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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Socialförvaltningen Nordost genomfört en utvärdering av 
samarbetsavtalet BID Gamlestaden som inrättades 2018. Följande frågor har varit 
utgångspunkt för utvärderingen: 

● Uppfylls samarbetsavtalets mål?
● Bedömer de undertecknande aktörerna, inklusive några av 

fastighetsaktörerna, att BID-strukturen i Gamlestaden (föreningen + 
samarbetsavtalet) gör nytta?

● Finns det nyttor i stadsdelsutvecklingen som har skapats genom att 
BID-strukturen finns på plats, som inte hade kunnat skapas utan? Vilka?

● Vilka faktorer är avgörande för utfallet?
● Hur skulle samarbetsstrukturer kunna förbättras för att bli mer rationella och 

effektiva?

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att samtliga av samarbetsavtalets mål har 
uppnåtts. Samarbetsavtalet och den struktur som följer med avtalet har utvecklat 
och formaliserat samarbetet mellan centrala aktörer i stadsutvecklingsprocessen. 
BID Gamlestaden har bland annat inrättat forum för idéutbyte och kunskapsutbyte 
mellan parterna, men även mellan andra aktörer såsom boende, företrädare från 
föreningslivet och näringsidkare vilket är värdeskapande för stadsdelen i stort. På 
så sätt har förutsättningarna att hantera problem via gemensamma insatser 
stärkts och problem som tidigare hamnade i mellanrummet mellan olika 
ansvarsområden kan hanteras. 

I utvärderingen framkommer att de undertecknade aktörerna inklusive, några av 
fastighetsaktörerna, bedömer att BID-strukturen i Gamlestaden gör nytta. Vissa 
nyttor hade troligtvis inte kunnat uppnås utan BID-strukturen. Andra nyttor hade 
kunnat uppnås, men genomförandet av insatser hade tagit längre tid och hade inte 
varit lika effektivt.

Det finns faktorer som varit avgörande för utfallet av samarbetsavtalet, däribland 
en gemensam tjänstemannaorganisation, dubbel beslutsstrukur, finansiering och 
ett gemensamt synsätt. 

Avslutningsvis framkommer att samarbetsstrukturerna kan utvecklas, exempelvis 
skulle samarbetet gynnas av att utveckla mått och principer för utvärdering och att 
utveckla tydligare spelregler allt eftersom samarbetet ökar i omfattning.
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Inledning

Uppdrag och syfte

Med syfte att skapa stabila och effektiva 
samarbetsstrukturer mellan 
fastighetsaktörerna och förvaltningar och 
bolag inom Göteborgs Stad inrättades i maj 
2018 ett samarbetsavtal vid namn BID 
Gamlestaden. Samarbetsavtalet upprättades 
mellan Fastighetsägare i Gamlestaden, 
ideell förening, å ena sidan, och åtta 
förvaltningar och bolag vid Göteborgs Stad, 
å den andra. PwC har på uppdrag av 
Socialförvaltningen Nordost genomfört en 
utvärdering av samarbetsavtalet BID 
Gamlestaden och samverkansprocessen.

Följande frågor har varit utgångspunkt i 
utvärderingen: 

● Uppfylls samarbetsavtalets mål?
● Bedömer de undertecknande 

aktörerna, inklusive några av 
fastighetsaktörerna, att 
BID-strukturen i Gamlestaden 
(föreningen + samarbetsavtalet) 
gör nytta?

● Finns det nyttor i 
stadsdelsutvecklingen som har 
skapats genom att 
BID-strukturen finns på plats, 
som inte hade kunnat skapas 
utan? Vilka?

● Vilka faktorer är avgörande för 
utfallet?

● Hur skulle samarbetsstrukturer 
kunna förbättras för att bli mer 
rationella och effektiva?

