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Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen 2019-06-19 § 527, att svara för
samordning av Business Improvement District-initiativ, i enlighet med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas.

Sammanfattning

Business Improvement District (nedan BID) är en modell för lokal samverkan i syfte att
samordna olika intressen som tillsammans deltar i ett lokalt utvecklingsarbete på en
geografiskt avgränsad plats. Vid sammanträde hos kommunstyrelsen 2019-06-19 §527
och kommunfullmäktige 2019-09-12 §37 har beslutats att samordning av BID ska
placeras hos stadsledningskontoret, inom ramen för det övergripande ansvaret att leda,
samordna och följa upp stadens trygghetsfrämjande arbete. Stadsledningskontoret har
under 2019 infört en strategisk samordningsfunktion inom det trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbetet vars perspektiv är trygghet, säkerhet och stadsmiljö. I
funktionens uppdrag blir arbetsmodellen för BID ett av flera verktyg.
Fokus i ärendet finns på verktygets rådighet, roll- och ansvarsfördelning samt hur det ska
organiseras. Arbetet kring BID innefattar flera olika delar av Göteborgs Stads
organisation och innefattar strategiska och operativa arbetsuppgifter. Arbetet i BIDfrågorna behöver fördelas mellan stadsledningskontoret och respektive förvaltning och
bolag.
I ärendet föreslås att en kontaktväg in till staden utformas på stadsledningskontoret för att
skapa kommunala kontakter och ge information i samband med start och utveckling av ett
BID. För att möta behoven på längre sikt föreslås en stadigvarande plattform med
representanter från olika förvaltningar och bolag för att fånga behov och frågor från
lokala BID. Den centrala samordningens roll kring plattformen är bland annat att följa
upp dess arbete och vid behov ta fram stödjande dokument.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Kommunal finansiering av BID sker genom investeringar inom ramen för respektive
förvaltningars och bolags egen budget. I tidigare ärende har konstaterats att samordningen
av BID kan hanteras inom ramen för befintlig organisation och uppdrag. I den mån ett
genomförande kan komma att innebära anspråk på ökade resurser från berörda styrelser
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och nämnder, får det hanteras i respektive nämnds ordinarie budgetprocess. Park- och
naturförvaltningen och Förvaltnings AB Framtiden gör egna investeringar och löpande
underhåll. Några stadsdelar har idag avsatt resurser för samordning och utveckling av
BID, bland annat finns i Östra Göteborg en utvecklingsledartjänst inom ramen för BIDarbete.
Genom att BID-samordningen lyfts till en hela staden-nivå finns goda förutsättningar att
underlätta prioriteringar och medföra en positiv påverkan ur en ekonomisk dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Genom att en plattform för BID har placerats på stadsledningskontoret finns en närhet till
stadsutvecklingsarbetet. Arbetet i plattformen kommer vara placerad direkt under stadens
strategiska planeringsfunktion inom trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete
och vars uppdrag är att se ur de tre perspektiven: trygghet, säkerhet och stadsmiljö.
Frågorna kan därmed på ett naturligt sätt knyta an till centrala och strategiska
frågeställningar styrning inom bland annat klimat- och miljöområdet och det förväntas en
positiv effekt ur en ekologisk dimension.

Bedömning ur social dimension

Göteborgs Stads arbete att skapa en mer jämlik och hållbar stad finns uttryckt i stadens
program för Jämlik stad. Ett målområde är att skapa hållbara och jämlika livsmiljöer.
Programmet uttrycker vikten av att skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö där
människan och platsens identitet kan stärkas och tryggheten kan ökas. Ett BID-samarbete
som sker i samverkan mellan näringsliv, myndigheter och civilsamhälle är ett användbart
verktyg i syfte att nå målet. BID Gamlestaden som startades i början av 2000-talet har
genom ett långsiktigt arbete kunnat stärka stadsdelen genom att utveckla stadsmiljön,
stärka möjligheter för det lokala näringslivet och främjat jämlikhet, hållbarhet och
trygghet i Göteborg. Genom att införa en plattform och skapa en väg in för BID-initiativ
kan erfarenheter från befintliga BID tas tillvara och föras vidare och ha en positiv
inverkan för att skapa en jämlik och hållbar stad.

