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BID Kville (Business Improvement District)  

Förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna samverkansavtalet för BID Kville enligt 

bilaga (Bilaga 1)  

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att underteckna avtalet å 

nämndens vägnar. 

Sammanfattning 
SDF Lundby har fått frågan att ingå i ett BID-samarbete med föreningen Fastighetsägare 

Centrala Hisingen. 

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. I Göteborg finns flera BIDs redan i form av BID 

Gamlestaden och BID Stigberget m.fl. 

 

I Lundby har initiativet att bilda BID Kville lyfts av Fastighetsägare Centrala Hisingen 

(FCH). Parter i BID Kvilles utvecklingsplattform är FCH och Göteborgs stad genom SDF 

Lundby, Trafikkontoret och Park-och Naturförvaltningen. Området som är aktuellt 

innefattar de tre primärområdena:  Lindholmen, Kvillebäcken och Ramberget (se karta i 

bilaga). 

. 

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 

och nämnder, får det hanteras i respektive nämnds ordinarie budgetprocess. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Göteborgs Stads arbete med 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.  

Arbetet i samverkansplattformen BID kommer att arbeta platsutvecklande, 

trygghetsfrämjande och brottsförebyggande utifrån de tre perspektiven: trygghet, säkerhet 
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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 
Arbetet i samverkansplattformen BID kommer, som nämnts ovan, att arbeta 

platsutvecklande, trygghetsfrämjande och brottsförebyggande utifrån de tre perspektiven: 

trygghet, säkerhet och stadsmiljö. 

Ett systematiskt och transparant arbete för att utveckla den fysiska miljön utvecklar även 

den sociala miljön för de som är delaktiga och gör att man känner ett större och delat 

ansvar för en trygg och vacker närmiljö. BID stärker lokalt det befolkningsinriktade 

arbetet.  

Samverkan 
Ärendet informeras i FSG 2020-11-19 

Expedieras 
Ärendet informeras till Trafiknämnden Göteborg och Nämnden för Park och Natur 

Göteborg 

Bilagor 
1. Samverkansavtal BID Kville 

2. Porcessplan BID Kville 
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Ärendet  
I Lundby har initiativet att bilda BID Kville lyfts av Fastighetsägare Centrala Hisingen 

(FCH).  

 

Parter i BID Kvilles utvecklingsplattform är FCH och Göteborgs stad genom SDF 

Lundby, Trafikkontoret och Park-och Naturförvaltningen. Området som är aktuellt rör de 

tre primärområdena Lindholmen, Kvillebäcken och Ramberget (se karta i bilaga). 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsägare Centrala Hisingen 

Sedan 2002 har SDF Lundby ett strategiskt och långsiktigt samarbete med den ideella 

föreningen Fastighetsägare Centrala Hisingen (FCH). FCHs medlemmar består av såväl 

allmännyttan som bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Medlemskapet är 

frivilligt och bygger på engagemang och vilja att genom gemensamma krafter 

åstadkomma en önskvärd förstärkning av den gemensamma boendemiljön i stadsdelen. 

2020 är anslutningsgraden ca 2/3 av antalet lägenheter i stadsdelen. Förutom 

åtgärdsplaner för skötsel och underhåll har FCH också flera exempel på nyskapande 

aktiviteter och projekt, såsom Tillsynsvandrarna, Säkerhetslaboratoriet, 

Trygghetskontroller av fastigheter, Jag känner mig trygg! - för ökad upplevd trygghet ur 

ett jämställdhetsperspektiv. FCH är också deltagare i stadsdelens och polisens 

medborgarlöfte samt en pågående medborgarbudget. 

Platssamverkan - Business Improvement Districts 

I Sverige har platssamverkan funnits sedan länge. En samverkan som har sprungit ur 

gemensamma behov, där en enskild part inte ensamt sitter på en lösning. Denna 

samverkan har haft olika formell styrning och det ser olika ut hur de skapas - 

vägföreningar, centrumföreningar, Under de senaste åren har metoden Business 

Improvement Districts (BID) blivit den metod som blivit alltmer synonym med 

platssamverkan i Sverige.  

 

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. Modellen har stor internationell genomslagskraft och anses i 

många fall ha bidragit till att minska brottslighet, och öka trygghet och attraktivitet. Detta 

är en syn som delas av många även i Sverige.   

 

I Regeringens budget för 2020 har Boverket getts uppdrager att se över eventuella hinder, 

t.ex. i lagstiftning, avseende fastighetsägares möjligheter att arbeta med 

BID/platssamverkan för att påverka ett områdes trygghet och säkerhet, utbud och kvalitet 

på handel och tillgång till service samt de boendes inflytande över utvecklingen i 

området. 

 

I Göteborg har en samordningsfunktion för etablerade BID skapat på 

Stadsledningskontoret.  

 

Förvaltningens bedömning  

Stadsdelsförvaltningen menar att systematisk och strukturerad samverkan är en 

framgångsfaktor. Att medverka i Kville BID som part förstärker och förtydligar det lokala 

samarbetet för en utvecklad livsmiljö för boende och de som vistas i stadsdelen. Detta är 

ett samarbete som utvecklats under en lång tid exempelvis via Trygg i Lundby, BRÅ och 

aktuellt medborgalöfte i samverkan med Polisen.  
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