Avgränsningar

Utvärderingen innefattar inte utvärdering av 
enskilda insatser och projekt genomförda inom 
ramen för BID Gamlestaden utan endast avtalet 
och samverkansprocessen som helhet. I 
sammanhanget bör det även nämnas att 
Fastighetsägare i Gamlestaden, tillsammans 
med kommunen, polisen, civilsamhället med 
flera, redan genomfört insatser innan 
samarbetsavtalet mellan föreningen och 
Göteborgs stad tecknades år 2018. Däribland 
upprustning av flertalet platser, parker, gator 
och torg, inrättandet av LOV3§-område samt 
införande av boendeparkering. Dessa nyttor 
kommer därför inte att beröras i denna rapport.   

Genomförande

Utvärderingen utfördes genom dokumentstudier 
av BID Gamlestadens egen dokumentation av 
samverkan, intervjuer med nyckelpersoner från 
parterna i avtalet och representanter från andra 
väsentliga aktörer som samverkar med parterna 
inom ramen för BID Gamlestaden, samt en 
webbenkät.

Valet av intervjupersoner gjordes i samråd med 
beställaren. Totalt intervjuades 17 personer (se 
Bilaga 1). Vissa av dem intervjuades i grupp 
och andra intervjuades enskilt. Intervjuerna 
genomfördes utefter en grundläggande struktur 
(se Bilaga 2) för att skapa en tydlig länk mellan 
utvärderingens frågeställningar och 
intervjuerna. Intervjuerna var utformade som 
samtal där deltagarna kunde ge uttömmande 
svar som följdes upp med olika typer av 
följdfrågor. Formen för intervjuerna var 
semistrukturerad, vilket innebär att den 
grundläggande strukturen fungerade som en 
övergripande ram och fylldes ut allt eftersom 
samtalen fortlöpte.

forts. på nästa sida
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Inledning

Webbenkäten skickades ut till 19 personer 
och besvarades mellan den 18 februari till 
den 4 mars 2021. Den skickades till 
intressenter och aktörer med koppling eller 
engagemang i det operativa arbetet inom 
BID Gamlestaden. 

Enkätundersökningen bestod av två delar. 
Första delen innehöll påståenden med 
fasta svarsalternativ och den andra delen 
innehöll frågor med både öppna och fasta 
svarsalternativ. 16 personer besvarade 
enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 84 
procent.

En preliminär analys av resultatet 
presenterades för beställaren genom ett 
skriftligt rapportutkast. Därefter 
färdigställdes analysen och föreliggande 
rapport är utvärderingens slutrapport.

Disposition

I kapitlet Utgångspunkter för utvärderingen 
framkommer bakgrunden till uppkomsten av 
BID Gamlestaden samt en beskrivning av det 
samarbetsavtal som utvärderas i denna 
rapport. 

I kapitlet Utvärderingens resultat presenteras 
de nyttor som har identifierats inom ramen för 
utvärderingen. Det förs även ett resonemang 
huruvida nyttorna hade kunnat uppstå utan 
BID-strukturen löpande i texten. Kapitlet 
avslutas med beskrivning av de främsta 
faktorerna som påverkat utfallet av samarbetet 
inom BID Gamlestaden.

I kapitlet Utvecklingsmöjligheter för 
samarbetet framgår förslag till hur 
samarbetsstrukturerna kan utvecklas.

Avslutningsvis presenteras rapportens 
slutsatser i kapitlet med samma namn.  
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Utgångspunkter för utvärderingen

Bildandet av den ideella föreningen 
Fastighetsägare i Gamlestaden

I slutet av 1990-talet var Gamlestaden ett 
område på nedgång. Stadsdelen 
präglades av förslumning och kriminalitet, 
vilket gjorde att både boende och 
personer som arbetade i stadsdelen 
upplevde en otrygghet. Detta ledde till att 
fastighetsägare i början av 2000-talet 
började diskutera trygghetsfrågor och hur 
de kunde gå samman för att förebygga 
brott.  

År 2001 bildade allmännyttiga och privata 
fastighetsägare samt 
bostadsrättsföreningar i Gamlestaden den 
ideella föreningen Fastighetsägare i 
Gamlestaden (FiG). Verksamheten 
bedrivs efter visionen Hela Gamlestaden 
och finansieras helt av medlemmarna. 
Fastighetsägare i Gamlestaden har idag 
ett 50-tal medlemmar.

