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Ica Svärdsjö. Foto: Stefan Sparring

Förord
Som inspiration och för att underlätta genomförande av framtida Service-BID
på landsbygder har en handbok tagits fram i projektet, Service-BID – Levande
orter med smarta servicelösningar.

För att ha utvecklingskraft i alla delar av Dalarna behövs attraktiva
miljöer och en väl fungerande service där man bor eller driver företag.
Dagligvarubutiker som tillhandahåller andra tjänster, drivmedelsservice och
möjligheten att hämta och lämna paket är viktigt, särskilt i bygder där det är
långt till nästa butik, apotek eller mack.
Med stöd från Tillväxtverket, Region Dalarna och kommunerna Falun,
Ludvika och Mora har orterna Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö utvecklat
den lokala servicen genom att tillämpa BID-modellen. BID står för Business
Improvement District och är en samverkansmodell för platsutveckling.
BID-modellen har främst använts i stadsmiljöer men i projektet Service-BID
Levande orter med smarta servicelösningar har Region Dalarna testat om
modellen fungerar för att utveckla den kommersiella servicen i landsbygder –
och det gör den!
Karin Löfstrand
Processledare
Dalarnas regionala serviceprogram
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Bakgrund
kommersiellt och socialt sammanhang för att möta
utmaningar och möjligheter som finns till exempel i
digitalisering, klimatpåverkan och statens frånvaro
samt närvaro.

Denna handbok bygger på erfarenheter från
pilotprojektet Service-BID – Levande orter med
smarta servicelösningar (Service-BID).

Handboken har tagits fram med avsikt att
underlätta genomförande av framtida Service-BID
på landsbygden och sprida erfarenheter från
projektet. Ett hjälpmedel i form av en handbok
efterfrågades tidigt av projektets BID-manager för
att lättare få förstå modellen från start till mål.

Detta resulterade i att testa platsutvecklings
konceptet BID (Business Improvement District) i
servicesammanhang och använda byar och bygder
som testbäddar. I projektet deltog tre orter med helt
olika förutsättningar på landsbygden i Dalarna:
• Grängesberg 3 582 invånare (2020), Ludvika
kommun

Service-BID – Levande orter med
smarta servicelösningar

• Sollerön 1 675 invånare (2020), Mora kommun
• Svärdsjö tätort 1 333 invånare, Svärdsjöbygden
4 288 invånare (2020), Falu kommun

Om projektet

Idén om pilotprojektet Service-BID – Levande
orter med servicelösningar kom till genom
nätverket för det regionala serviceprogrammet
i Dalarna. Det fanns ett intresse att arbeta med
ett breddat servicebegrepp som innebär att
olika servicefunktioner sätts i ett geografiskt,

Projektet pågick från den 1 januari 2020 till
den 31 mars 2022, varav 18 månader bestod
av projektaktiviteter. Projektet ägs av Region
Dalarna och genomfördes i samarbete med
Svenska Stadskärnor och Länsstyrelsen i Dalarnas
län samt med stöd från Tillväxtverket och
Ludvika, Mora och Falu kommun.

Karta över Dalarna samt Sollerö, Svärdsjö och
Grängesbergs distrikt. Distrikten bygger på
församlingsindelningen från årsskiftet 1999/2000.

Sollerön

Grängesberg
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Svärdsjö

• Öka samverkan och tilliten mellan kommun,
fastighetsägare, kommersiella aktörer, näring
och civilsamhället. Detta är avgörande för att
kunna stärka, men också mobilisera sig när
förutsättningar förändras.

Projektets mål:
• Ökad tillgänglighet till kommersiell service i
form av exempelvis dagligvaror, drivmedel,
post/paket och betaltjänster.
• Att i ett pilotprojekt se om BID är en
framkomlig metod för utveckling av lokala
servicelösningar i landsbygd

• Öka kännedomen kring kommersiell service
samt dess behov och sammanhang lokalt
identifierades tidigt i nulägesanalysen.

• Jämföra och lära mellan orterna vad som
fungerar, hur och varför.

• Ta fram en affärsplan och handlingsplan som
skapar konkret handling och långsiktighet.

• Dokumentera och sprida resultatet.
Alla tre orter genomgick samma BID-process
med regelbunden erfarenhetsutväxling mellan
orterna och med professionell processledning
av Svenska Stadskärnor. Under processen tog
orterna i samarbete med företagare, kommunen
och den ideella sektorn fram en faktabaserad
nulägesanalys, en affärsplan för serviceutveckling
och en genomförandeorganisation där offentliga,
privata och ideella aktörer samverkar.

Effekter av att genomföra ett service-BID

Engagemang och organiserad samverkan
Enligt BID-managerna var det bästa med
modellen att man fick till en organiserad
samverkan samt möjligheten att prova på att
samverka under processens gång genom bland
annat olika case. Genom att arbeta i fokusgrupper
gavs dessutom möjlighet att arbeta med de frågor
som ligger en närmast.
Att orterna själva fick möjlighet att identifiera
sina utmaningar och tillsammans komma fram
hur de skulle kunna lösa dessa bidrog till att
processen blev lokalt förankrad. Processen har
ägts av de som ska genomföra den, vilket i sin tur
skapat stort engagemang på platsen och på vis
skapat insikt att tillsammans kan vi göra skillnad
istället för att ”gnälla” hemma på sin kammare.
Resultatet bidrar till aktivitet på orterna, vilket i
sin tur ger ringar på vattnet och mer engagemang
skapas. Ett tydligt exempel på detta är
Grängesberg där tron på framtid och utveckling
utvecklades starkt under processen.

Resultat och effekter
Resultat

I projektet identifierade orterna de viktigaste
åtgärderna för att utveckla kommersiell service.
Resultatet blev att de tre deltagande orterna valde
att arbeta indirekt och långsiktigt med insatser
för att stärka den kommersiella servicen. Nya
koncept togs fram för att nyttja besöksnäringen
till att öka köpkraften och göra ortens
dagligvarubutik till den naturliga mötesplatsen
för boende och besökare. Att förbättra utbud,
gestaltning och förvaltning av platser och den
offentliga miljön identifierades som avgörande för
att hantera effekter av en minskad befolkning och
nya e-handelsbaserade köpmönster.

Kontakt med kommun och fastighetsägare
Modellen bidrog till att bryta gamla mönster
när det kom till organisering och samverkan
samt att fler valde att engagera sig än tidigare.
BID-processen ledde till samarbete mellan
grupperingar som inte samarbetade tidigare
och att fler aktörer medverkar i samverkans
organisationerna. Det rör sig om bland annat
fastighetsägare, företag, kommersiella aktörer,
föreningar och representanter från kommunen
som tillkommit i de organisationer som ska
genomföra affärsplanen.

För att åstadkomma detta har man bland annat
arbetat med att:
• Öka flödet utav människor och fler som
handlar: utbud, mötesplatser, öka trivsamheten,
förvaltningen av platsen och den offentliga
miljön.
• Nyttja besöksnäringen och invånarna att vistas
utanför den kommersiella servicen. I vårt
projekt har ofta fokus legat på mötesplatserna
utanför dagligvarubutiken.

Att kommunen utsåg en kontaktperson som var
med från början uppskattades av orterna och det
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På Sollerön byggdes en tillfällig mötesplats upp under sommaren i
caset Odla Torg. Foto: Robin Hellzen

skapades nya förutsättningar att knyta kontakter
med politiker och tjänstemän. Detta bidrog också
till en ökad förståelse för kommunens sätt att
arbeta och prioritera vilket är en förutsättning
om resultatet ska kunna uppnås. I denna
process har det varit viktigt att kommunens
landsbygdsutvecklare eller näringslivsutvecklare
fått en aktiv roll i arbetet. Att kommunen fanns
representerade i fokusgrupperna under processen
samt var en aktiv part i utvecklingsarbetet visade
sig vara ett vinnande koncept.
Från kommunernas sida blev Service-BID en
injektion för ett intensivare landsbygdsarbete
inom kommunen. Delaktigheten från olika
förvaltningar inom kommunerna bidrog till
en ökad förståelse för utvecklingsfrågor på
landsbygden.
En bredare analys
Att arbeta utifrån fem fokusområden skapade en
bredare analys av hur den kommersiella servicen
kan utvecklas. Det effektivaste sättet att utveckla

servicen bygger helt och hållet på ortens unika
förutsättningar. I ett Service-BID får varje ort
chansen att i sin nulägesanalys identifiera vilka
åtgärder som är viktigast utifrån olika perspektiv.
Stärka den kommersiella servicen
Service-BID har bidragit till att många aktiviteter

har startats upp ute på orterna. Många gånger har
centrum för aktiviteterna legat utanför den lokala
servicepunkten, vilket i sig har resulterat i ökat
kundunderlag för berörda aktörer. På Sollerön blev
caset Odla Torg en stark dragningskraft flera helger
under sommaren. Föreningschef Ulrika på Coop
Sollerön beskrev den positiva utvecklingen såhär:

”

Vi har väl märkt att det ökar
kunder när det ordnas någonting
till exempel Odla Torg. Snittköpen ökar.
De flesta kunder är väldigt positiva när det
händer saker här. Viktigt att man hittar på
något tillsammans!”
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Service-BID som modell
BID-modellens 7 steg

BID står för Business Improvement District
och är en internationell samverkansmodell som
fokuserar på platsutveckling. Med ursprung
i Kanada har BID-modellen etablerat sig
internationellt som metod för att i samverkan
utveckla offentlig och kommersiell service
på platser där nya finansieringslösningar
efterfrågas. I en BID går offentliga aktörer –
oftast kommunen – och privata aktörer såsom
fastighetsägare och kommersiell service inom ett
tydligt avgränsat område ihop för att utveckla
området. Åtgärder identifieras och beskrivs i en
affärsplan där också samfinansieringen regleras.
Till skillnad från tusentals BID i utlandet finns det
ingen BID-lagstiftning i Sverige och arbetet bygger
helt på frivilliga överenskommelser.

BID-modellen är uppdelad i sju steg och
genomförandet av dessa pågår under 18
månaders tid. Att modellen bygger på flera steg
grundar sig i syftet att arbeta fram ett resultat i
rätt ordning. Med detta menas till exempel vikten
av att besvara VAD:et före HUR:et, då det är lätt
att tidigt i processen vilja se förändring direkt. Att
arbeta igenom varje steg från start till mål bidrar
till bättre förankring, identifiering av aktuella
problemställningar och de verkliga behoven i
BID-området. I projektet Service-BID uppskattade
BID-orterna att projektet pågick under en
längre tid då det tog tid att förankra processen
och att bygga upp ett strukturerat arbetssätt.
Möjligheten att kunna arbeta på ett strukturerat
sätt och samtidigt få coachning i detta lyfte
BID-managerna fram som en av de viktigaste
framgångsfaktorerna i projektet.