Bilagor
1.

Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-12 § 37

2.

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-19 § 527

3.

Sammanställning ärenden i kommunstyrelsen

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

2 (9)

Ärendet

Stadsledningskontoret har, efter beslut i kommunfullmäktige 2019-09-12 § 37 och
kommunstyrelsen 2019-06-19 § 527, fått i uppdrag att samordna initiativ av lokala
samverkansprojekt enligt BID-modell.

Beskrivning av ärendet

Ärendet har sitt ursprung dels i en motion som bifölls av kommunfullmäktige att inleda
samverkan inspirerad av BID (dnr 1729/18), dels i kommunfullmäktiges budget 2019
(dnr 394/19) där kommunstyrelsen fick i uppdrag att skapa ”en väg in” till staden för att
samordna initiativ att starta lokala samverkansprojekt enligt BID-modell. Därefter
beslutade kommunstyrelsen 2019-06-19 (§ 527) att samordning av initiativ att starta
lokala samverkansprojekt enligt BID-modell ska placeras under kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige har 2019-09-12 (§37) förklarat uppdraget att skapa ”en väg in” till
staden fullgjort.
I tjänsteutlåtandet (dnr 1729/18 och dnr 394/19) konstaterade utredningen att Göteborgs
Stad saknar ett ställningstagande till ett gemensamt förhållningssätt till hur BID-initiativ
ska stödjas. Det finns stora skillnader i hur staden medverkar, både gällande ekonomiskt
stöd och kommunalt deltagande, vilket leder till skillnader i effekter och åtgärder. Genom
att skapa en gemensam kontaktpunkt för BID i staden (”En väg in”) skapas ett stöd för
utveckling av lokala samverkansprojekt. Startfasen har ofta ett brett engagemang med
personer som inte finns inom den kommunala organisationen. Kontaktpunkten ska kunna
förmedla kontakter för att starta och utveckla ett BID samt kunna samordna frågorna
inom de kommunala verksamheterna. Utredningen pekar vidare på behov av ett
gemensamt forum i form av kunskapsstöd och kontaktyta kopplat till funktionen.
Detta ärende syftar till att beskriva stadsledningskontorets rådighet, roll och ansvar i
uppdraget. Det omfattar även en beskrivning av hur förutsättningar för en kontaktväg kan
ske och hur en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan formas. Uppdraget
ligger inom ramen för stadsledningskontorets övergripande ansvar för att leda, samordna
och följa upp stadens trygghetsfrämjande arbete.
Rådighet
Gällande arbetet kring BID finns det ingen svensk speciallagstiftning. Kommunerna har
planmonopol, vilket innebär att kommunerna har ansvar för planering, utformning och
utveckling av den fysiska miljön. Planarbetet ska enligt plan- och bygglagen (2010:900),
PBL, bidra till en god livsmiljö. I detta ingår aspekter som trygghet och hälsa.
Kommunen ska medverka i samhällsplaneringen och att samarbeta med andra
samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja goda miljöer i
kommunen. Det trygghetsfrämjande som brottsförebyggande arbetet inryms i en
kommuns uppdrag enligt den allmänna kompetensbestämmelsen i 2 kap. 1 §
kommunallagen. Kommunerna har till exempel ett lagstadgat ansvar för stora delar av de
verksamheter där mycket av det framför allt trygghetsfrämjande men även
brottsförebyggande arbetet sker, som till exempel socialtjänstens olika verksamheter samt
för-, grund- och gymnasieskolor.

