
 

 

Bilaga 1 
 
 

Samverkansavtal BID KVILLE 
 
PARTER 
 
Göteborgs stad genom: 
SDF Lundby 
Park-och naturförvaltningen 
Trafikkontoret 
 
Fastighetsägare Centrala Hisingen 
 
 
BID KVILLE 
Syftet med BID Kville är att skapa en hållbar plattform för lokal samverkan i syfte att samordna 
olika intressen och aktörer för en lokal och långsiktig områdesutveckling på en geografiskt 
avgränsad plats.  
 
Detta samverkansavtal formaliserar den interorganisatoriska platssamverkans-organisationen 
BID Kville. 
 
GEOGRAFISKA GRÄNSER 
BID Kvilles verksamhetsområde består av primärområdena Kvillebäcken, Lindholmen och 
Rambergsstaden (se bilaga).  
 
SYFTE 
BID Kville ska arbeta med åtgärder som bidrar till en god livsmiljö i stadsdelen och medverkar till 

att  Kville upplevs som en trivsam, trygg och välskött stadsdel i Göteborg. 

 

BID Kville ska vidare arbeta för att Kville ska uppfattas som vara en levande stadsdel, mitt i 

Göteborg. 

 

BID KVILLE - PROCESS  
Parternas gemensamma platssamverkan bygger på att vi strävar efter samsyn i helheten - 

kreativitet, erfarenhetsutbyte och tydlighet ska skapa en bra process. Förtroende och tillit till 

varandra är självklart och utgår från en värdgrund som bygger på respekt och öppenhet.  

 

Till detta avtal kopplas en processplan som uppdateras vid behov  genom konsensus hos 

medverkande parter.  Processplanen beskriver bakgrunden och de organisatoriska 

förutsättningarna för den lokala platssamverkan. 

 

PARTERNAS ÅTAGANDEN 
Parterna åtar sig att utse en person till styrgruppen för BID Kville. 

 

 

 

 

Finansiering av aktiviteter och åtgärder inom BID Kville sker genom investeringar och utgifter 

inom ramen för respektive organisations, förvaltningars och bolags egen budget och 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 organisations eller nämnds ordinarie budgetprocess. 

 



 

 

AVTALETS GILTIGHETSTID 
Avtalet gäller från och med undertecknat avtal fram till och med 2023-12-31. Därefter förlängs 

avtalet ett år i taget vid utebliven uppsägning tre månader före nästkommande år (senast den 

sista september året före). 

 

ÄNDRING AV AVTALET 

Ändringar av avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av samtliga parter för att gälla.  

 
Parterna tecknar härmed vår avsikt att genom samverkansplattformen BID Kville utveckla och 
genomföra åtgärder för att  öka trygghet, trivsel och attraktivitet hos boende och besökare i 
stadsdelsområdet Kville. 
 
 
 
 

Ort     Datum 
 
 
För SDF Lundby 

 
För Park-och naturförvaltningen 
 
För Trafikkontoret 
 
För Fastighetsägare Centrala Hisingen 
 
 
 
Bilaga 1: Karta över geografisk avgränsning 
Bilaga 2: Bid Kville Processplan 1.0- 2020 

 