Svenska Stadskärnors BID-modell
Projektet har använt sig av en svensk BID-modell
som har tagits fram i ett samarbete mellan Svenska
Stadskärnor och Länsstyrelserna i Dalarna och
Värmland under åren 2015–2018. Denna handbok
bygger på denna modell som kännetecknas av en
process i sju steg som pågår under 18 månader.
Målet med BID-processen är att föra samman och
dra nytta av de olika intressenternas erfarenheter,
kompetenser, resurser och bygga ett samarbete
som är grundat på en fungerande samverkansorganisation. Modellen ger en godkänd nulägesanalys
och affärsplan med tillhörande budget samt en
gemensam finansiering.

Coachning

Processen coachas och leds av en extern
aktör som i vårt fall var Svenska Stadskärnor.
Coachen vägleder processen, skapar möjligheter
till erfarenhetsutbyte och tillför ny kunskap,
spetskompetens, nya arbetssätt, inspiration till
hur man kan göra förbättringar i BID-området.
BID coachen ansvarar också för kvalitetssäkring
av nulägesanalys, affärsplan och handlingsplan
tillsammans med kommunen och styrgruppen
lokalt (Läs mer om kommunen och styrgruppens
roll på sidan 12–13). Detta har visat sig vara
viktigt för kommunen och andra finansiärer.

Grunden för att starta ett BID:
• Definiera ett avgränsat geografiskt område.
• Definiera vilken typ av BID ni ska starta.
• Identifiera intressenterna i BID-området.
• Utse medlemmar till styrgrupp.
• Skriv avsiktsförklaringar med intressenterna
i BID-området.
• Anställ en BID-manager som leder det
operativa arbetet, cirka 50 %.
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1 MÅN

INTRODUKTION
& INSPIRATION

STEG 1
8 VECKOR

Illustration: Svenska Stadskärnor

BID-modellens sju steg

INTERN KICK-OFF
NULÄGESANALYS

STEG 2
8 VECKOR
COACHNING
AV NULÄGESANALYS
CASE

STEG 3
15 VECKOR

9 MÅN

INTRODUKTION
AFFÄRSPLAN
PRAKTISKT ”CASE”

STEG 4
12 VECKOR
COACHNING
AV AFFÄRSPLAN

STEG 5
12 VECKOR
REDOVISNING AV
FÄRDIG AFFÄRSPLAN
OCH CASE

STEG 6
12 VECKOR

STEG 7
12 VECKOR
DIPLOMERING
OCH SLUTRAPPORT
AV RESULTATET

18 MÅN

Före

I Svärdsjö rustades busshållplatsen i centrum upp. Redan under
platsvandringen (steg 2) anmälde sig flera frivilliga att bland annat
måla busskuren och göra den vacker för resande till och från Svärdsjö.
Foto: Tilda Willén (ovan), Stefan Sparring (till höger)

BID-modellens fem fokusområden

Fokusområde 1 – Platsvarumärke
Identitet, profil, positionering och image

BID-arbetet är uppdelat i fokusområdena
Platsvarumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet
och Rent, tryggt och säkert. Under steg 2 i BID-

Målet är att fastställa den valda platsens
identitet – vem är vi – eller som i detta fall
vad är det för typ av plats? Vilken profil och
positionering ska platsen ha? Hur vill vi att vår
målgrupp ska uppleva och komma ihåg oss?
Vilka förutsättningar har vi för att bli unika och
sticka ut i mängden? Tillsammans speglar det
platsens varumärke. Ett varumärke byggs inifrån
och därför är förankring oerhört viktig så att alla
delar samma kärnvärden.

modellen bildas så kallade fokusgrupper som
är fem till antal där respektive grupp arbetar
med var sitt fokusområde. Här har alla som är
med och engagerar sig möjlighet att hitta sina
sakfrågor och delta i en eller flera fokusgrupper.
Fokusgrupperna ansvarar för det operativa i
BID-arbetet och genomför bland annat case under
processens gång. Ett case är en mindre insats
som man i skarpt läge testar att genomföra i
samverkan. Det kan till exempel handla om allt
från att rusta upp en busskur till att anordna ett
kvällsevenemang i centrum.

All kommunikation ska hänga ihop, vara logisk,
långsiktig och kontinuerlig. Starka varumärken,
behöver starka bevis som är fyllt av löften och
trovärdighet. Det förtjänas genom långt och
konsekvent arbete med att leverera det som
10

samverkan kan man med små medel prova nya
fysiska mötesplatser och försköna det offentliga
rummet. Vissa verksamheter kanske kan byta
lokaler med varandra för att gagna flödet och
därmed helheten. Titta även på belysningen
av husfasader, träd, offentlig utsmyckning och
butiksfönster. Det skapar inte bara trygghet
utan ökar även trivseln och ger platsen en ny
dimension när mörkret faller.

utlovas. Diskutera gärna om ni har något, företag,
eller varumärke som kan vara en god förebild i
processen.
Fokusområde 2 – Utbudet
Butiksmix, aktiviteter, upplevelser och kommersiell
service
Vi ser idag en omsättningsökning hos besöks
näringen, det vill säga fler väljer platsen utifrån
dess utbud av handel, kommersiell 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 bedöma
vilket utbud som är relevant utifrån platsens
marknadsförutsättningar.

Fokusområde 4 – Tillgänglighet
Transporter, framkomlighet och öppettider
Detta fokusområde handlar om den tillgängliga
och inkluderande platsen, vilket är en
förutsättning för att få ett ökat flöde av kunder
och besökare. Hur smidigt är det att 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.

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.

Se över tillgången av parkeringsplatser,
tidtabellerna för kollektivtrafik och likaså om
det finns fungerande informationssystem för att
besökare lättare ska kunna orientera sig. Titta på
människors rörelsemönster vid olika tidpunkter
och tillfälle. Vilka regler gäller för kommunen
om tillgänglighet och hur samverkar polis, taxi,
kollektivtrafik och säkerhetsföretag?

Fokusområde 3 – Platsen
Funktion, utseende och utformning
Fokusområde tre handlar om den valda platsens
funktion, utseende och utformning. Är platsen
trivsam, tillräckligt inspirerande och inbjudande
till spontana möten mellan människor? Finns
det möjligheter att stanna upp en stund för att
njuta av solen och folkvimlet på en bänk eller
uteservering?

Fokusområde 5 – Rent, tryggt och säkert

Platsen ska ha en tydlig identitet och
gärna erbjuda unika upplevelser i form av
mötesplatser, offentlig utsmyckning en bra mix
av handel, kommersiell service och tjänster
samt ett varierat konst-, kultur- och nöjesliv.
Under rundvandringen tittar vi på hur olika
verksamheter är belägna. Är de samlade i
kluster som tillsammans bildar en betydande
del i området som exempelvis shoppinggator,
restauranger, caféer, hälsoutbud som gym,
hårfrisörer med mera? Med kreativitet och

För att få en objektiv och bra uppfattning
samla in fakta om brottsstatistik samt
kostnader för klotter, förstörelse och förargelse
väckande beteende. Samverkan mellan
polis, räddningstjänst, krögare, affärsidkare,
fastighetsägare, kommun och nattvandrare är
viktig. Hur fungerar den i nuläget?

Det femte och sista fokusområdet tar fasta på
huruvida platsen upplevs som ren, trygg och
säker. Inte bara dagtid utan egentligen under
dygnets alla timmar. Dessa faktorer påverkar våra
beslut när vi väljer att bo, besöka eller vistas på
en plats.

Ta reda på bullernivån från trafik och aktörer
som bedriver verksamhet kvälls- och nattetid.
Renhållningen på offentliga platser är viktig,
men se även till att det är rent utanför den egna
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För att kunna upphandla en BID-manager med
nämnda kvalifikationer har projektet använt sig
av en upphandlingsmall med kravspecifikation
och utvärderingskriterier. Upphandlingsmallen
finns att ladda ner på www.regiondalarna.se. Sök
på ”BID” i sökfältet på hemsidan.

fastigheten. Hur fungerar det idag? Utsmyckning
i form av blommor, växter och dekorationer till
olika årets storhelger är viktigare än man tror och
bör ha en särskild punkt i budgeten.

Roller i BID-processen

Styrgruppens roll

BID-manager

Den lokala styrgruppen i BID-organisationen
är den aktör som förväntas ta över ansvaret av
samverkansorganisationen samt affärsplan med
tillhörande handlingsplan efter BID-processens
18 månader av aktiviteter. Denna funktion
tillsätts tidigt i processen med syftet att vara
ett stöd och ett bollplank till BID-managern
under hela BID-processen. Styrgruppen arbetar
med de strategiska frågorna i ett BID. De
är med i framtagandet av nulägesanalysen,
affärsplanen och handlingsplanen samt är den
funktion som godkänner dessa dokument när
de är färdiga. Vanligtvis byggs styrgruppen
utifrån en redan befintlig organisation som
exempelvis en intresseförening eller annan
utvecklingsorganisation. De aktörer som saknas
fylls sedan på för att skapa en så bred målgrupp
som möjligt. Det är också möjligt att starta upp
en ny styrgrupp om det inte finns någon att utgå
från sedan tidigare.

BID-managern är den lokala samordnaren
och processledaren som har till uppgift att
genomföra BID-modellens sju steg. Arbetet sker
i samverkan med de lokala aktörerna på orten
där det operativa arbetet sker tillsammans med
fokusgrupperna samtidigt som det strategiska
arbetet sker i samverkan med den lokala
styrgruppen (läs mer om dessa funktioner nedan).
BID-managern är ansvarig att:
• Organisera verksamheten på plats.
• Kartlägga aktörerna och aktivera dessa för att
delta i arbetet i fokusgrupperna.
• Planera möten och arrangera platsvandringar.
• Ta fram och diskutera med intressenterna
vision, mål och handlingsplan.
• Starta ett antal samverkanscase med syfte att
träna på samverkan och samfinansiering.
• Ta fram och skriva nulägesanalys och
affärsplan.