Den organisatoriska förebilden är BID 
(Business Improvement District), en 
organisationsform som samordnar lokala 
fastighetsägare som verkar inom 
upprättade geografiska gränser, som finns 
i många länder. Verksamhetsidén med 
BIDs är att åstadkomma en positiv lokal 
utveckling, höja kvaliteten på löpande 
förvaltning och skapa förutsättningar för 
att hantera gemensamma problem och 
utmaningar som inte kan hanteras i en 
vanlig stadskontext.

Samarbetsavtalet BID Gamlestaden

Samarbetsavtalet upprättades i maj 2018 
mellan åtta förvaltningar och bolag vid 
Göteborgs Stad och den ideella föreningen 
Fastighetsägare i Gamlestaden. Bakgrunden till 
avtalet var ett behov av strukturerade 
samarbetsformer mellan Fastighetsägare i 
Gamlestaden och Göteborg stad eftersom 
stadsdelen Gamlestaden var på väg in i en fas 
av intensiv nybyggnation. Det geografiska 
område som omfattas av begreppet 
Gamlestaden i avtalet definieras enligt en karta. 
Det geografiska området följer inte Göteborgs 
stads stadsdelsindelning fullt ut. 

I avtalet framgår följande tre målsättningar för 
samverkan inom BID Gamlestaden:  

● Att inrätta stabila, effektiva och 
dynamiska samarbetsstrukturer mellan 
aktörer vilkas agerande avgör kvaliteten 
i stadsdelsutvecklingen.

● Att inrätta och utveckla arenor för 
idéutbyte, kunskapsutbyte, formulering 
av gemensamma visioner och höjd 
kvalitet på beslutsfattande.

● Att stärka förutsättningarna för att 
hantera problem via gemensamma 
insatser.

I avtalet regleras även formerna för beslut, 
parternas åtaganden och ekonomiska ansvar 
samt parternas självständiga agerande. 

För tillfället pågår en uppdatering av 
samarbetsavtalet, och en ny version av avtalet 
planeras att undertecknas av ytterligare 
förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad 
under 2021.
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Utvärderingens resultat

Hög grad av måluppfyllelse

I samtliga intervjuer med företrädare för 
avtalsparterna uppges att samarbetsavtalets mål 
har uppnåtts och att samarbetet gör nytta, både 
för de ingående parterna samt stadsdelen i stort.

Liknande resultat framgår av 
enkätundersökningen. Resultatet visar att 50 
procent av respondenterna instämmer helt och 
31 procent instämmer delvis med påståendet 
“Gamlestaden har blivit en bättre stadsdel som 
en direkt följd av BID Gamlestaden”. Resterande 
19 procent uppger att de inte vet. Vidare 
framkommer att 38 procent av respondenterna 
instämmer helt och 50 procent instämmer delvis 
med påståendet “Arbetet inom ramen för BID 
Gamlestaden har löst konkreta problem och 
utmaningar”. 13 procent uppger att de inte vet. 
Det är även tydligt att det är positivt för den egna 
organisationen att delta i/samverka med BID 
Gamlestaden. 81 procent av respondenterna 
instämmer helt och 19 procent instämmer delvis 
med påståendet “Det är positivt för min 
organisation att delta i/samverka med BID 
Gamlestaden”. 

Bildandet av BID Gamlestaden har strukturerat 
upp och mobiliserat arbetet med stadsutveckling 
i Gamlestaden. Flera av de ingående aktörerna 
har tidigare genomfört enskilda insatser i 
området, men har med anledning av BID 
Gamlestaden samlats kring en gemensam 
problembild och prioriterat resurser, både tid och 
finansiella medel, för att kunna genomföra 
insatser utifrån ett helhetsperspektiv. Bildandet 
av BID Gamlestaden har på så sätt också 
möjliggjort att problem som inte har en naturlig

ansvarig part numera kan hanteras inom ramen 
för samarbetet. Det vill säga de problem som 
uppstår i mellanrummet mellan kommunens och 
fastighetsägarnas ansvar.