I regeringens skrivelse 2016/2017:126 Tillsammans mot brott – ett nationellt
brottsförebyggande program, beskrivs kommunernas goda förutsättningar att bidra till
minskad brottslighet genom tillgång till centrala förebyggande verktyg inom den
kommunala verksamheten. De flesta kommuner har också ett lokalt brottsförebyggande
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råd och en överenskommelse med Polismyndigheten om hur polis och kommun ska
arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande tillsammans.
Inom ramen för stadens grunduppdrag pågår ett aktivt och långsiktigt arbete för att öka
tryggheten. I kommunfullmäktiges övergripande mål (Göteborgs Stad budget 2020) är ett
av verksamhetsmålen att Göteborg är en trygg och välskött stad. Mätindikatorerna är
bland annat renhållning, skadegörelse och upplevd oro för att utsättas för brott.
Samband med pågående ärenden i kommunstyrelsen
En ny strategisk samordningsfunktion inom stadens trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbete har inrättats på stadsledningskontoret. Det är förklaringen till
att samordningen av stadens BID-frågorna placerats på stadsledningskontoret.
Samordningen omfattar perspektiven trygghet, säkerhet och stadsmiljö på strategisk nivå,
det vill säga att leda, styra och följa upp stadens arbete samt rapportera till
kommunstyrelsen. Det finns vidare uppdrag i kommunfullmäktiges budget dels att inrätta
ett trygghetsråd, dels ett uppdrag att identifiera brottsutsatta och otrygga platser. Den
strategiska samordningsfunktionen inom stadens trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande har även fått i uppdrag att ta fram ett nytt program för det
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. (Sammanställning, bilaga 3).

Kommunfullmäktige har beslutat genomföra en förändring av stadens
nämndorganisation. (dnr 1369/19). Vid sammanträdet 2020-02-20 fastställde fullmäktige
att från och med 2021-01-01 inrätta en nämnd med ansvar för äldreomsorg samt hälsooch sjukvård och en nämnd med ansvar för funktionsstödsfrågor. På kommunstyrelsens
uppdrag utreder stadsledningskontoret fortsatt frågan om nämndstruktur för stadens
individ- och familjeomsorg (IFO) samt övrig socialtjänst. Uppdraget innebär att redogöra
för en struktur med fyra regionala nämnder som alternativ till förslaget med en central
nämnd. Organisationsförändringen innebär att stadsdelsnämnderna och social
resursnämnd upphör. Genomförandet sker med inriktningen att stadsdelsnämnders ansvar
för lokalt trygghetsarbete överförs till nämnd/nämnder med ansvar för IFO samt övrig
socialtjänst. Det samma gäller för social resursnämnds samordning inom området,
exempelvis när det gäller Trygg-i arbetet.
BID-samverkan i Göteborgs Stad
BID är en modell för formaliserad samverkan och långsiktigt arbete mellan
fastighetsägare, verksamheter, civilsamhälle och offentliga organisationer inom ett
avgränsat geografiskt område. Parterna enas kring en gemensam strategi i syfte att driva
fram en positiv och hållbar utveckling inom stadsplanering och trygghetsfrågor. I
Göteborgs Stad sker denna platssamverkan under paraply-namnet BID. Initiativet att
skapa BID kommer från externt håll, det vill säga inte från kommunen. Idag finns inom
Göteborgs stad ca 6-7 uppdrag som kan betecknas som BID, det vill säga samarbetsorgan
och partnerskap som är inspirerade av BID-konceptet. Nedan följer exempel på lokala
BID i Göteborg