Intresseföreningens roll

Ortens intresseförening eller motsvarande
utvecklingsorganisation är ansvarig för
BID-processens genomförande på orten.
Organisationen initierar BID-processen,
förbereder uppstarten genom informationsmöten,
stöttar BID-managern under genomförandet
och förvaltar oftast BID-processens resultat
efter projektet är slut. Organisationen behöver
delta i BID-projektets styrgrupp. En viktig
uppgift är att delta i utformningen av den
nya BID-organisationen som sker under BID
processen. Den nya organisationen kan vara
ett nytt fristående bolag eller knytas till en
befintlig organisation genom till exempel ett nytt
verksamhetsområde eller en uppgradering av
styrelsen.

Vår erfarenhet är att BID-managern bör kunna
arbeta minst halvtid med dessa uppgifter. I vårt
projekt hade BID-managern en finansiering för
40 % av ett heltidsarbete, vilket kändes något i
underkant. Det är också möjligt att dela på rollen
som BID-manager. Detta testades på Sollerön med
positivt resultat då man uppskattade att dela på
ansvaret och ha varandra som bollplank under
processen.
BID-managern ska ha en stark anknytning till
platsen och goda processledaregenskaper. Att
vara engagerad i ortens utvecklingsarbete och
ha trovärdighet är en stor fördel men inget
krav. Goda egenskaper i kommunikation, att
leda grupper och informera är förutsättningar
för lyckade BID-processer. Det har visat sig att
projektledaregenskaper är viktigare än bakgrund
som exempelvis företagare eller evenemangs
utvecklare.

Fokusgruppernas roll

Det operativa arbetet i BID-processen sker främst
genom fokusgrupperna. Vanligtvis är de uppdelade
i fem grupper utifrån de fem fokusområdena
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genom sitt val av hyresgäster. Även i arbetet med
att nyttja lediga lokaler spelar fastighetsägaren
en avgörande roll. I mindre orter handlar det
oftast om små privata fastighetsägare som det
kan vara svårt att entusiasmera. Det är därför
extra viktigt att inledningsvis kartlägga alla
fastighetsägare i BID-området och lägga tid på att
få med nyckelpersoner och de mest intresserade i
arbetet i styrgruppen och fokusgrupperna. Här är
personliga kontakter och samtal mycket viktiga.

Platsvarumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet och
Rent, tryggt och säkert (se sidan 10–11). Här har

alla som är med och engagerar sig möjlighet
att hitta sina sakfrågor och delta i en eller flera
fokusgrupper. Grupperna bildas under steg två i
BID-modellen.
Kommunens roll

Kommunen behöver utse en kontaktperson för
BID. Att utse kontaktpersonen tidigt, redan i
ansökningsfasen, och involvera hen i förarbeten
och start-upp av projektet har visat sig vara
en framgångsfaktor. I regel är kommunen
medfinansiär för BID-projektet och har därför
ett intresse av att följa utvecklingen och
resultatet på nära håll.

Regional samordnare

I det Service-BID som denna handbok utgår
ifrån hade vi möjlighet att ha en regional
samordnare dels på grund av att BID-processen
ägde rum i form av ett projekt, men också
då flera orter genomgick samma BID-modell
samtidigt. Den regionala BID-samordnaren
hade dels en projektledarroll med ansvaret
att koordinera projektet, redovisa projektet
gentemot finansiärerna och sprida projektresultat.
Men hade också en samordningsroll mellan
BID-projekten i regionen med ansvarar för att
BID-orterna får maximalt utbyte av varandra.
Att arrangera regelbundna avstämningsmöten
med BID-manager, studiebesök hos varandra, och
studie- och inspirationsresor kring kommersiell
service och till andra BIDs. I vårt projekt har vi
sett ett stort mervärde i att kunna genomföra
flera BID-processer parallellt och möjliggöra
gruppcoachningar och erfarenhetsutbyte mellan
orterna.

Kommunrepresentanten har till uppgift att
vara BID-projektets ingång i kommunen,
skapa kontakt med förvaltningarna som
behövs i BID-arbetet, hålla politiker
informerade och ansvarar för att insatser i BIDaffärsplanen sker i samklang med kommunala
utvecklingsstrategier. Kommunrepresentanten
eller annan företrädare för kommunen
behöver ingå i styrgruppen. Det har också
visat sig mycket värdefullt att representanter
från kommunens förvaltningar deltar i
fokusgruppsarbetet.
Företagarnas roll

Företagens utvecklingsmöjligheter står i
centrum för arbetet i Service-BID. Det är
därför prioriterat att tidigt satsa på att
skapa delaktighet bland företagen i BIDprocessen. På mindre orter finns oftast ingen
företagarorganisation men företagarfrukostar,
uppsökande verksamhet och personliga samtal
bör nyttjas för att informera och entusiasmera
under uppstarten. Företagarna bör utse en eller
flera representanter till BID-styrgruppen och
delta i de fokusgrupper som ligger närmast
deras affärsverksamhet eller intresse för att
aktivt påverka den lokala utvecklingen.
Fastighetsägare och Markägare

Fastighetsägare och markägare är en annan
nyckelspelare i ett Service-BID som tidigt
behöver involveras i arbetet. Fastighetsägarna
har en nyckelroll i att skapa flöden av
människor, skapa platskänsla och bidra till
ett attraktivt utbud av kommersiella tjänster
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Handbok – Processen från steg 1 till 7
Steg 0 – Innan ni börjar arbetet

Hitta intresserade bygder och kommuner

Vill man genomföra en BID måste kommunen
och företagarna vara med på idén. Här kan den
som vill initiera en BID med fördel använda sig
av erfarna BID-manager som ambassadörer eller
vända dig till Svenska Stadskärnor för expertis.
Naturligtvis står även Region Dalarna och
Länsstyrelsen i Dalarna till förfogande för att
informera om erfarenheter.

Var tydlig med syfte och mål med BIDprocessen

BID-modellen belyser tillgängligheten till
kommersiell service från många olika håll. Det
perspektiv som respektive ort väljer styrs av de
behov och intressen som finns på platsen. Här
finns en utmaning i att hålla fokus på kommersiell
service och samtidigt inte ta udden av
kreativiteten i gruppen. Tydliga mål som sätts upp
i början av processen tillsammans med deltagarna
underlättar detta arbete.

För att ett Service-BID ska fungera väl behövs en
viss kritisk massa av deltagare och intresserade
för att processen ska kunna bli stark och skapa
ett eget driv. Om det inte finns aktörer som kan
gå in och medfinansiera insatser i tid eller pengar
lokalt kan kommunen bli för stark i processen.

I vårt projekt kunde vi se att serviceperspektivet
tonades ner allteftersom fokusgrupperna kom
igång med sitt arbete. BID-managerna fick
under de första månaderna flera gånger backa
tillbaka och lyfta fram serviceperspektivet. Det
har att göra med att det i början var svårt för
arbetsgrupperna att förstå vad kommersiell
service innebar samtidigt som många idéer
bubblade fram, högt som lågt när många olika
aktörer satte sig ner och började fundera på
hur de ville utveckla sin bygd. Men allteftersom
nulägesanalyserna stod färdiga blev det
tydligt på vilket sätt orterna valde att angripa
serviceutmaningen. Även om orterna hade
olika utgångslägen var vikten av att skapa
förutsättningar för fler att handla på orten genom
att bättre nyttja det utbud som redan finns för att
bibehålla de kommersiella aktörerna som redan
finns på platsen gemensamt för alla tre orter.

Säkra finansiering och upphandling

Vår erfarenhet är att BID-processen i huvudsak
behöver finansieras genom offentliga medel, till
exempel genom kommunen. Det är först efter
genomförd BID-process som samfinansiering
med näringslivet blir aktuellt. Däremot kan
det vara aktuellt att involvera sparbanker,
besparingsskogar och andra institutioner och
projekt som har till syfte att utveckla landsbygden
i finansieringen av en BID-process.
Eftersom offentliga medel kräver upphandling
av tjänster och varor har Region Dalarna
har tagit fram upphandlingsunderlag för
både BID-manager och BID-coachning.
Upphandlingsmallarna finns att ladda ner på
www.regiondalarna.se. Sök på ”BID” i sökfältet
på hemsidan.

Bra med parallella BID-processer

BID-managers har uppskattat erfarenhetsutbytet
mellan de olika BID-orterna. Men det finns också
andra fördelar att genomföra flera BID-processer i
grupp. Förutom att orterna inspirerar varandra och
gör ett upplägg i grupp kan det också bli billigare
att genomföra. Coachningen kan göras i grupp,
platsvandringarna kan koordineras och antalet res
dagar minskas. Ytterligare en fördel är att det finns
bättre möjligheter att medfinansiera BID-processer
med projektmedel. Medel från Leader, landsbygds
programmet och regionalfondsmedel kan vara
tänkbara källor för att stötta kommunerna i
regioner i detta arbete. Parallella BID-processer i tre
till fem orter i regionen anses vara mest effektiva.

Internt i kommunen

Kommunrepresentanterna i Ludvika, Mora och
Falu kommun har listat några tips för ett lyckat
BID-arbete inom kommunens organisation:
• Se till att förankra idéen om ett Service-BID
inom hela organisationen i ett tidigt skede. Det
räcker inte att till exempel Näringslivskontoret
är med i processen, utan alla förvaltningar bör
vara involverade på något sätt då det kommer
bli aktuellt med olika typer av frågor som
omfattar en eller fler olika förvaltningar lägre
fram i processen. På till exempel Sollerön blev
både skola och vägar viktiga sakfrågor. Om
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När det gemensamma mötet är genomfört är
det dags att starta processen på orten. Intresse
föreningen eller utvecklingsbolaget bjuder in de
lokala aktörerna till ett första möte. Presentera er
för varandra gå igenom modellens sju steg samt
ert syfte och mål med ert Service-BID. Detta möte
sätter grunden för ert genomförande. Passa även
på att sätta upp datum när respektive steg ska
påbörjas. Detta skapar förutsättningar för fler att
kunna engagera sig långsiktigt.

inte de berörda förvaltningarna förstår syftet
med Service-BID och deras medverkan kan
det bli svårt att få dessa till bordet när deras
kompetens behövs.
• Förankra idén om ett Service-BID längre upp i
förvaltningarna och i politiken.
• Medvetengör att kommunen förväntas
medfinansiera en del åtgärder i handlingsplanen
som tas fram. Det är inte alltid byarna kan
lägga en större summa pengar själva, utan de
kommer med stor sannolikhet att vända sig
till kommunen för att hitta samfinansiering till
olika aktiviteter.

