SVENSKA
STADSKÄRNORS
BID-MODELL
– ger dig verktyg
och vägledning för att
i strukturerad samverkan
utveckla trygga, säkra
och levande platser.

Vi har blivit utmanade
att tänka till, tänka om
och tänka nytt.
Andreas Jarud,
vd för Ängelholms Näringsliv AB

Tidigare famlade vi
i mörkret och ingen
ville ta stafettpinnen.
Pontus Lindblom
näringslivsutvecklare,
Norrköpings kommun

SVENSKA
STADSKÄRNORS
BID-MODELL
BID – Business Improvement
District är en internationell
samverkansmodell som Svenska
Stadskärnor har implementerat
och anpassat till svenska
förhållanden.
Modellen bygger på samverkan
på frivilliga grunder, där olika
aktörer inom ett geografiskt
avgränsat område enas kring en
gemensam målbild och vision,
för att tillsammans skapa förutsättningar för bättre lönsamhet,
ökad tillväxt och konkurrenskraft.
Modellen bidrar också till snabbare
beslut och bättre kommunikation
mellan aktörerna, vilket är särskilt
viktigt vid krishantering.
Resultaten uppnås genom en
strukturerad processledd BIDsamverkan som pågår under
cirka 18 månader uppdelat i 7
steg och 5 fokusområden.
Sedan 2015 har vi inom Svenska
Stadskärnor genomfört ett 20-tal
framgångsrika BID-processer runt
om i landet.
Det unika med BID-modellen är
att den fungerar oavsett storlek
på staden, orten eller platsen.

BID gör det omöjliga möjligt!
Ökad tillväxt, fler aktiviteter och upplevelser samt
mer liv och rörelse är något alla strävar efter.
Den gemensamma målbilden för BID förenar
och skapar förståelse samt respekt för varje
aktörs verksamhetsområde. Konkurrenter blir
kollegor och förutsättningarna att lyckas
förbättras avsevärt.
I takt med att kraven i samhället ökar och resurserna
blir allt mer begränsade behövs nya arbetssätt för en
hållbar utveckling samt bättre samverkan mellan den
offentliga, privata och ideella sektorn.
Svenska Stadskärnors strukturerade BID-modell bygger
på en samverkan där alla akörers olika kompetenser,
färdigheter och verksamheter tas tillvara. Med erfarenheter
och kunskaper från framgångsrikt genomförda BID-processer
i ett 20-tal kommuner sedan 2015, vet vi att modellen
fungerar, oavsett storlek på det valda BID-området.

Ökad konkurrenskraft
När alla aktörer har en gemensam målbild frigörs resurser och engagemanget ökar för att genomföra de insatser
och investeringar man kommit överens om inom det valda
BID-området. Utifrån framtagen nulägesanalys, affärs- och
handlingsplan med tillhörande budget och finanisering –
vet alla vad som krävs för att skapa en hållbar utveckling.
Det gynnar såväl lönsamheten som konkurrenskraften.

Handledning och coachning

SYFTET MED BID

Svenska Stadskärnor handleder och vägleder processen
samt tillför ny kunskap, nya arbetssätt, spetskompetens
och inspiration till hur berörda aktörerna tillsammans
kan utveckla och förbättra sitt BID-området.

är att stärka samverkan mellan
de offentliga, privata och ideella
aktörerna inom ett avgränsat
BID-område. Tillsammans skapar
man en gemensam vision och
målbild för en hållbar platsutveckling som gagnar olika aktörer,
de boende samt besökarna i
BID-området.

18 månder, 7 steg och 5 fokusområden

BID-processen pågår under cirka 18 månader och är uppdelad i 7 steg med fokus på 5 olika områden enligt nedan:
7 STEG
1. Introduktion och inspiration
2. Kickstart och workshop i din ort/stad/stadsdel
3. Coachning av nulägesanalys, case och studiebesök
4. Nulägesanalys och uppstart av affärsplan
5. Coachning av affärsplan och handlingsplan
6. Resultat av affärsplan, case redovisas
7. Slutsatser och diplomering
5 FOKUSOMRÅDE
1. Varumärke
2. Utbud
3. Plats
4. Tillgänglighet
5. Tryggt, säkert, rent och snyggt
SLUTRESULTAT
• Diplomering av slutfört BID-arbete efter
godkänd nulägesanalys, affärs- och handlingsplan
samt tillhörande budget och finansiering.
Styrkan med BID-modellen har varit
att kunna jobba med riktiga ”case”
under själva processen, där vi har kunnat
praktisera våra nyförvärvade kunskaper.
Angelica Coleman, biträdande chef för Näringsliv
kommunikation, Ronneby kommun

MÅLET MED BID
är att bilda eller utveckla befintlig
samverkansorganisation, ta fram
en godkänd nulägesanalys samt
handlings- och affärsplan med tillhörande budget och finansiering.

MÅLGRUPPEN
inom ett BID-område kan vara
allt från fastighetsägare, handel,
hotell, restauranger, kommunen, service- och kultursektorn,
besöks- och rekreationsnäringarna
till ideella organisationer.

TILLLSAMMANS
förverkligar vi idéer som
tidigare verkade omöjliga!

Tips, råd och resultat!

TIPS OCH RÅD

Svenska Stadskärnor har fått förtroendet att hittills
leda ett 20-tal BID-processer. Varje avslutad process
visar på konkreta resultat och måluppfyllelse som
man tidigare inte lyckats med på egen hand.

Ge inte upp! Det tar tid att förankra nya idéer.

Här kommer ett axplock från kommuner som
generöst delar med sig av sina erfarenheter samt
råd och tips att tänka på när man ska påbörja sin
egen BID-process.

Avsätt tid för att hitta eldsjälarna. Det kan vara
en eller flera som ”eldar” på när det blir kämpigt.

NÅGRA KONKRETA RESULTAT
Samarbetsklimatet har blivit mycket bättre.
Fler stolta ambassadörer, ett stabilt och bra nätverk,
viktigt för snabba åtgärder och vid krishantering.
Med BID-modellens strukturerade upplägg
förstår alla sin roll och vad de kan bidra med.
Vi har lärt känna vår stad och vad som krävs
för att den ska bli mer attraktiv.
Genom att anlita externa professionella processledare har vi fått ett bredare perspektiv. De tydliga
riktlinjerna, tidsplanen och processledningen har
resulterat i ett ökat engagegemang hos våra
medlemmar.

Ha inte för bråttom i början. Sätt tydliga mål och
skapa förståelse för att det krävs insatser av berörda
intressenter. Var även flexibel under processen.

Förankra BID-modellen även hos politikerna från
första början och sedan under hela processen.
Begär in avsiktsförklaringar från de olika
intressenterna. Det underlättar det fortsatta
arbetet och även när man ska bemanna styrgrupp
och fokusgrupperna.
Avsätt tid för ”fotarbete”, besök medlemmar
i deras arbetsmiljö, förklara, förankra och
kommunicera mål och syfte från början och
under processens gång.
Om möjligt, utse en BID-manager från varje
huvudintressent. De har var och en sitt
upparbetade nätverk, vilket underlättar
utvecklingsarbetet.
Spela in de digitala träffarna och presentationerna.
Dokumentera och fotografera fysiska förändringrar,
både före och efter.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS FÖR REFERENSER
OCH MER INFORMATION OM VÅR BID-MODELL!

Inger Alfredsson, nationell samordnare
inger.alfredsson@svenskastadskarnor.se
073-846 09 83
Marlene Hassel, BID-manager
marlene.hassel@svenskastadskarnor.se
070-657 52 99
Inger Alfredsson

Marlene Hassel