BID Centrala Hisingen och Bergsjön 2021 drivs delvis under samma paraply genom att
de har anställt en gemensam samordnare. I respektive styrelse finns stadsdelsförvaltningen med som adjungerande, i Centrala Hisingen genom en representant från
stadsdelsförvaltningen Lundby och i Bergsjön 2021 genom stadsdelsdirektören för Östra
Göteborg. Den gemensamma samordnaren betonar vikten av att BID får vara ett levande
instrument där områdets behov styr och hänsyn tas ändrade över tid. Om samarbetet över
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fastighetsgränserna utgår från gemensamma behov blir samverkan mer effektiv. Det är
viktigt att få lägesbilder som kan ligga till grund för bedömningar. BID-frågorna behöver
också sättas in i ett större sammanhang där fokus sker på livsmiljön med attraktivitet,
stadsbyggnad och vardagsliv som parametrar. Det finns risk för att frågorna snävas in, om
fokus bara sker på till exempel laga en cykelbana, utan att sätta frågan i ett större
sammanhang.
Fastighetsägare i Gamlestaden är en ideell förening bildad 2001, som stått som modell för
ett flertal liknande utveckling av BID i Sverige. Sedan 2018 har Göteborgs stad genom
åtta förvaltningar ingått ett samarbetsavtal med föreningen och bildat BID Gamlestaden.
Avtalsparterna är SDN Östra Göteborg och Örgryte-Härlanda, Fastighetsnämnden,
Byggnadsnämnden, Park- och naturnämnden, Trafiknämnden, Förvaltnings AB
Framtiden och Försäkrings AB Göta Lejon. Syftet med samarbetsavtalet är att stärka en
god utveckling i hela Gamlestaden. Det ska skapa förutsättningar för att utveckla en
vacker stadsmiljö, och stärka möjligheterna för lokalt näringsliv och utvecklad lokal
service. Genom avtalet åtar sig Göteborgs Stad att finansiera insatser enligt värdena som
framgår av avtalet, en stadsutvecklingstjänst och forma plattform för erfarenhetsutbyte.
Föreningen (B)ID Stigberget har nyligen startat och det har inneburit en arbetsinsats av
framförallt styrelsen som skett på ideell basis. De har idag en representant från park- och
naturförvaltningen i sin styrelse men efterfrågar även ekonomiskt stöd från staden.
I BID-sammanhang bör även arbetet kring Göteborgs Citysamverkan nämnas. Det är en
ideell icke vinstdrivande medlemsorganisation. Medlemmarna är Göteborgs Stad,
Innerstaden Göteborg AB, Avenyn Paradgatan i Göteborg AB och Nordstans
samfällighetsförening. Syftet är att på ett hållbart sätt utveckla Göteborg City för både
göteborgare och besökare men även attrahera människor och företag till regionen. Denna
samverkansform utgår inte från de lokala mark- och fastighetsägarna utan drivs av
företagarföreningarna i Göteborgs innerstad.
Park- och naturförvaltningen
Park- och naturförvaltningen arbetar idag bland annat med frågor som tidigare låg inom
Trygg, vacker stad, vilket mellan 2005–2018 var en samverkansorganisation med syfte att
skapa tryggare och vackrare platser i staden genom åtgärder i den fysiska miljön.
Uppdraget ligger nära de uppdrag och ibland inom det som BID efterfrågar. De
samverkar bland annat i Göteborgs Citysamverkan men också genom att vara
adjungerande lokala BID- styrelser (Gamlestaden och Stigberget). Park- och
naturförvaltningen lyfter att det är viktigt att staden inte är drivande i arbetet utan att det
är fastighetsägarna som driver de lokala BID-föreningarna, medan ett strategiskt
samordningsuppdrag kan ta fram en struktur, en grundmodell eller stödjande dokument.
En kontaktperson som utgör en väg in i staden kan vara ett alternativ till att ha en
adjungerad representant i lokala BID-styrelser. Det är viktigt att en kontaktperson även
har koll på vad de olika deltagande förvaltningarna har för roller och uppdrag. Det finns
fördelar med att ha ett nätverk för kunskapsutbyte där såväl förvaltningarna som
representanter från lokala BID ingår. En annan aspekt är att även myndigheterna, särskilt
polismyndigheten genom kopplingen till Trygg-I, finns med i samverkan.
Förvaltnings AB Framtiden
Förvaltnings AB Framtiden har, genom sina dotterbolag, lång erfarenhet från medverkan
i flera lokala samverkansprojekt. Genom bostadsbolagen finns en stark lokal närvaro i
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stort sett i alla delar staden. Bostadsbolagen har stor kunskap om lokala förhållanden och
har därmed goda möjligheter att bedöma och prioritera vilka åtgärder som är nödvändiga i
respektive område. Förvaltnings AB Framtiden är delaktiga i flera pågående BIDinspirerande lokala samverkansprojekt: södra respektive norra Biskopsgården, Bergsjön
2021, Västra Bergsjön, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo, Tynnered samt Lövgärdet.
Framtidskoncernen har som uppdrag från ägaren att kraftsamla i de socialt utsatta
områdena under 2020-2025. De ska verka för en mer integrerad och trygg stad och bidra
till att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år
2025. Två ledande befattningar för att leda och driva arbetet med social hållbarhet inom
koncernen kommer att tillsättas vilka kommer kunna ha givna roller i ett
stadenövergripande nätverk. En av strategierna för att nå målet är att ta fram styrkort för
att följa förflyttningen i utvecklingsområden över tid, till exempel görs idag mätning av
trygghet inom ramen för hyresgästenkäterna. Under 2020 kommer Göteborgslokaler AB
att överföras till koncernen, vilket kommer ge förbättrade möjligheter att driva
förändringsarbetet inom stadens utvecklingsområden.
Externt perspektiv
Fastighetsägarnas bransch- och medlemsorganisation betonar behov av samverkan för att
möta kommunernas utmaningar, där BID har blivit en allt mer uppmärksammad metod
för att utveckla platser och områden. De stöttar sina medlemmar genom olika form av
rådgivning och tillhandahåller en kunskapsbank med tips och manualer. De finansierar
även uppstart av BID, till exempel i form av kostnad för kartläggningar. De ger inga
löpande driftsbidrag utan finansiering sker via medlemmarnas insatser/medlemsavgifter.
Fastighetsägarna (branschorganisationen) går inte in som part eller medlem utan ser
vikten av att BID ska vara drivet av fastighetsägarna genom sina medlemmar. De ser BID
som en modell för trygghetsskapande åtgärder och ett fundament för att ett område ska få
en positiv utveckling. Samverkan med kommunen behövs då staden har rådighet över
ytorna mellan husen och utgör en viktig kanal till politiken men även genom de olika
verktyg som förvaltningarna har genom sina administrativa beslut. I nuläget finns staden
med som adjungerande ledamöter i lokala BID och utgör en kontaktpunkt till kommunen
och är därmed en möjliggörare. De som är intresserade av att starta BID behöver ha en
väg in i stadens organisation. Fastighetsägarna efterfrågar en tydlighet från stadens sida,
vad man kan göra, vem man vänder sig till och hur man hittar samspelet.
BID - faser
I stadsledningskontorets underliggande tjänsteutlåtande gällande BID (dnr 1729/18)
beskrivs bildandet och behoven på följande sätt.