Engagera, knacka dörr och presentera
processen

Att värva fler till det lokala arbetet kan ibland
vara en utmaning. Dels ska du som BID-manager
sälja in processen och BID-modellen och för att
lyckas med detta är det viktigt att vara påläst för
att kunna svara på eventuella frågor men också
för att kunna berätta varför varje aktör borde
vara med i samarbetet. Det är vanligt att ställa
sig frågan Vad får jag ut av att engagera mig?
och i dessa fall är det viktigt att belysa vad ni
tillsammans på orten får ut av processen.

• Den lokala förankringen är viktig och ibland
kan du som kommunrepresentant behöva ta
baksätesrollen och stötta processen på sidan
av. Det finns många fördelar med att processen
ägs lokalt av de som ska genomföra den. Känn
därför efter vilken roll du som kommun
representant kan ha i processen för att skapa så
mycket legitimitet som möjligt för din roll.

Steg 1 – Introduktion,
inspiration, förankring (8 veckor)

Se stycket Effekter av att genomföra ett ServiceBID på sidan 13 för tips på bra argument att ha
med dig när du knackar dörr.

De första mötena

I Grängesberg lade BID-managern mycket tid på
att lyssna in missnöjet på orten. Vid denna tid
rådde det en stor projekttrötthet i Grängesberg
och därför blev det av extra stor vikt att detta
Service-BID skulle mynna ut i något konkret. Att
lägga tid på alla som kände sig tveksamma till
ytterligare ett utvecklingsprojekt var viktigt och
i fallet Grängesberg har det resulterat i att några
av de mest tveksamma i slutändan blev positiva
krafter som drev processen framåt. I Svärdsjö la
projektledaren tid på att knacka dörr hos ortens
handlare för att berätta om processen och lyssna
in deras behov och tankar.

Nu är det dags att starta upp ert Service-BID och
det börjar bli tid att bjuda in samtliga aktörer
till ett första möte. Beroende på om ni är flera
orter som genomför processen samtidigt eller
om ni genomför modellen på egen hand kan
dessa möten se olika ut. BID-coachningen pågår
parallellt under hela processen.
Om ni är flera orter som ska starta upp BIDprocessen samtidigt rekommenderas ett första
gemensamt möte. Detta arrangeras av den
regionala BID-samordnaren. När projektet
Service-BID – Levande orter med smarta
servicelösningar startade upp bjöd projektledaren

Ha i åtanke att inte alla kommer att engagera sig
direkt, utan låt processen vara öppen och bjud in
fler under processen gång. När saker blir konkreta
burkar det kunna leda till att fler vill vara med.

in till ett första möte med BID-managers,
ordförande för intresseförening och utvecklings
bolag, kommunrepresentanter, BID-coacher samt
projektets samverkanspartner. Syftet med det
första mötet var att stifta bekantskap mellan
de olika aktörerna, introducera processen med
tillhörande tidsplan samt gå igenom vad som
förväntas under processen. Projektets BIDcoacher Svenska Stadskärnor höll avslutningsvis
en genomgång av BID-modellen.

Definiera BID-området

Det är viktigt att avgränsa BID-området tidigt.
Bland annat för att kunna ta reda på vilka
aktörer som finns i området, vilka som äger
fastigheter och vilka frågor som är viktiga för just
dessa aktörer. Ju mindre området är desto färre
15

av huvudorten samtidigt som man i Grängesberg
avgränsade sig till två BID-områden. Detta på
grund av att orten är geografisk utspridd men
också då det fanns engagemang på två platser
som man ville ta vara på.

behöver involveras i arbetet och desto enklare
blir BID-processen. Å andra sidan finns risk att
viktiga aktörer blir uteslutna och helhetssynen
går förlorad om området begränsas allt för
mycket. Vanligtvis brukar BID-området vara
centrumkärnan i ett område, eller ett stråk. Ha i
åtanke att inget BID-område är det andra likt och
att det är ni som vet vilka delar som ska vara med
i ert område. I Svärdsjö och på Sollerön valde
man att avgränsa sig kring de centrala delarna

BID-området kan också ha olika satelliter i
närområdet om det finns viktiga aktörer som ska
involveras utanför det avgränsade området.

M

Svärdsjös BID-område. Karta: Lantmäteriet Falu kommun
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Bygg er samverkansorganisation

Vilka aktörer saknas i er
samverkan idag?

När BID-området är avgränsat är det dags att
göra en kartläggning över vilka aktörer som
finns i ert BID-område. Börja med att gå igenom
redan befintliga arbets- och referensgrupper
för att se vilka aktörer som redan är med och
vilka ni saknar. Utgå från listan till höger. Gör
sedan en framtidsspaning kring vilka intressenter
och arbetsgrupper som kan vara viktiga för
processen framöver. Tänk på att få med områdets
fastighetsägare och markägare, då dessa kan
vara viktiga i fall ni senare i processen behöver
utveckla marken eller fastigheten.

• Kommun
• Kommunala bolag
• Kommersiella aktörer: Dagligvarubutiker,
drivmedel, apotek, post- och paket,
servicepunkter samt övriga aktörer
• Fastighetsägare
• Markägare
• Näringsliv

Finns aktörerna i spalten till höger med i er
samverkan idag?

• Större och mindre arbetsgivare

Tips på frågor att besvara i er kartläggning:

• Hyresgäster

• Hur ser er samverkansmodell ut idag?

• Café och restauranger

• Behöver det göras några förändringar?

• Offentliga verksamheter

• Finns det några befintliga arbets- och
referensgrupper?

• Föreningar och ideella verksamheter

• Hur skiljer ni på strategiskt/operativt arbete
och ansvar?

• Privatpersoner

• Invånare

• Organisationer
• Invånare

Styrgrupp
Vi rekommenderar att utse en styrgrupp tidigt i
processen. Styrgruppen stöttar BID-managerns
arbete och hjälper till med olika prioriteringar.
Den är en stor tillgång under arbetet med
nulägesanalysen och när affärsplanens vision och
mål ska formuleras. Efter BID-processen övergår
styrgruppen till samverkansorganisation med
ansvaret för affärsplan och genomförande av
tillhörande handlingsplan.
Styrgruppens deltagare ska sträva efter att spegla
orten. Med detta menas att en representant från
respektive funktion ska finnas med i styrgruppen.
Till exempel bör kommun, intresseförening,
kommersiell service, företagare, fastighetsägare,
övrigt föreningsliv med flera finnas representerade
i styrgruppen. Vid tillsättande av styrgruppen
är det viktigt att tänka funktion före person för
att säkra långsiktigheten i gruppen. Vanligtvis
byggs styrgruppen utifrån en redan befintlig
organisation som exempelvis en intresseförening.
De aktörer som saknas fylls sedan på för att
skapa en så bred målgrupp som möjligt.
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Platsvandring i Grängesberg. Foto: Samarkands bildarkiv

Steg 2 – Kick-off, utbildning och
start av nulägesanalys (8 veckor)
Under steg 2 kickas ert arbete igång på riktigt.
Syftet med detta steg är att få upp ögonen för
platsen och dess förutsättningar samt tillsätta
arbetsgrupper som kommer att få en viktig
roll i analysen av det utvalda BID-området och
genomförande av åtgärder. Dessa grupper kallas
för fokusgrupper.

”

Det har varit så många projekt som
bara runnit ut i sanden, men här
kände vi redan på en gång när vi gick den
första promenaden genom samhället och såg
hur det såg ut. Våra ögon öppnades och vi
kände att vi måste göra något åt det här”
Iréne, fokusgruppsledare Västra Grängesberg.

Ha som mål att få med så många olika aktörer
som möjligt på vandringen. Vanligtvis kan det
behövas fler vandringar då det kan vara svårt att
få till en tid som fungerar för samtliga.

Platsvandring i BID-området

Ett uppskattat moment i ett Service-BID är
platsvandringen. Denna vandring går ut på att
samla platsens aktörer och tillsammans göra
en vandring i BID-området. Vandringen leds
vanligtvis av BID-coacherna, som ser området
med nya ”glasögon” och som extern part
samtidigt har möjlighet att ”röra om i grytan”
och ställa obekväma frågor för att skapa
engagemang. Det är lätt att bli hemmablind och
missa viktiga detaljer.

Kick-off workshop och bildande av
fokusgrupper

I samband med platsvandringarna samlas
sedan samtliga aktörer på kvällen i form av
en workshop. Intrycken från platsvandringen
summeras och fokusgrupperna bildas. Först sker
en genomgång av samtliga fokusområden och
18

kvällen för att se hur det är att vistas i området
när det är mörkt. Det är vanligt att en och annan
gatubelysning inte fungerar, vilket kan bidra till
att en plats känns otrygg.

sedan har var och en i rummet möjlighet att välja
en eller flera grupper att medverka i. Vanligtvis
blir resultatet av workshopen fem fokusgrupper
som arbetar med de fem fokusområdena som
ingår i modellen. Dock är det inte alltid som det
finns tillräckligt många aktörer eller engagemang
för att kunna bilda fem grupper. Läs mer om de
fem fokusgrupperna på sidan 10–11.

Praktiska tips:
• Låt respektive fokusgruppsledare ta
anteckningar från varje möte för att dels
kunna delge BID-managern men också de
övriga fokusgruppsledarna. Detta arbetssätt
uppmärksammar om flera grupper diskuterar
samma frågor. Sträva även efter att som BIDmanager ha regelbundna möten tillsammans
med fokusgruppsledarna. Detta kan också
upprätthålla kännedomen kring vad som är
aktuellt i de olika arbetsgrupperna. Följ upp
detta med regelbundna stormöten där samtliga
delaktiga i processen deltar.

Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö organiserade
sig på olika sätt i bildandet av fokusgrupperna.
I Grängesberg valde man att bilda två BIDområden och man organiserade sig på så vis att
området som omfattade de centrala delarna av
orten bildade en grupp för varje fokusområde,
samtidigt som man i Västra Grängesberg valde att
organisera sig i en fokusgrupp som arbetade med
samtliga fem fokusområden. På Sollerön fanns det
inte tillräckligt med engagerade för att bilda fem
fokusgrupper och man valde därför att bilda två
grupper som arbetade med samtliga fokusområden
– en för Södra Båkkan och en för Norra Båkkan.
Längre fram i processen valde både Svärdsjö och
Grängesberg att slå ihop en eller flera grupper
då det visade sig att flera grupper arbetade med
samma frågor, men också då det var samma
personer som deltog i flera av grupperna.

