borlänge är känd som en handelsstad, där handeln också är den
bransch som sysselsätter flest invånare. Stadskärnan är viktig och likaså
samarbetet med kommunen, fastighetsägare och övriga näringsidkare
Det är viktigt för stadens fortsatta framgång. 2018 lades centrumföreningen ner. Det fanns ett behov av omstrukturering med nya
strategier och arbetssätt för stadens fortsatta utveckling.

– Vi insåg hur viktigt det
är med samverkan över
gränserna. I vårt fall har
vi t ex IKEA och Kupolen
köpcentrum som ligger
nära stadskärnan, som vi
också ville inkludera i ett
gemensamt arbete, säger
Sofi Olsson, BID-manager
i Borlänge.

– Vi valde Svenska Stadskärnors BID-modell då den innehåller delar vi behöver
jobba med, säger Sofi Olsson, BID-manager i Borlänge.
BID-processen består av sju olika steg, Borlänge har kommit till steg fem.
Coronapandemin har så klart påverkat processen, men arbetet fortsätter enligt
plan och möten genomförs, om än mer digitalt än tidigare.
– Vi spelade till exempel in mötet ”Uppstart steg 5” med BID-coacherna och
representanter från de fem fokusgrupperna för att både informera och inspirera
varandra. Det är värt att lägga ner lite extra arbete på att visa det man har gjort
i processen. Det bidrar till stoltheten hos alla involverade parterna, menar Sofi.
– I det stora hela har det fungerat bra, men vi märker att det är lätt att ha för
bråttom och vilja skynda på de mer teoretiska, strategiska delarna och fokusera

mer på åtgärder. Man vill framåt och det så fort som möjligt, säger Sofi
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Exempel på åtgärder som gjorts för att stärka stadens varumärke och attraktionskraft.

och berättar vidare att man har varit noga med att förankra BID-modellen och arbetet med affärsplanen för politikerna från första början och
att de informeras löpande. Själva implementeringen kommer i slutskedet
av processen, som beräknas bli i slutet av 2020.
OLIKA VÄRLDAR MEN ETT GEMENSAMT MÅL!
En av flera effekter som man märkt av hittills är att alla aktörer gillar att
jobba ihop. De kommer från olika ”världar” med olika perspektiv, vilket
leder till en bredare samverkan och nya värdefulla kontakter.
– Vi har ett gemensamt mål som förenar alla. Huvudmålet är att bilda
ett arbetssätt och en organisation som ansvarar för genomförande av
affärsplanen.Vi har inom BID-området kartlagt det vi vill underhålla och
det vi vill utveckla, förklarar Sofi.
Sedan gäller det att besvara frågorna:Vem som ska göra det? Hur och
när ska det ske och sist men inte minst hur ska det finansieras?
Där kommer affärsplanen med tillhörande budget in. För att ytterligare
få tips, råd och erfarenhetsutbyte har vi kontakt med kommuner som
genomfört sina BID-processer
Svenska Stadskärnors processledare uppmanande oss att plocka de lågt
hängande frukterna, det vill säga genomföra enklare åtgärder relativt
snabbt. Det ger i sin tur bevis på att det händer saker men också energi
till att genomföra mer omfattande långsiktiga åtgärder.
FASTIGHETSÄGARNA MED SOM GRUPP – GER EXTRA KRAFT!
På frågan om vad som är styrkan med BID-modellen svarar Sofi följande:
– Det är upplägget och strukturen.Vi går igenom vad vi har nu och
vart vi vill. Det vill säga nulägesanalysen lägger grunden för affärsplanen
och det fortsatta arbetet. Det finns en tydlighet och det bidrar till att
alla är överens om den gemensamma målbilden. Särskilt positivt har det
varit att få med fastighetsägarna som grupp, vilket ger en helt annan kraft.
Coronapandemin ställer saker på sin spets, samtidigt ger det oss nya
erfarenheter att ta med i affärsplanen när vi så småningom ska avsluta
BID-processen.

Avsätt tid på att hitta eldsjälarna är Sofis tips! Det kan
vara en eller flera personer. Det viktiga är inte, om de
ingår i styrgruppen eller fokusgrupperna, utan att de
finns med under processens gång och ”eldar” på.
Stundtals kan det vara kämpigt med helt nya uppgifter
och utmaningar, då är det bra med riktiga eldsjälar.
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• Syftet är att stärka
samverkan mellan privata,
offentliga och ideella aktörer
inom ett avgränsat BIDområde, 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!
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