Vidare framkommer att avtalet har skapat 
legitimitet för att frågor kring stadsutveckling i 
Gamlestaden kan hanteras inom ramen för 
samarbetet, både på politisk nivå och 
tjänstemannanivå inom Göteborgs stad. Innan 
samarbetsavtalet fanns på plats hade 
fastighetsägarföreningen ibland svårt att få 
tjänstemän och politiker att hörsamma kallelser 
till möten och stadsvandringar. Numera 
prioriteras möten som arrangeras av BID 
Gamlestaden eftersom avtalet förbinder 
parterna att tillhandahålla och skapa arenor och 
plattformar för samtal, informationsutbyte 
mellan aktörer som med sitt agerande påverkar 
eller kan påverka stadsdelens utveckling. 

“BID Gamlestaden är en institution i 
Göteborg. I princip alla som arbetar 
med dessa frågor känner till BID 
Gamlestaden”

BID Gamlestaden har enligt aktörerna i 
samarbetet blivit en känd institution i staden för 
personer som arbetar med stadsutveckling. Det 
beskrivs att BID Gamlestaden numera är en 
självklar del av remissinstanserna i Göteborgs 
stad. Ska ett arbete, projekt eller initiativ 
påbörjas i Gamlestaden är det vedertaget att en 
kontakt bör tas med BID Gamlestaden eftersom 
man via dem har kontakt med så gott som hela 
Gamlestaden.
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Utvärderingens resultat

Struktur och långsiktighet i samverkan

Kommunen och fastighetsägarföreningen har 
samarbetat i olika sammanhang genom åren, 
men det har fungerat mer eller mindre bra över 
tid. Samarbetet har varit personberoende och det 
har varit svårt att bibehålla överenskommelser 
vid personalförändringar och omorganisationer 
inom kommunen. 

Med hjälp av samarbetsavtalet har samarbetet 
mellan parterna formaliserats och blivit mer 
bestående över tid. Den löpande styrningen av 
verksamheten inom samarbetsavtalet beslutas 
av en styrgrupp där respektive avtalspart utser 
fem representanter. Därutöver finns 
arbetsgrupper som arbetar med de frågor som 
parterna gemensamt har fastställt i en budget- 
och aktivitetsplan som uppdateras årligen. 

Tydliga motparter

I utvärderingen framkommer att avtalet har 
bidragit till att skapa tydliga motparter i frågor 
som rör stadsdelsutveckling i Gamlestaden. 
Gamlestaden är en diversifierad stadsdel med 
olika typer av bebyggelse, samhällsgrupper och 
aktörer vilket gjort att skapandet av tydliga 
motparter har underlättat samarbetet kring 
frågorna. Det har bland annat blivit en ökad 
tydlighet och förståelse mellan 
fastighetsägarföreningen och Göteborgs stads 
förvaltningar och bolag. 

En representant från Trafikkontoret beskriver att 
det är enkelt att inleda och bibehålla en dialog  
när det finns en part - BID Gamlestaden - som i 
princip täcker in samtliga aktörer inom en hel 

geografi. Som exempel nämns att det är 
lättare att få kontakt med intressenter och att 
få synpunkter på detaljplaner jämfört med 
tidigare. En representant från park- och 
naturförvaltningen beskriver att deltagandet i 
BID Gamlestaden har gjort att förvaltningen 
har fått tillgång till ett nytt kontaktnät och får en 
direkt tillgång till fastighetsägarna. Möjligheten 
att komma i kontakt med rätt aktörer är något 
som samtliga respondenter lyfter som en 
väsentlig nytta med samarbetet. 