• Att genomföra en BID-process kan upplevas
innehålla mycket formalia. För att inte belasta
fokusgrupperna med detta kan du som BIDmanager vara försiktig med att mata ut hela
metoden och all formalia till fokusgrupperna,
utan se istället till att kreativiteten flödar och
grupperna kan fokusera på att göra verkstad
inom sitt område.
• I ett Service-BID är syftet att skapa insatser
på orterna som på något sätt kan stärka
och utveckla den kommersiella servicen på
kort och lång sikt. När många olika aktörer
samverkar kan ibland initiativ med annat syfte
växa fram. För att inte hejda det engagemang
som finns, kan du som BID-manager ibland
behöva uppmuntra andra idéer och initiativ
som kommer fram i processen för att ta vara
på engagemanget samt för att få med fler
engagerade personer i arbetet.

Efter bildandet av fokusgrupperna ser BIDmanagern över de nya gruppernas medlemmar
och ser till att en fokusgruppsledare utses. I
detta skede behöver BID-managern även se över
vilka aktörer som saknas för att skapa en bra
blandning av aktörer i grupperna. Här är det
också viktigt att tänka funktion och inte person.
Första fokusgruppsmötet

BID-managern bjuder in respektive grupp till ett
första möte. Antingen har en fokusgruppsledare
redan blivit utsedd och tackat ja, annars är det
läge att höra vem i gruppen som känner sig
intresserad av ledarrollen. Det är gruppen själva
som bestämmer hur ofta de ska ses samt sätter
sina tider för kommande möten. Ett tips är att
även inkludera digitala möten emellanåt, vilket
möjliggör för fler att vara med samt öppnar upp
för kvällsmöten.

Nulägesanalys

Parallellt med bildandet av fokusgrupperna börjar
också arbetet med nulägesanalysen. Denna del
kan upplevas som en av de tyngre delarna av
processen då det är mycket information som ska
tas fram samtidigt som fokusgrupperna är ivriga
att komma igång med att göra insatser. Kanske
har ni utredningar eller rapporter sedan tidigare
och nu är chansen att samla ihop allt i ett och
samma dokument, men också fylla på med de
delar som saknas.

Som en första aktivitet för respektive fokusgrupp
är ett tips att tillsammans genomföra en
platsvandring med fokus utifrån sitt fokusområde.
Till exempel rekommenderas gruppen Rent, tryggt
och säkert att genomföra en platsvandring på
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Vilken typ av information ska ingå i en
nulägesanalys?

I projektet Service-BID skapade samtliga orter
sina egna enkäter och utgick ifrån den som
Svenska Stadskärnor hade tagit fram. Orterna
gjorde sina enkäter i digitalt format, då det
visade sig öka svarsfrekvensen. Det fanns även
möjlighet att hämta en enkät i pappersformat på
till exempel biblioteket i Svärdsjö för de som inte
hade tillgång till dator.

Syftet med nulägesanalysen är att ta fram lokal
kunskap kring ert område. Allt från ortens
historia, statistik och tidigare studier, resultat från
platsvandringar, workshops, omvärldsbevakning
och mycket mer. Den externa BID-coachen bidrar
med checklistor och struktur för framtagandet av
nulägesanalysen. Att få en struktur i arbetet och
hjälp att tänka rätt uppskattades av våra BIDmanager. Den gemensamma strukturen skapade
också förutsättningar att jämföra analysen
orterna emellan. Den checklista som användes i
projektet Service-BID var framtagen av Svenska
stadskärnor och finns att ladda ner på www.
regiondalarna.se. Sök på ”BID” i sökfältet på
hemsidan.

Handlingsplan

Fokusgrupperna lägger grunden för den
handlingsplan ni kommer att ta fram senare i
processen. En handlingsplan samlar alla möjliga
idéer som ni skulle vilja genomföra i ert BIDområde utifrån de diskussioner som förs under
processen. Handlingsplanen tas fram av respektive
fokusgrupp och gör det möjligt att spara de idéer
som kommer fram för behandling senare under
BID-processen. De olika handlingsplanerna läggs
i slutet av processen samman till en gemensam
handlingsplan för orten.

En erfarenhet från framtagandet av analysen är
att börja med ”skalet”, det vill säga innehålls
förteckningen. Det ger en tydlig överblick
kring vilka delar som förväntas vara med. När
innehållsförteckningen är satt kan det vara
läge att se över om det finns möjlighet som
BID-manager att delegera bort vissa delar till
styrgruppen eller till fokusgrupperna. Det är
viktigt att skapa en delaktighet i framtagandet
av detta dokument för att skapa legitimitet
och en känsla av att det är vår nulägesanalys.
En erfarenhet från en av orterna är att BIDmanagern tog en för stor roll i att skriva
nulägesanalysen, vilket gjorde det svårare att
förankra resultatet när analysen gick på remiss
till styrgrupp och kommun. När man senare i
processen involverade styrgruppen tidigt i arbetet
med affärsplanen blev arbetet mycket smidigare
och lättare.

BID-managerutbildning

I slutet av steg 2 eller tidigt i steg 3 är det dags
för dig som BID-manager att genomgå en BIDmanager utbildning. Denna utbildning ligger
några månader in i BID-processen av flera olika
anledningar. Dels är det lättare att ta till sig
informationen när man som BID-manager kan
relatera till sin egen process och har fått större
förståelse för BID-modellen, vilket lönar sig på så
sätt att man kan få ut mer från diskussioner och
föreläsare.
Att genomgå en utbildning som denna är också
ett bra sätt att knyta nya kontakter med andra
BID-manager från olika delar av Sverige. En
annan fördel är att få med sig konkreta verktyg att
använda på hemmaplan och en ökad kompetens
inom ledarskap. Svenska Stadskärnor höll i BIDutbildningen för orterna Grängesberg, Sollerön
och Svärdsjö. Kräv i upphandlingen av er BIDcoach om möjlighet att genomgå en BID-manager
utbildning tillsammans med andra i Sverige.

”

När man tagit reda på nuläget finns
alltid en framtid!”

Inger Alfredsson, Svenska Stadskärnor

Enkät

Som ett verktyg till framtagandet av
nulägesanalysen kan ni ställa ett par frågor till
berörda aktörer inom ert BID-område. Hur
upplever invånare, fastighetsägare, kommersiell
service, politiker och tjänstemän med flera det
utvalda BID-området? Hör er för med era BIDcoacher om de har ett färdigt enkätmaterial ni
kan använda er av, eller ha som utgångpunkt i
framtagandet av en egen enkät.
20

Steg 3 – Studiebesök och
coachning av nulägesanalys
(15 veckor)

i dina arbetsgrupper som har expertkompetens
och som kan vara till hjälp när er gemensamma
nulägesanalys ska färdigställas. Analysen ska
vara färdig när steg 4 startar upp, så passa på
att lägg i en extra växel när slutprodukten snart
ska vara färdig. Det är viktigt att ha i åtanke att
kommunen också ska godkänna er nulägesanalys,
se därför till att den implementeras tidigt.

Uppstart steg 3

Det är dags att gå in i steg 3 och summera
analysarbetet i nulägesanalysen. Ett bra sätt att
starta ett nytt steg i BID-trappan är att samla
processens deltagare till en gemensam träff. Är ni
flera orter som går igenom processen samtidigt
kan ni börja med att träffas gemensamt och sedan
följa upp med ett möte på hemmaplan. Syftet med
dessa möten är att gå igenom vad som förväntas
under nästkommande steg samt att få individuell
coachning från era BID-coacher.

Studiebesök

Under processen kan det vara bra att besöka
andra orter som genomfört ett Service-BID eller
ett BID. Dels kan det vara nyttigt som BIDmanager att kunna ställa frågor och få ta del av
tidigare BID-managers erfarenheter. Men det kan
också vara av värde för den lokala styrgruppen
eller någon fokusgrupp att få ta del av andra BID
som genförts för att se vad processen kommer
att leda till. Tidigt i modellen kan det vara svårt
att se ett resultat framför sig, vilket på så vis kan
underlättas genom att ta del av goda exempel.
Studiebesök kan göras både fysiskt och digitalt.
Är ni fler orter som genomför flera ServiceBID samtidigt kan det vara god tid att besöka
varandra och utbyta erfarenheter.

I projektet träffades vi alltid när det var uppstart
av olika steg i modellen och under dessa träffar
presenterade BID-managerna utkast eller färdiga
dokument. I och med detta blev dessa träffar
delmål i processen och skapade deadlines att
arbeta efter både i framtagandet av nulägesanalys
och affärsplan, men träffarna blev också ett sätt
att få möjlighet till feedback under processens
gång. När projektet Service-BID startade upp
steg 3 samlade den regionala BID-samordnaren
BID-manager, kommunrepresentanter, lokala
företrädare och BID-coacher till ett gemensamt
möte. BID-managerna presenterade för varandra
hur långt de har kommit i sitt arbete och fick
feedback på sitt första utkast av nulägesanalysen.
BID-coacherna kom med goda råd och
informerade om vad som sker i steg 3.

Var inte rädd för att besöka större städer
som genomfört olika typer av BID. Visst kan
skillnaden på finansiering och medverkande
aktörer skilja sig, men utmaningar och lösningar
liknar varandra. Därför kan studieresor ge
inspiration till det fortsatta arbetet hemma och
kanske bidra att man höjer ribban lite. Att kunna
hänvisa till exempel från andra städer och platser
kan väga tungt på hemmaplan.

När ni har träffats i den större gruppen, eller om
ni går igenom processen ensamma är det dags att
träffa arbetsgrupperna på hemmaplan. Ni väljer
själva om mötet ska omfatta alla medverkande
i processen eller om BID-managern tillsammans
med styrgrupp och fokusgruppledare ska ses för
att gå igenom nästkommande steg. Precis som
under den regionala träffen är det ett bra tillfälle
att gå igenom steg 3 och vad som förväntas av
arbetsgrupperna.
Nulägesanalys

Arbetet med nulägesanalysen fortsätter. Se till
att skicka ut analysen på remiss regelbundet till
bland annat styrgrupp och kommun för att få
dokumentet så förankrat som möjligt. Tveka inte
som BID-manager att be om hjälp med skrivandet
och layout av analysen. Kanske finns det personer

BID-managerträff i Svärdsjö. Foto: Tilda Willén
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Steg 4 – Introduktion affärsplan.
Praktiskt ”case” på hemmaplan
(12 veckor)

Affärsplan med tillhörande handlingsplan

När nulägesanalysen är färdig är det dags att
påbörja arbetet med affärsplanen. Nu när ni
vet ert VAD är det dags att ta reda på ert HUR.
Affärsplanen är ett strategiskt dokument som
sätter er färdriktning och vad ni vill uppnå. Mycket
material från nulägesanalysen ska in i affärsplanen,
men detta dokument ska vara mer konkret.

