
Processplan BID Kville 
 

OM KVILLE PÅ CENTRALA HISINGEN 

BID Kville är verksamt inom de tre primärområdena Lindholmen, Kvillebäcken och 

Rambergsstaden. Totalt bor här ca 27 500 personer i nästan 16 300 bostäder.  

 

Stadsdelsområdet Kville kommer under ett antal år genomgå en kraftig förändring och 

förtätning. Detta ställer höga krav på övrig stadsdelsutveckling, för att inte ökade 

barriäreffekter, minskad trygghet och ytterligare segregation ska bli resultatet. 

 

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. 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

Verksamheten i BID Kville ska korrelera med de övergripande målen som finns för 

Göteborgs stad om en jämlik och hållbar stad. Arbetet syftar därmed också till åtgärder för att 

arbeta med målområden i Agenda 2030 (se bilaga) och FN - New urban Agenda (se bilaga). 

 

ORGANISATION OCH FINANSIERING 

Parter 

Fastighetsägare Centrala Hisingen  

Fastighetsägare Centrala Hisingen (FCH) är en ideell förening vars medlemmar är 

fastighetsägare i Lundbys primärområden Kvillebäcken, Lindholmen och Rambergsstaden 

(Centrala Hisingen).  Medlemmar är såväl allmännyttan som bostadsrättsföreningar och 

privata fastighetsägare. Medlemskapet är frivilligt och bygger på engagemang för en socialt 

hållbar miljö och vilja att genom gemensamma krafter åstadkomma en önskvärd förstärkning 

av de gemensamma boendemiljön i stadsdelen. Anslutningsgraden är ca 65 procent av det 

totala antalet lägenheter i området. FCH startade i december 2002. Under de 18 år som 

föreningen hittills varit verksam har en mängd olika aktiviteter och projekt ägt rum. Förutom 

en flertalet åtgärdsplaner för skötsel och underhåll, har vi också en flera konkreta exempel på 

aktiviteter och projekt i syfte att utveckla livsmiljön på Centrala Hisingen, såsom 

Tillsynsvandrarna, Trygghetsvandringar, Trygghetskontroller av fastigheter, Jag känner mig 

trygg! - för ökad upplevd trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv och ett flertal utvecklade 

mötesplatser i form av både torgmiljöer och parker. Åtgärderna vi gör grundar sig helt på 

boendes upplevelser av sin stadsdel. 

 

Göteborgs stad 



Göteborgs stad med förvaltningarna: 

Stadsdelsförvaltningen Lundby 

Park-och naturförvaltningen 

Trafikkontoret 

 

Medverkande förvaltningar inom Göteborg eller kommunala bolag kan komma att uppdateras. 

Enskilda samarbeten med andra aktörer (från näringsliv eller civilsamhälle) kan komma till 

stånd.  

 

Interorganisatoriskt samarbete 

Organisatorisk är BID Kville inte ett eget rättssubjekt utan ett interorganisatoriskt samarbete 

och drivs med en informell ledningsstruktur.  Samtliga parter bemannar tillsammans en 

styrgrupp för BID Kville och varje medverkande organisation/förvaltning har vardera en röst.   

 

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.  

 

Beslut tas därför genom konsensus för de aktiviteter och åtgärder som ska prioriteras i 

handlingsplanen.  

 

Ansvar för samverkansledningen  

Fastighetsägare Centrala Hisingen ansvarar för samverkansledningen och tillhandahåller 

verksamhetsytor för möten och workshops. Fastighetsägare Centrala Hisingen ansvarar även 

för administration och fakturering i förekommande fall.  

 

Styrgruppen sammanträder minst två gånger per år i november och maj. Styrguppen tillsätter 

vid behov arbetsgrupper. 

 

Finansiering 

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

ramen för respektive 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. Utökad finansiering kan även ske via 

externa samarbeten eller tilldelningar.  

 

KUNSKAPSBASERAD HANDLINGSPLAN MED UPPFÖLJNING OCH 

UTVÄRDERING 

Årlig handlingsplan 

Arbetet ska bedrivas kunskapsbaserat där lägesbilder tas fram inför prioritering av 



handlingsplan. Lägesbilderna bör bestå av olika källor såsom statistik, upplevelse hos boende, 

organisatorisk kunskap etc.  Utifrån dessa lägesbilder formuleras mål och aktiviteter.  

 

Platssamverkan vilar på två ben 

Samverkan inom BID Kville kommer vila på två huvudfokus - platsutveckling och 

brottsförebyggande aktiviteter. Det finns sedan en mängd olika metoder och teorier för att 

prioritera åtgärder och aktiviteter i platssamverkan som passar bra vid olika tillfällen: 

Placemaking, The power of ten, Gehl - Making Cities for People, Cpted, Weak ties, Broken 

Window m.fl. 

 

Boende och verksamma som resurser 

Grunden i BID Kville  arbete är att utgå från boende och verksamma i Kville, för att därefter 

prioritera vilka åtgärder och aktiviteter som ska genomföras. Boende och verksamma i 

stadsdelen är en viktig resurs för utvecklingen, och deras kunskap och det engagemang som 

finns för stadsdelen behöver uppmuntras för medverkan, påverkan och förändring. 

Gemensamt för denna målsättning är att arbetet i första hand därmed bör prioriteras kring de 

platser/stråk som boende och verksamma pekar ut som viktiga för stärka livet i stadsdelen. 

BID Kvilles aktiviteter kommer därmed sannolikt först och främst handla om fysisk 

förändring av själva platsen och/eller sociala aktiviteter kopplade till platserna.  

 

Uppföljning och utvärdering 

Arbetet ska följas upp och utvärderas.  Detta gäller såväl enskilda insatser, som en årlig 

översyn av måluppfyllelse av övergripande mål och syfte. Den årliga uppföljningen ska även 

behandla nedlagda resurser i arbetet.  

 

TID FÖR ÅTAGANDE OCH FÖRÄNDRING AV PROCESSPLAN 

Tid för åtagande 

För att ge effekter är det betydelsefullt att samverkan inte sker projektifierat i enskilda projekt, 

utan syftet är att skapa en struktur för en långsiktig och hållbar områdesutveckling. Enskilda 

projekt kan genomföras men bör då tydligt kunna sammankopplas med möjligheterna att nå 

övergripande mål och syfte.  Villkor för samarbetet finns i Bid Kville - samverkansavtal. 

 

Processplan 

Denna processplan kan revideras en gång per år på november mötet om konsensus kring 

förändringarna kan nås.  

 

GEMENSAMT SAMVERKANSAVTAL 

Ett gemensamt samverkansavtal - Bid Kville Samverkansavtal - är knutet till denna 

processplan som styr den formella samverkan.  

 