“Det finns en väg in i Gamlestaden 
och en väg in i Göteborgs stad för 
frågor rörande stadsdelsutveckling i 
Gamlestaden”

Bildandet av BID Gamlestaden har också 
skapat en tydlig motpart för aktörer som inte är 
en del av samarbetsavtalet, men som har 
intressen i området. BID Gamlestaden kan 
bland annat bistå med kontaktpersoner samt 
vägledning och kunskap om området och 
pågående utvecklingsarbeten i stadsdelen. I 
samtliga intervjuer beskrivs att skapandet av 
tydliga motparter och nyttorna som det har 
medfört inte hade skapats utan BID-strukturen. 
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Utvärderingens resultat

Bättre dialog och samarbete mellan 
förvaltningarna inom Göteborgs Stad

Det förekommer att flera förvaltningar och bolag 
har ansvar för delar av en och samma plats. Vid 
genomförande av insatser på platsen kan 
samordningen mellan aktörerna halta, vilket kan 
riskera att  leda till dubbelarbete och 
suboptimering. 

I utvärderingen framkommer att dialogen och 
samarbetet mellan medarbetare på 
Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och 
Fastighetskontoret har utvecklats inom ramen för 
BID Gamlestaden. Det beskrivs att dialogen har 
utvecklats både under och efter de möten som 
har arrangerats av BID Gamlestaden. Dialogen 
har bland annat berört hur man kan arbeta bättre 
gemensamt och vem som ska ta ägarskap i olika 
frågor för bästa resultat. Det beskrivs även att 
BID Gamlestaden belyst vikten av att koppla ihop 
de olika geografierna i stadsplaneringen, vilket 
bidragit till att aktörerna i större utsträckning än 
tidigare ser till helhetslösningen istället för 
enskilda detaljplaner.

Nya typer av beslut

I utvärderingen framkommer att BID-strukturen 
har påverkat beslutsfattandet hos ingående 
organisationer. Som exempel nämns att 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg har hemställt 
hos Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och 
Stadsbyggnadsnämnden att köpa en specifik 
fastighet samt att upprätta en detaljplan för 
Bellevue industriområde i Gamlestaden. Det 
beskrivs att Bellevue industriområdet länge har

brottats med trafik- och parkeringsproblem, 
utbredd nedskräpning samt misstänkt 
häleriverksamhet. Inom ramen för BID 
Gamlestaden synliggjordes och 
systematiserades hanteringen av problemen. 
Det genomfördes möten med berörda 
förvaltningar och Polisen. Stadsdelsnämnden 
Östra Göteborg genomförde ett presidiemöte 
med Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, 
Stadsbyggnadsnämnden. Ingen 
stadsdelsnämnd i Göteborgs stad har gjort 
något liknande tidigare. I intervjuer uppges att 
det hade varit svårare att driva frågan och att få 
upp den på agendan utan det arbete som 
bedrivits inom BID Gamlestaden.

“Vi når längre på kortare tid tack vare 
BID Gamlestaden”

Trygghetsskapande och brottsförebyggande

Att fastighetsägare har stor betydelse för 
utvecklingen i ett geografiskt område är något 
som Polisen har identifierat sedan många år 
tillbaka och Gamlestaden är inget undantag. 
Inom ramen för BID Gamlestaden har 
fastighetsägarna, utöver att ta ansvar för sina 
egna fastigheter, även har tagit ansvar för 
omkringliggande område vilket bidrar till det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet i stadsdelen. Det har genomförts 
trygghetsmöten och trygghetsvandringar, vilket 
bland annat resulterade i att Polisen och 
Räddningstjänsten genomförde en insats 
rörande trafiksituationen i Bellevue 
industriområde efter att det uppmärksammades 
på ett trygghetsmöte.
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Utvärderingens resultat

Nya forum för att dela kunskap och 
information

Aktörerna inom BID Gamlestaden träffas i olika 
konstellationer vid möten, stadsvandringar och 
studiebesök beroende på vilken sakfråga som 
avhandlas. Vid dessa tillfällen deltar även 
boenden från Gamlestaden, näringsidkare, 
företrädare för föreningslivet och andra aktörer 
med intresse. På så sätt samlar BID 
Gamlestaden olika aktörer som är av vikt för 
stadsdelsutvecklingen i Gamlestaden.