Gemensam uppstart steg 4

Precis som i tidigare steg, startas även steg fyra
med en gemensam träff av BID-managerna,
kommunrepresentanter och representanter från
intresseföreningar från de olika orterna samt den
regionala BID-samordnaren och BID-coacher.
BID-managerna kan nu presentera sina färdiga
nulägesanalyser som övriga deltagare analyserar
och bedömer. I andra delen av träffen görs en
genomgång av steg 4 och hur framtagandet av
affärsplan med tillhörande handlingsplan samt
uppstart av case på respektive ort ska gå till.
Dessa träffar kan både vara fysiska och digitala
beroende på vad som passar er bäst.

Syftet med affärsplanen är att tillsammans med
de lokala aktörerna utforma er gemensamma
vision, målbild och konkreta delmål. Ni
kommer fram till vad ni ska göra när, var och
hur. Affärsplanen har ett tidsperspektiv på tre
till fem år och ska fungera som underlag för
samarbetsavtal med finansiärer som till exempel
kommunen. I projektet Service-BID hade orterna
en checklista till hjälp i framtagandet av sina
affärsplaner. Denna finns att ladda ner på
www.regiondalarna.se. Sök på ”BID” i sökfältet
på hemsidan.

Återigen följs den regionala träffen upp med en
liknande träff med arbetsgrupperna på hemmaplan.
Presentera den färdiga analysen, eller diskutera
eventuella kompletteringar ni behöver genomföra
för att få en godkänd nulägesanalys. Berätta om
steg 4 och vad som förväntas under steget.

Aktivitet/Åtgärd/Målbild

Var/Platsen

Samtidigt som arbetet med affärsplanen
påbörjats är det också dags att fortsätta arbetet
med handlingsplanen. Aktiviteter från de olika
fokusgrupperna förs ihop i ett gemensamt
dokument och prioriteras. Enklast görs
handlingsplanen i en matris med följande rubriker:

När/Tid/Prio

Beräknad kostnad

Vem betalar?

Vem är ansvarig?

En aktivitet kan genomföras när samtliga frågor
kan besvaras i handlingsplanen. Aktiviteten kallar
vi ett case. Genom att prioritera sakfrågorna
och gruppera de i kort- och långsiktiga åtgärder
görs handlingsplanen mer professionell. Börja
med det som är genomförbart nu och visa att det
händer saker. Identifiera de långsiktiga åtgärderna
som har störst chans att genomföras och håll
kvar övriga längst ner i listan i väntan på att
finansiering och engagemang ordnas.
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Steg 5 – Coachning och
kvalitetssäkring av affärsplan
(12 veckor)

BID-manager Lars Lindblom om Grängesbergs
affärsplan:

”

Vi har byggt upp affärsplanen
på så sätt att vi tittat tillbaka på
nulägesanalysen och byggt affärsplanen
utifrån erfarenheterna vi gjorde då i den
analysen. Sedan har grupperna fokuserat
mycket på konkreta åtgärdsbehov som
man lyft fram och då har vi tittat på
platsvarumärket, på centrumutvecklingen
kring servicepunkterna, lyft fram varumärket
och Västra har gjort motsvarande fast på fem
områden. Vi har försökt att koncentrera oss
på specifika punkter som vi vill genomföra.
Inte fred på jorden utan vi ska börja med
det som är greppbart och det som är
realiserbart och se att det ger ett konkret
resultat för då kan man se att det händer
saker i Grängesberg och det har hänt under
processens gång.”

Gemensam uppstart steg 5

Det är återigen dags att starta upp ett nytt steg
och precis som tidigare rekommenderas en
gemensam uppstart. I projektet Service-BID delade
vi upp träffen i två digitala träffar dels på grund
av att det dåvarande pandemiläget gjorde det
omöjligt att träffas fysiskt, men också för att
skapa fler delmoment för att kunna följa upp
arbetet med affärsplanerna när vi inte kunde
träffas.
Vid båda tillfällena deltog BID-manager,
projektledare, Svenska Stadskärnor,
kommunrepresentanter samt samverkanspart
Länsstyrelsen Dalarna. Den första träffen ägde
rum när steget startade och den andra halvvägs in.
Under dessa träffar presenterade BID-managerna
sina utkast på affärsplanerna samt de case som
hade startats upp på orterna eller var på gång att
startas upp. Detta följdes upp med feedback från
deltagarna.

Fokusgrupperna startar case

Affärsplanen

Det är dags att genomföra case på er ort. Ur
handlingsplanen kommer det ett antal åtgärder
som kan genomföras här och nu, och som man
gemensamt kommit fram till att man önskar
förverkliga. Att genomföra ett case innebär att
ni testar samverkan i skarpt läge. Det är detta
arbetssätt som ni kommer bära med er och
använda er av när ni efter modellen fortsätter
genomföra åtgärder på orten. Att genomföra case
uppskattas då det ger konkreta synliga resultat.

Arbetet fortlöper med affärsplanen. Beroende
på hur långt ni kommit med affärsplanen kan
det vara läge att sammanställa ett resultat som
kan gå ut på remiss och kvalitetssäkras. Låt er
styrgrupp läsa igenom och kom tillsammans fram
till eventuella ändringar som ska göras och vilka
stycken som ni har kvar att skriva. Ju tidigare ni
har ett färdigt utkast av affärsplanen, desto mer
tid blir det till att förankra och implementera
den. Kommunens roll i denna del av processen är
viktig, då de också ska godkänna er affärsplan. I
BID-modellens slutskede ska även avtal skrivas
under och för att göra detta möjligt är det viktigt
att affärsplanen är väl förankrad internt på
kommunen.
I projektet Service-BID blev inte orterna färdiga
med sina affärsplaner förens i slutet av steg 6 och
det är inte optimalt.
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Genomförda case Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö
Under steg 5 läggs mycket tid och engagemang åt olika
case. Nedan följer tre exempel på case som genomfördes
i projektet Service-BID:

I en enkät som fokusgrupperna i Grängesberg skickade ut i arbetet
med nulägesanalysen fick grängesbergsborna tycka till om vad som
symboliserar orten. Resultatet blev ett case i form av planscher och
dekaler med ordmoln som ideella har ramat in, delat ut och satt upp hos
bland annat dagligvarubutiker, handel, bibliotek, fritidsgård samt i flera
tomma skyltfönster i Grängesberg.

I Svärdsjö planterade fokusgrupperna
blommor runtom parkeringen och ortens
mötesplats. Foto: Tilda Willén

Strategier - Projektet utgår ett antal arkitekturstrategier
1. Bilden och identiteten
Forma rummet och förstärk kopplingen till de
viktiga samhällsbyggnaderna.

2. Attraktioner och destinationer - Skapa en
mängd mindre platser
inom torget för att tilltala olika människor och
placera en attraktion i
torgets mitt.

3. Bekvämligheter Skapa tillfälliga och permanenta bekvämligheter för en trivsam miljö
och social interaktion.

4. Flexibel design Skapa en flexibel gestaltning som kan förändras under dagen,
veckan och året.

5. Säsongsstrategi Skapa ett torg som förändras med årstiderna.

6. Tillgängligt Gör torget lättillgängligt till fots.

7. Det inre och det yttre
torget - Ett aktivt och
välkomnande yttre torg
skapar förutsättningar
för det inre torgets liv.

8. Förgreningar Gestalta gator och bottenvåningar så att de
leder in till torget.

9. Omsorg och inkludering- Formulera en förvaltningsplan som främjar ett inkluderande,
säkert och livligt torg.

10. Finansiering
Upprätta partnerskap
för omsorgen av torget.

Tidslinje och aktiviteter för testprojektet Odla torg sommaren 2021
ÅTERBRUKSTORGET
LOGISTIKPLATSEN

Maj

Juni

Juli

Augusti
31 juli - 1 augusti

Event 3:
Torgfestivalen

Koopen
Mora kommun
Kyrkan
Klippen

September

Platsen kan omslutas av häckar eller staket och effektiviseras för
inlast, parkering och återvinning. Entréer till Återbrukstorget
markeras.

Oktober
25 september

21 augusti

Event 4:
Cykeldagen

Event 5:
Skördefesten

och alla Solleröbor!

SOLLERÖTORGET

Platsen kan göras om från parkeringsplats till torg med grönska,
vistelseplatser och event.
Koopenbyggnadens historiska charm kan lyftas fram och vyer och
vägar till Prästgården och Kyrkan förstärkas.
Koopen, skolan och Prästgården öppnar alla upp sig mot torget och
samuttnyttjar rummet. Exemplevis kan en glasslucka, soltrappa och
lekskulpturer tillkomma.
Torget utvecklas över tid och säsonger genom marknadsbord,
festpaviljong, uteservering och belysning.

TRÄDGÅRDSCAFEÉT

SOLLERÖ BYGATA

Soldvägen kan omvandlas till bygata och hastigheten anpassas för
gående. Gaturummet förstärks genom häckar och staket. Äppelallén
förlängs och blir identitetsskapande. Vägar mellan viktiga byggnader
och platser förstärks genom utsmyckning av markbeläggning.

3 juli

Event 1:
Så ett frö

Platsen kan utvecklas vidare till ett torg och omsluts av återbrukade
timmerhus/häckar eller staket. Attraktioner som Återbruket Klippen
och en cykelverkstad öppnar upp sig mot torget. Bekvämligheter som
sittplatser, cykelställ, vind/solskydd och belysning gör torget
välkomnande. Torget förändras över tid genom en tillfällig scen,
stolar som ställs ut, foodtrucks, plantmarknad och belysning.

Med framtida förändrade resvanor och nya
parkeringar kan Koopen återetablera sin forna
trädgård och öppna upp ett lummigt café.
På denna sida sker paketutlämning.

PARKERINGSKILEN

En ny parkering kan förstärka trafiksäkerheten,
ge utrymme till ett torg och ge parkeringsplatser
i skuggan.

SKOLTRÄDGÅRDEN

Event 2:
Digitala torget

Skolgården kan utvecklas till en trädgård för lek och
odling. Platsen ramas in av ätbara buskar och träd och
får tydliga entréer mot Sollerötorget, kyrkan och
idrottshallen. En tryggare lösning för hämtning/lämning
utvecklas mot Daniel Jonssons väg.

PRÄSTTRÄDGÅREN

Prästträdgårdens ursprungliga gårdskvaliteter kan återtas genom
återuppförande av de byggnader som tidigare funnits på platsen.
Ett bildningscentrum och en handelsträdgård kan etableras t ex
med inriktning på hållbar lokal produktion. I de återuppförda
flyglarna ryms studenboende i terminerna och vandrarhem i
semestertider. Handelsträdgårdens växthus är också ett café och
studielokal. Platsen utvecklas vidare till en samlande trädgård för
olika åldrar och öppnas upp som en aktiv plats mot Bygatan.