1. Initiativfasen – processen drivs av initiativtagarna som mer eller mindre ideellt arbetar
för att starta ett BID. Dessa personer har stor betydelse för det inledandeskedet. Det kan
vara några fastighetsägare som bidrar med utredningsresurser och/eller de ekonomiska
förutsättningarna för att starta processen.
2. Formalisering - efter det initiala skedet uppstår två behov: finansiering av det
långsiktiga arbetet respektive ett behov att samordna/koordinera en rad olika praktiska
frågor. Finansieringen brukar lösas genom att samverkan formaliseras (föreningsbildning)
där fastighetsägare ofta står för merparten av ekonomin. Staden medverkar ofta men
vanligen genom att delta i styrelsen för att kunna fånga upp de behov där staden kan bidra
genom att samordna insatser.
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3. Koordinering – när formerna för samverkan inom ett BID har etablerats ligger ofta
fokus på koordinering av olika frågor. Dessutom finns ofta ett behov att etablera en
gemensam kontaktyta mot polis/stadsdel/socialtjänst för att effektivt kunna arbeta med
trygghetsfrågorna.
Förslag på organisering
Förslaget på hur samordning av BID ska ske på stadsledningskontoret är baserad på de tre
olika faserna som beskrivits ovan och ska ge en struktur för vad som är
stadsledningskontorets roll och uppdrag. Förslaget innebär både en kontaktväg in i staden
och att skapa en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Initiativfasen
Den strategiska samordningsfunktionen på stadsledningskontoret är en viktig väg in i
lokala BID-initiativ. Det är viktigt att skapa en tydlig och transparent kontaktväg in till
staden för att kunna tillgodose privata initiativtagares behov av stöd i olika
frågeställningar gällande BID.