“Utan BID Gamlestaden hade nog de 
flesta enbart sopat framför sin egen 
dörr”

Utöver att investera medarbetartid och finansiella 
medel i gemensamma insatser har aktörerna 
även delat med sig av kunskap. Som exempel 
tog ett av de privata fastighetsbolagen fram en 
kommunikationsplan vid införsäljning av ett 
område i Gamlestaden som övriga 
fastighetsbolag fick ta del av eftersom det 
gynnade utvecklingen av området i stort. 
Parterna uppger att detta hade inte skett utan 
BID-strukturen. 

I utvärderingen framkommer att många av de 
frågor som har hanterats inom ramen för BID 
Gamlestaden inte hade kunnat hanteras lika 
effektivt eller inom samma tidsram utan 
samarbetet. Som exempel har BID Gamlestaden 
initierat ett arbete om hållbar mobilitet i 
Gamlestaden. Ett arbete som enbart är möjligt att 
driva i ett brett samarbete mellan många aktörer, 
inom kommunen och inom fastighetssektorn. Det 
samma gäller för arbetet med att upprätta en  

stadsmiljöplan för Gamlestaden i syfte att 
skapa en bättre vision för stadsdelen. Arbetet 
hade inte kommit lika långt utan samarbetet. 

Formalisering av samarbete

Polisen har sedan tidigare en utvecklad 
samverkan med kommunen och att det finns 
ett existerande samarbetsavtal mellan 
parterna. Något liknande avtal eller någon 
liknande samverkan har inte funnits mellan 
Polisen och fastighetsägare i Gamlestaden. 
Det uppges att arbetet och de möten som har 
genomförts inom BID Gamlestaden har skapat 
en väl fungerande samverkan mellan Polisen 
och Fastighetsägare i Gamlestaden. Det 
beskrivs att arbetet har skapat ett forum där 
aktörerna kan delge och byta kunskap, 
information och idéer. Detta har i sin tur 
genererat en gemensam lägesbild kring 
utvecklingen i Gamlestaden. Företrädare för 
Polisen uppger att den gemensamma 
lägesbilden har bidragit med kompletterande 
information till deras underrättelsearbete vilket 
resulterat i konkreta åtgärder mot brottslighet, 
något som också gynnar fastighetsägarna och 
andra aktörer i området. 

Både företrädare för Polisen och företrädare 
för de olika fastighetsägarna framhåller i 
intervjuer att denna typ av samverkan och 
dialog mellan parterna troligtvis inte hade 
uppnåtts eller bibehållits utan BID-strukturen. I 
sammanhanget nämns att Polisen och 
fastighetsägarföreningen har haft en dialog 
genom åren, men att denna har övergått till en 
mer formaliserad samverkan sedan år 2018 
då BID Gamlestaden bildades.
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Utvärderingens resultat

Enligt samarbetsavtalet åtar sig Göteborgs stad att 
finansiera en tjänst som stadsdelsutvecklare och att 
inneha arbetsgivaransvaret för densamma. 
Tjänsten som stadsdelsutvecklare är inrättad hos 
Socialförvaltningen Nordost och delas idag mellan 
två personer som arbetar med uppdraget på deltid. 
Stadsdelsutvecklaren ansvarar för att administrera, 
samordna och mobilisera arbetet inom BID 
Gamlestaden, dels mellan parterna och dels inom 
Göteborgs stad. I samtliga intervjuer uppges att 
tjänsten är avgörande för att samverkan ska 
fungera och utvecklas i riktning mot 
samarbetsavtalets mål. De som innehar tjänsten 
idag beskrivs i intervjuer som drivna och 
relationsskapande personer med god 
lokalkännedom och stort kontaktnät inom Göteborg 
stad. Aspekter som också uppges vara viktiga för 
att samordningen av arbetet ska fungera. 