BYPARKEN

En gemensamt förvaltad park kan ta form i
bykärnaans mitt och koppla samman öst och väst.
Entéer och korsande promenadstigar knyter platsen
till angränsande attraktioner. Här kan över tid
aktiviteter som boule, fotboll eller skateboard ta plats
efter Solleröbornas intresse.

SOLLERÖ KYRKOGÅRD

Kyrkogården förstärks som en plats för andlig ro.
Sittplatser tillkommer och rumsskapande växtlighet.
Planteringen utvecklas för att bidra till ökad biologisk
mångfald. Vägarna och entréerna in till kyrkogården
förstärks som strövområden för eftertanke.

ENTRÉ
IDROTTSHALL
UTESPORT

Idrottshallen öppnas upp mot Soldvägen och
entréplatsen gestaltas så att lek och sport kan
flytta ut. Utepingis och motionscyklar.

Odla...
Diskutera och beskriva...
Testa...

PARKERING

Lärdomar och dokumentation...

Planering:
Planera och samverka

Event 2:
Digitala torget

Event 3:
Festivalen

Event 4:
Cykeldagen

Solleröborna bjuds in att sätta frön
och plantera kring torget och
prästgården för att etablera ett
grönare torg och allas delaktighet.

Sollerötorget är uppbyggt i spelvärlden Roblox där barnen tillsammans kan bygga och möblera det
torg de skulle vilja ha.

Här bjuds traktens aktörer in i att
vara delaktiga i att använda
torget som ny arena.

Syftet är att uppmuntra cykel,
gång och nya rörelsemönster i
bykärnan. Cykelfixande, cykelbyten och etablering av cykelsrervice
i bykärnan.

Extraparkering när många besöker bykärnan.

Tillkommande bostäder kan befolka bykärnan och bilda
gårdar som i sin tur formar gaturum och platser. Så har
byarna växt fram i trakten. Husen byggs med lokat
plockhugget virke eller flyttade befintliga timmerhus.
De tillkommande bostäderna möjliggör för unga och
äldre att bo kvar på ön.

Sollerö kyrka kan bli en besöksplats längs den förbipasserande
pilgrimsleden. Platsen framför kyrkan kan få tillägg i form av små
gårdsformationer, kyrkstallar, där besökaren leds in genom en
sekvens av rum. De enkla trähusen kan exempelvis användas för
uppsättningar av barnaktiviteter, skådespel, julmarknad eller enkla
övernattningsbostäder.

Event 5:
Skördefesten

Vad lärde vi oss?
Hur vill vi ha vårt
torg?
Strategier för att skapa torg
Planering och samordning

GÅRDSTUN

KYRKPLATSEN

Event 1:
Så ett frö

CERMONIPLATS
ELDPLATS
VÄNTAN

SOCKENTORGET

Torget tar form genom markbeläggning och
tillkommande bodhus. Entrén till den nyöppnade
ungdomsgården vänder sig hit och aktiviteter från
Sockenhusest flyttar ut på torget. Här spelas
lokalproducerad musik till pingisturneringen.

Avslutningseventet av Odla
torg-projektet där alla är inbjudna
att bidra och delta när vi skördar
både det som växt och erfarenheterna längs vägen.

+

Låt oss odla torg tillsammans på Sollerön!

Vi undersöker förutsättningarna för nya mötesplatser

Sollerön har unika kvaliteter; ett särpräglat mikroklimat, unika grödor och en rik kultur, föreningsliv och historia. Allt det och mycket mer kan lyftas fram i det gemensamma
rummet som vi utvecklar för att ännu mer kunna mötas; boenden, verksamma och besökare. I projektet kommer torget som rum att undersökas. Vi ställer oss frågan; vad
gör ett torg till ett torg?
Stegvis genomför vi tillsammans en serie av tester för att undersöka och prova oss fram till förutsättningarna för ett möjligt framtida Sollerötorg.

En långsiktig vision för Sollerö bykärna är framtaget som ett diskussionsunderlag för lokalsamhället. Förslaget är baserat på en analys av Solleröbornas önskningar och behov urfört genom
Service BID-projektet 2020-2021. I kartläggningen identifierades bland annat en samlad bild av behovet av förstärkta mötesplatser, fler aktiviteter och service och säkrare trafiklösningar.
Genom att identifiera bykärnan, återskapa gårdar som tidigare funnits och förstärka stråk och platser kan bykärnan fortsatt utvecklas över tid. I projektet Odla torg har vi möjlighet att testa
vad det skulle kunna innebära att etablera en ny mötesplats - Sollerötorget.

Projektet är finansierat av ArkDes - Arkitektur och Designcentrum - och genomförs av Återbruket Klippen, engagerade Solleröbor och arkitekterna Gaia arkitektur
(gaiaark.se) med klimatdesigner Lisa Maria Enzenhofer. Projektet utförs i samarbete med Koopen, Mora kommun och Svenska kyrkan .

Delta i diskussionen! Vilka av dessa tankar skulle du vilja se i framtiden? Eller vad skulle du vilja utveckla i det gemensamma rummet?
Maila projektet på odlatorg@gmail.com eller skriv ned dina tankar på papper och lämna in till Återbruket Klippen.

Tidslinje och aktiviteter för testprojektet Odla torg sommaren 2021. Från april till september arrangerade Sollerön ett
case vid namn Odla torg. Syftet var att genom tillfälliga förändringar i det fysiska rummet bidra till ett underlag för mer
permanenta förändringar. Detta har bidragit till en utökad mötesplats utanför butikens entré. Där har olika evenemang
hållits som dragit mycket folk till platsen och butiken.
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Steg 6 – Redovisning av
affärsplan och ”case” (12 veckor)

Genomfört Case på hemmaplan

Ni har nu genomfört ett eller flera case och
är förmodligen i startgroparna med fler.
Fokusgrupperna arbetar med att beta av olika
åtgärder i handlingsplanen. När ett case avslutas
är det dags att starta upp ett nytt.

Gemensamt uppstartsmöte steg 6

Näst sista gemensamma mötet innan ert ServiceBID är genomfört. Likt tidigare passar BIDmanager på att presentera affärsplanen för resten
av gruppen. Här finns tillfälle att ställa frågor
om det finns funderingar kring något. Detta
följs upp med feedback från era BID-coacher
samt övriga deltagare. Är ni inte färdiga med er
affärsplan så är det dags att gasa nu och göra
klart dokumentet.

Avtal och det fortsatta arbetet efter
modellen

Att skriva avtal är ett tryggt sätt för alla parter
att klargöra syfte och mål med samarbetet samt
vilka ramar som gäller. Att skriva avtal mellan
samverkansparterna minimerar risken för
missförstånd och konflikter samt säkerställer att
parterna under den bestämda tiden är redo att gå
in med medel och samfinansiera insatser.

Slutföra, presentera och förankra
affärsplanen

Nu har förhoppningsvis er affärsplan hunnit gå
remiss och alla som är berörda av den har fått
tycka till om materialet. I detta dokument har
ni skapat er gemensamma vision, målbild samt
delmål. Ni har kommit fram till vad ni ska göra,
när och hur. Detta är ett dokument som visar er
färdriktning och er utvecklingsplan. I steg 6 ser
ni till att avsluta arbetet med affärsplanen och
förbered er för att kunna presentera ett färdigt
resultat till steg 7.

Det har även blivit tid för att börja fundera på
vilka som tar över förvaltningen och utförandet
av er affärsplan med tillhörande handlingsplan
efter modellens slut. I till exempel Grängesberg
slöts ett avtal med Ludvika kommun där såväl
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
som Näringslivsenheten kom överens om att
utvecklingsbolaget som ansvarade för BIDmanagerrollen under projektet blev bärare av
affärs- och handlingsplanens genomförande även
efter BID-modellens slut.
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Steg 7 – Slutrapport och
spridning av resultatet
(12 veckor)

Service-BID firades genom en digital och fysisk
träff där projektets närmsta aktörer medverkade.
BID-managerna kunde nu presentera sina färdiga
affärsplaner med tillhörande handlingsplaner och
fick beröm och feedback från gruppen. Träffen
avslutades med en gemensam middag där vi firade
ett genomfört projekt.

Ni har tagit er igenom BID-modellens samtliga
sju steg. Under detta Service-BID har ni tagit fram
systematisk kunskap om era lokala förhållanden
i form av en nulägesanalys och sett till att aktörer
inom olika arenor har fått tillgång till er lokala
kunskap genom analysen. Detta har gjort det
möjligt för lokala aktörer på er ort att förverkliga
idéer och initiativ utifrån er affärsplan. Under
hela processen har er samverkan vuxit fram
till ett långsiktigt samarbete format utifrån era
förutsättningar. Olika arbetsgrupperna utifrån de
fem fokusområden har arbetats fram.

På hemmaplan ska det såklart också firas.
Bjud in alla som medverkat i processen och
fira tillsammans det ni åstadkommit. Ett av de
viktigaste momenten under steg 7 är att fira ert
resultat. Ge varandra beröm och lista era bästa
upplevelser under processen. Samtidigt är detta
firande också starten på ert fortsatta arbete. Se det
som en kick off inför framtiden.
Finns det fortfarande avtal att skriva på är
det läge att göra det för att säkra det fortsatta
samarbetet framöver. Det är nu arbetet börjar på
riktigt.

Om era BID-coacher diplomerar de som tagit sig
igenom modellen, alternativt om ni gör ert eget
diplom är det också ett tillfälle att bli diplomerade
i BID-modellen. Diplomeringen i projektet

Diplomerade BID-orter den 9:e september 2021. Från Vänster: Stefan Sparring (Svärdsjö),
Jon Böhlmark (Sollerön) och Lars Lindblom (Grängesberg). BID-manager Daniel Nilsson (Sollerön)
saknas i bild. Foto: Inger Alfredsson
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Finansiering av ett Service-BID
I BID sammanhang finns tre finansierings
områden. Finansiering av BID-processen,
finansiering av den BID-organisation som bildas
under BID-processen och finansiering av insatser i
BID-handlingsplanen.

I städerna ser kan dessa BID-organisationer se
helt olika ut, beroende på hur näringslivet, den
kommersiella servicen och centrumföreningar är
organiserade. Däremot ser basfinansieringen av ett
BID ganska likartad ut världen över där privata
och offentliga aktörer samfinansierar driften.
I Sverige ser man ofta lösningar där kommun,
fastighetsägare, handel och kommersiell service
bidrar med en tredjedel var som basfinansiering.