Kontaktvägens syfte är att underlätta kontakter mellan BID-initiativ och berörda
förvaltningar och bolag inom staden. Kontaktvägen ska ha kunskap om den kommunala
organisationernas olika uppdrag och kunna ge vägledning till stadens olika förvaltningar
och bolag. För att fylla detta syfte behöver kontaktvägen också ha kunskap om stadens
befintliga BID och ha insikt om olika behov som behöver mötas. Kontaktvägen ska under
initiativfasen, säkerställa att det finns grundläggande information om vad som är stadens
roll. Informationen ska finnas enkelt tillgängligt, till exempel genom en hemsida. Det kan
även innebära att stödjande dokument tas fram. Kontaktvägen ska inte ge stöd och råd i
operativa frågor, utan de ska tas om hand av respektive förvaltning eller bolag.
Kontaktvägen ska möjliggöra kontakt mellan stadens befintliga BID.
Formalisering
I nästa fas har inte kontaktvägen in i staden någon uttalad strategisk roll. Initiativ att starta
BID kommer från externt håll och det är också externa parter som är drivande.
Deltagandet i denna fas ligger därmed utanför arbetsområdet för den strategiska
samordningsfunktionen på stadsledningskontoret. Stadens roll i denna fas kan till
exempel vara som styrelsemedlem i ett BID i egenskap av fastighets- eller markägare.
Idag förekommer att staden genom förvaltningar och bolag har adjungerande roller som
styrelseledamot i lokala BID. De adjungerande rollerna fyller i första hand en funktion
som kontaktväg för lokala frågor in i olika förvaltningar. Av ärendet framgår att detta är
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en viktig kontaktväg som behöver formaliseras. Eftersom behovet inte är begränsat till en
viss period vid uppstart, kommer den att utgöra en del av arbetet under efterkommande
fas av koordinering.
Koordinering
En av framgångsfaktorerna med BID är att arbetet bedrivs kontinuerligt och på lång sikt.
Koordineringen innebär att staden ska finnas med som stöd under hela livscykeln av ett
BID. Arbetet kring BID ska fungera lika över staden och vara lättillgängligt. För att möta
behoven behöver den strategiska samordningsfunktionen skapa en stadigvarande
plattform med möten 4-6 gånger per år. I plattformen ska finnas med en representant från
respektive befintligt BID inom staden och representanter från samtliga av stadens berörda
förvaltningar och bolag. Det bör även finnas adjungerande platser för andra samverkande
parter och nätverk för att möta varierande behov. Syftet med plattformen är att vara ett
forum och en tydlig kanal mellan staden och de lokala BID som finns. Lokala BID ska
kunna delge information om sitt lokala trygghetsarbete och kunna dela lägesbilder.
Plattformen ska vara en möjlig kanal för att lyfta och diskutera sina behov. Stadens
förvaltningar och bolag ska bidra med kunskap och råd men även kunna ta frågorna
vidare in i sin egen förvaltning eller bolag. En annan viktig aspekt är att plattformen ska
utgöra en mötesplats mellan olika BID och utgöra ett forum för kunskaps- och
erfarenhetsutbyten. Den strategiska samordningsfunktionens roll i denna fas är, utöver att
skapa plattformen, att följa plattformens arbete och vara mottagare av lägesbilder som
delas. Den ska lyfta frågor av strategisk karaktär och verka för att BID-arbetet används
som ett verktyg i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Den ska vid
behov ta fram stödjande dokument och göra uppföljning av plattformens arbete. Det
operativa arbetet i plattformen utförs av respektive förvaltning och sammankallande för
plattformen och ansvar för den kontinuerliga driften bör ligga på den nämnd som får
ansvar för trygghetsfrågorna.