Finansiering av BID-processen

Att starta upp ett Business Improvment
District (BID), ett geografiskt avgränsad
utvecklingsområde där näringslivet, ideella
krafter och kommuner ska samfinansiera
insatser kräver en uppstartsprocess. Processen
finansieras i regel med offentliga medel. Det är
denna process som vi kallar för BID-processen
och som genomförs i 7 steg under 18 månader.
I länder med BID-lagstiftning kallas processen
för ”pre-BID” och ofta utgår lagstadgat belopp
för att kunna genomföra dessa processer på ett
korrekt sätt. Medfinansiering från fastighetsägare
kan då krävas. I Sverige är det oftast kommuner
eller fastighetsägare ensam eller tillsammans, som
initierar och finansierar BID-processen i städerna.

I vårt projekt har vi inte lyckats få till bra
finansieringslösningar på alla orter. Endast
en av tre orter har klarat en samfinansierad
bemanning av BID-organisationen som kan
avlöna en BID-manager på deltid. Här fanns
en utvecklingsorganisation på plats sedan
tidigare och denna organisation har fått ett nytt,
utökat uppdrag. Resterande två orter driver
BID-processen vidare som en del av ortens
intresseförening. Vår bedömning är att det hade
behövts mer tid att diskutera och sätta den nya
organisationen på dessa orter för att nå ända fram
till en avlönad resurs på exempelvis 20 procent
av en heltid som finansieras med offentliga och
privata medel tillsammans.

För en Service-BID process på landsbygden är
det mest rimliga antagande att finansieringen
måste ske med offentliga medel, genom stöd
från kommunen, projektstöd eller både och.
Sparbanker, besparingsskogar eller andra
institutioner som vill bygden väl kan också
kontaktas för att bli medfinansiärer men det
är först efter genomförd BID-process som
samfinansiering blir aktuellt på riktigt och
näringslivet kan bli intresserad för att sedan få
bäring in i framtiden.

Finansiering av BID-insatser

Det tredje finansieringsområdet avser de insatser
som har tagits fram i affärs- och handlingsplanen.
Dessa samfinansieras insats för insats även om
större BIDs i städerna ibland har möjlighet
att använda delar av sin basfinansiering för
till exempel återkommande insatser såsom
marknadsföring. städning och sanering.
I ett service-BID specificeras finansieringen
för varje insats i handlingsplanen och hur
samfinansieringen ska ske. Insatser som man
inte lyckas få till någon finansiering flyttas ner i
handlingsplanen i väntan på att finansiering kan
ordnas, till exempel större och långsiktiga projekt.

Finansiering av den nya BID-organisationen

Ett resultat av BID-processen är etablering av
samverkansorganisationen som kan arbeta
vidare med att genomföra och vidareutveckla
handlingsplanen när projektet är avslutat.
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Diskussion och slutsats
Ökar Service-BID tillgängligheten
till kommersiell service?
Svaret är ja. Visserligen har arbetet med
dagligvaror, drivmedel, post och betaltjänster inte
tagits upp som direkta åtgärder men alla tre orter
har identifierat indirekta åtgärder såsom ett ökat
flöde av människor, ökad attraktivitet och fler
mötesplatser som viktigare insatser för att säkra
tillgängligheten av kommersiell service framöver.
Nedläggningar av bankkontor och livsmedels
butiker har man sett i alla orter och på något sätt
har orterna klarat att ersätta funktionerna genom
lokala initiativ till exempel genom att bygga
bymacken i Svärdsjö. Det är sannolikt utifrån
dessa erfarenheter som man har fokuserat på
förebyggande åtgärder.
Att serviceutbudet på sikt endast kan
tillhandahållas på livskraftiga landsbygder är
ingen nyhet. Nytt är att pandemin påtagligt har
ökat fokus på livskvalitet när unga människor
väljer bostadsort. Tätorter är därför i ännu större
grad än tidigare manade att öka utbudet och bli
attraktiva. BID-processen här lyckats väl med att
fånga dessa nya tendenser i samhället.
Svärdsjömacken i Svärdsjö. Foto: Stefan Sparring

Fungerar BID på landsbygden?
Kan ett koncept som har tagits fram för stora
städer och tunga finansiella resurser fungera på
landsbygden där utveckling drivs i huvudsak av
ideella krafter och med små ekonomiska spelare?

Ett Service-BID kan användas för att skapa
bättre samarbete mellan ideell sektor, näringslivet
och kommunen men till sin fulla rätt kommer
modellen först på orter som har större,
kapitalstarka resurser såsom småindustrier,
vindkraftsetableringar, besparingsskogar, lokala
sparbanker eller andra näringslivsaktörer som har
ett behov av en blomstrande bygd.

Svaret är ja, den svenska BID-modellen levererar
även på landsbygden. En bidragande faktor
är att den svenska BID-modellen, i motsats till
internationella BID, bygger på frivillighet och
samverkan genom samsyn. Det gynnar arbetet på
landsbygden som i sitt ideella arbete har utvecklat
en stark tradition av samsyn och förankring
i allt man gör. Projektet visar att den svenska
BID-modellen lyckas med att göra näringslivet,
fastighetsägare och kommunen på ett helt annat
sätt än i vanliga fall delaktiga i utvecklingsarbetet
och frigör på detta viset ekonomiska resurser som
inte fanns förr.

Ett område där Service-BID har särskild goda
förutsättningar att lyckas är i samband med
vindkraftsetableringar. Framöver kan det komma
att handla om miljonbelopp som årligen går
till enskilda orter på glesbygden där vindkraft
etableras. BID-modellen erbjuder då ett bra
verktyg att förvalta dessa medel både effektivt
och demokratiskt.
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Vad fungerade särskild bra och
vad behöver bli bättre?

därför efterlysts. Även arbete med fler mindre
digitala gruppcoachningar av fokusgrupper och
styrgrupper har lyfts fram som nödvändiga.
Denna manual är ytterligare ett efterlyst bidrag
till att leverera tydligare instruktioner om vad
som ska göras och hur.

Utvärderingen av projektet Service-BID visar att
BID-processen har haft störst effekt att förbättra
och förtäta att kontakten med kommunen, bryta
gamla strukturer och upptäcka brister som man
tidigare inte visste om.

Ett område där Service-BID inte har lyckats
leverera fullt ut är att hitta finansieringslösningar
för BID-organisationen. Endast en av tre orter
har klarat en offentlig-privat finansieringslösning
för att kunna avlöna en BID-manager på deltid
för det fortsatta arbetet. I resterande två orter
driver ideella föreningar BID-processen vidare
med sikte inställd att hitta varaktiga lösningar.
Erfarenheter från andra BID visar att det är
efter att arbetet kommit igång ordentligt med
affärsplanen som parterna oftast är redo att
skriva på avsiktsförklaringar och avsätta pengar
för en gemensam genomförandeorganisation.

På alla orter har kommunens representanter
varit med i styr- och fokusgrupper och aktiva i
utformning av dokument och i insatsen utan att
ta över. Kommunen å andra sidan uppskattar det
strukturerade arbetssätt som Service-BID erbjuder
och tydligheten i arbetsgången från analys till
affärsplan. Flera kommuner har också påpekat
att arbetet har resulterat i ett ”bubblande”
engagemang på orten och att metoden levererar
ett resultat. Detta grundar sig framförallt i
strukturerade möten med tydlig dagordning,
vilket i sin tur bidrar till framgång. Med tanke på
att många landsbygdsorter efterlyser mer stöd och
samarbete med kommunen måste BID-processens
effekt anses vara betydande.

Är modellen överarbetad och
administrationstung?
Sju steg, extern coachning, en BID-manager på
halvtid, en process på 18 månader. Det låter
onekligen som en hög insats för att få fram en
nulägesanalys och affärsplan. Många kommuner
undrar om det inte går att göra processen enklare,
billigare och utan extern coachning. Och det är
klart både nulägesanalys och affärsplan skulle
kunna tas fram av en konsult, kommunen eller av
intresseföreningen i byn. Men poängen med BID
är att ta fram dessa dokument tillsammans och
att kommunen, näringslivsaktörer, kommersiell
service, tänkbara finansiärer och byns ideella
krafter når samsyn. Erfarenheter från BID-arbetet
både i Sverige och internationellt är att det inte
finns några genvägar i detta arbete. I Sverige kallas
det för BID-processen, i Skottland, Canada och
USA kallas det för pre-BID och gemensamt för
dessa processer är att man tillsammans analyserar,
prioriterar och kommer fram till en affärsplan som
majoriteten kan ställa sig bakom. I detta skiljer sig
inte arbetet i en liten by från arbetet i en stor stad.
Utmaningarna att få aktörer att samarbeta och
samfinansiera insatserna är precis detsamma. Och
våra BID-manager kan intyga att BID-processen
levererar just detta: En strukturerad samverkan
som leder till goda kontakter till kommunen,
fastighetsägare och finansiärer.

Arbetet med nulägesanalysen bedöms i
utvärderingen som både en framgångsfaktor
och en utmaning. Drygt halva tiden av
Service-BID processen används för att ta fram
nulägesanalysen. Det är en utmanande period
både för BID-managern som måste satsa på
att involvera nya målgrupper, näringslivet,
fastighetsägare och kommersiell service samtidigt
som det i fokusgrupperna sprudlar av idéer som
man vill genomföra på direkten. Men med facit
i hand är det just denna intensiva process som
har bidragit till att gamla strukturer rivits och
samsyn och engagemang har skapats. Att analysen
görs utifrån fem fokusområden innebär att orten
analyseras utifrån delvis ”nya” infallsvinklar.
Detta har förmodligen bidragit till att brister i
ortens utbud, service och attraktivitet har blivit
tydligare.
Just starten av BID-processen med BID-manager
som inte känner till modellen har anförts som en
av de största utmaningar i Service-BID-arbetet.
Att pandemin har satt käppar i hjulet för att
besöka andra BID och lära sig hur modellen
fungerar i verkligheten har säkerligen bidragit
till detta. En tidig utbildning för BID-manager
och styrgruppen i hur modellen fungerar har
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”

Ni vet inte vad det
ger, men det som står
i resultatet (affärsplanen) är det
som ni klarar av.”

Jon Böhlmark BID-manager Sollerön besvarar
frågan hur han skulle beskriva BID-processen.
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Kontakt
Tilda Willén, projektledare, Region Dalarna
tilda.willen@regiondalarna.se
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