Stadsledningskontorets bedömning

Detta ärende syftar till att klargöra stadsledningskontorets roll och ansvar i samordning av
BID-initiativ. Under 2019 har en central samordningsfunktion inom bland annat
trygghetsfrågor tillsatts på stadsledningskontoret och där har ansvaret för BID placerats.
Inom den centrala samordningsfunktionen behöver dels en kontaktväg in i BID-initiativ
formas, dels en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte skapas.
Så som BID utvecklats i Sverige, kan den användas som ett verktyg både i det
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet men också som ett viktigt inspel inom
Näringslivsstrategiskt program. BID bygger på att en trygghetsskapande åtgärd blir
starkare i samverkan mellan olika parter. Ur kommunens synvinkel innebär det
samverkan såväl externt som internt samt mellan dessa parter. I det interna fokuset
innebär det för kommunens del att det finns flera olika förvaltningar, bolag, nätverk med
mera, som behöver involveras. Ur ett externt fokus innebär det huvudsakligen en kanal
till och från respektive lokalt BID.
Det finns olika behov av stöd från staden beroende på vilken fas som respektive lokalt
BID befinner sig. Kontaktvägen kommer finnas vid stadsledningskontoret och den ska
kunna förmedla kommunala kontakter och ge information för att starta och utveckla ett
BID. Stöd och råd i operativa frågor tas om hand av respektive förvaltning eller bolag.
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Efter att ett BID bildats kommer en långsiktig fas där frågor behöver koordineras. En av
framgångsfaktorerna för BID är att den får pågå långsiktigt. För att möta de behoven
kommer en stadigvarande plattform skapas där representanter från olika förvaltningar och
bolag finns med för att fånga behov och frågor från lokala BID. Plattformen kan även
vara ett forum där lokala BID kan delge varandra sina erfarenheter. Den centrala
samordningens roll kring plattformen är bland annat att följa upp dess arbete, vid behov
ta fram stödjande dokument och verka för att BID-arbetet används som ett verktyg i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det operativa arbetet utförs av
respektive förvaltning och sammankallande för plattformen och ansvar för den
kontinuerliga driften bör ligga på den nämnd som får ansvar för trygghetsfrågorna.

Gabriella Nässén

Eva Hessman

Chef Trygghet och Säkerhet

Stadsdirektör
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Kommunfullmäktige

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-09-12

Samordning av Business Improvement
District-initiativ
§ 37, 1729/18
Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom ramen för det övergripande ansvaret att
leda, samordna och följa upp stadens trygghetsfrämjande arbete, svara för
samordning av Business Improvement District-initiativ, i enlighet med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2019 till kommunstyrelsen, samt uppdrag
enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 § 33, att skapa ”en väg in” till staden
för att samordna initiativ, förklaras fullgjort.

Handling
2019 nr 146.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

Dag för justering
2019-09-25

Vid protokollet
Sekreterare
Christina Hofmann

Ordförande
Pär Gustafsson

Justerande
Helene Odenjung

Justerande
Martin Nilsson
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Kommunstyrelsen

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-06-19

Samordning av Business Improvement
District-initiativ
§ 527, 1729/18
Beslut

Enligt stadsledningskontorets förslag:
Stadsledningskontoret får i uppdrag att inom ramen för det övergripande ansvaret att leda,
samordna och följa upp stadens trygghetsfrämjande arbete, svara för samordning av
Business Improvement District-initiativ, i enlighet med stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom ramen för det övergripande ansvaret att
leda, samordna och följa upp stadens trygghetsfrämjande arbete, svara för
samordning av Business Improvement District-initiativ, i enlighet med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2019 till kommunstyrelsen, samt uppdrag
enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 § 33, att skapa ”en väg in” till staden
för att samordna initiativ, förklaras fullgjort.

Tidigare behandling

Bordlagt den 12 juni 2019, § 475.

Handlingar

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 maj 2019.
Yrkande från D den 14 juni 2019.

Yrkanden

Helene Odenjung (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på
yrkandet från D den 14 juni 2019.
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 14 juni 2019.

Propositionsordning

Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att
stadsledningskontorets förslag bifallits. Omröstning begärs.

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag

1 (2)

Kommunstyrelsen

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till stadsledningskontorets förslag och Nej
för bifall till Martin Wannholts yrkande.”
Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M),
Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius (S),
tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) samt ordföranden Axel
Josefson (M) röstar Ja (10).
Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (3).

Protokollsanteckning

Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta
hade jag röstat Ja.

Protokollsutdrag skickas till

Stadsledningskontoret
Skrivelse nr 114 till kommunfullmäktige

Dag för justering
2019-06-24

Vid protokollet
Sekreterare
Mathias Sköld

Ordförande
Axel Josefson

Justerande
Daniel Bernmar
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Stadsledningskontoret

Datum 2020-02-26
Diarienummer 0901/19

Bilaga 3

Bilaga 3 Sammanställning ärenden i kommunstyrelsen
Uppdrag att föreslå hur stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande
arbete kan samordnas och effektiviseras (dnr 392/19)
En första delrapportering av uppdraget (maj 2019) visade behov av en strategisk
samordningsfunktion på stadsledningskontoret samt en mer frekvent
återrapportering till kommunstyrelsen inom områdena trygghet, säkerhet och
stadsmiljö. Genom nyligen slutförd rekrytering av två strategiska samordnare
kommer stadsledningskontoret under 2020 att stärka ledningen av det
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i Göteborg. Den nya
samordningsfunktionen ska leda arbetet i staden utifrån den styrning som finns
inom områdena trygghet, säkerhet och stadsmiljö. En gemensam ledningsfunktion
syftar även till att effektivisera ledningen genom att eventuella målkonflikter och
synergieffekter kan göras mer synliga. I en andra delrapportring av uppdraget i
kommunstyrelsen i januari 2020 framgår att en effektivisering av stadens samlade
insatser inom trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete kräver en starkare
samordning som innefattar insatser som sker inom såväl trygghet, säkerhet och
stadsmiljö. Detta inkluderar såväl de sociala som situationella insatser som sker i
staden och avser inte att frångå nuvarande ansvarsfördelning i staden. I ärendet
finns rapporteringen som beskriver hur bland annat stadsdelarna eller delar av
stadsdelar arbetar och BID ur ett platssamverkansperspektiv. Rapporteringen visar
att stadens olika förvaltningarna och bolag gör egna trygghetsmätningar och
insatser på olika nivåer och att samverkansarbete sker i den egna Trygg-i modellen
och genom lokalt Brå arbete i stadsdelarna. Bland annat beskrivs stadsdelsnämnden
Centrums arbete i Trygg-i modellen med bakomliggande trygghetsmätningar
kopplat till lokala lägesbilder och statistik. Ett annat exempel är områdesutveckling
inom allmännyttan, som exempel på direkta insatser i stadsmiljön som har som mål
att öka tryggheten och stärka platsers attraktivitet. Förvaltnings AB Framtiden har
genomfört lokala trygghetsundersökningar vars resultat ger en lokal lägesbild,
skapar ett trygghetsindex för området och bildar underlag för de insatser som
behöver vidtas i respektive bostadsområde.

Programmet Dialog och Samarbete (dnr 1110/19)
Det planerande dokument som framförallt styr arbetet kring trygghetsfrämjande
och brottsförebyggande arbete är programmet ”Dialog och Samarbete”, vilket
antogs av kommunfullmäktige i december 2014. Programmet gällde t.o.m. 2019 års
utgång och stadsledningskontorets har utrett frågan om programmet kan ersättas
med programmet för Jämlik stad. Stadsledningskontoret konstaterar i sin utredning
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Köpmansgatan 20
404 82 Göteborg
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www.goteborg.se
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att det bör finnas ett särskilt program för det trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbetet. Bl.a. pekar utredningen på att Jämlik stad programmet
saknar stöd för lokala Trygg-i och BRÅ arbetet men också att det saknar
kopplingar till arbetet med platsspecifika åtgärder i stadsmiljön för att öka
tryggheten. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-11 att ett nytt särskilt program
för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet ska tas fram och att
stadsledningskontoret får uppdraget att leda och samordna dess framtagandet av ett
nytt program.

Uppdrag att identifiera brottsutsatta och otrygga platser (dnr 320/20)
Uppdraget kommer från kommunfullmäktiges budget och är planerat för
beslut under andra kvartalet 2020. I beredningen av ärendet utreds
möjligheterna att skapa centrala lägesbilder för att identifiera brottsutsatta
och otrygga platser.
Trygghetsrådet (dnr 321/20)
I kommunfullmäktiges budet för 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag
att inrätta ett trygghetsråd. Frågan bereds av stadsledningskontoret och den
omfattar en utredning om sammansättning, syfte och uppgifter för rådet och
kommer delrapporteras i februari 2020.
Förslaget innebär att rådet, precis som det lokala trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbetet, bör följa perspektiven trygghet, säkerhet och
stadsmiljö för att få en helhetsbild av området. Stadsledningskontoret
föreslår att utöver aktörer med tydligt uttalade trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande uppdrag som polis och Länsstyrelsen bör även
näringslivet, civilsamhället och akademien ingå i rådet.