En tjänstemanna-
organisation

Finansiering av insatser 
och projekt

Faktorer som varit avgörande för utfallet

Av samarbetsavtalet framgår att Fastighetsägare i 
Gamlestaden ska bidra med finansiella medel 
motsvarande föreningens budget och andra av 
organisationens resurser. Budgetens omfattning är 
beroende av medlemsanslutningen för varje 
verksamhetsår. År 2020 hade föreningen 1,3 mkr i 
medlemsintäkter. I intervjuer uppges att många av 
de insatser som genomförts inom ramen för BID 
Gamlestaden inte hade kunnat genomföras utan 
föreningens ekonomiska bidrag. Exempelvis hade 
det inte gått att anlita en säkerhetssamordnare 
liksom fler professionella tjänster eller varit möjligt 
att genomföra en kartläggning av stadsdelens 
parkeringsplatser. 
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Utvärderingens resultat

Dubbel beslutsstruktur

Ett gemensamt synsätt
BID Gamlestaden har samlat centrala aktörer som  
påverkar stadsutvecklingen och skapat en samsyn 
kring vilka problem som finns och hur de ska 
hanteras. Genom att aktörerna agerar tillsammans 
på ett strukturerat sätt stärks förmågan att hantera 
problemen som finns i Gamlestaden, och problem 
som tidigare hamnade i mellanrummet mellan 
olika ansvarsområden kan hanteras. Vidare 
framkommer att förståelsen för parternas olika 
uppdrag, förutsättningar och kompetenser har 
utvecklats under avtalstiden vilken har skapat en 
gemensam nyttoeffekt redan i planeringsstadiet av 
gemensamma insatser. 

I utvärderingen framkommer att arbetet inom BID 
Gamlestaden gynnas av att beslut rörande 
insatser och projekt i området kan fattas av 
styrgruppen (BID Gamlestaden), men även av 
styrelsen i fastighetsägarföreningen 
(Fastighetsägare i Gamlestaden) inom ramen för 
parternas självständiga agerande. Det innebär att 
alla parter äger möjlighet att agera självständigt i 
frågor som ligger inom det egna 
myndighetsuppdraget eller i eget intresse. Utifrån 
detta beslutade fastighetsägarföreningen att 
finansiera en kartläggning av samtliga 
parkeringsplatser i Gamlestaden, något som 
främjat BID Gamlestadens arbete med att skapa 
en samlad mobilitetslösning för stadsdelen. I 
intervjuer beskrivs att den dubbla 
beslutsstrukturen gör att arbetet inom samarbetet 
blir mer effektivt. 
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Utvecklingsmöjligheter för 
samarbetet

Tydligare spelregler och prioriteringar

Utvärderingen visar att samarbetsavtalet har 
skapat en formaliserad struktur för hur 
stadsutvecklingsfrågor ska hanteras gemensamt, 
men i takt med att avtalet utökas med fler aktörer 
uppstår ett behov av att förtydliga och utveckla 
spelreglerna för samarbete. Det är av vikt att 
mötesstrukturer, roller, mandat och beslutsformer 
gynnar samverkansprocessen. Otydligheter kan 
leda till friktion mellan aktörerna och leda till att 
arbetet inom samarbetet blir mindre effektivt.
 
Enligt dagens samarbetsavtal fattas beslut enligt 
konsensus. Det innebär att en föreslagen 
aktivitet faller som gemensam insats om inte 
parterna kommer överens. Det har hittills gått 
smidigt och enkelt att enas kring prioriteringar 
och fatta beslut inom BID Gamlestaden. Däremot 
har det identifierats att mer omfattande frågor 
som kräver större investeringar i form av tid och 
pengar är mer tidskrävande och svårare att enas 
kring. 

Eftersom resurserna är ändliga och beslut även 
enligt det nya avtalet ska fattas enligt konsensus 
krävs att parterna kan komma överens om vilka 
insatser som ska prioriteras. Dagens 
samarbetsavtal innehåller tre 
verksamhetsområden och aktivitetsplanen för år 
2020 innehöll totalt 27 aktiviteter. Det nya 
samarbetsavtalet som ska signeras under våren 
innehåller nio verksamhetsområden och 
aktivitetsplanen förväntas innehålla ett lika stor 
antal aktiviteter som föregående år. Samarbetet 
skulle gynnas av att parterna tar fram tydliga 
kriterier för val och prioritering av insatser.

Utveckla mått och principer för utvärdering

I utvärderingen framkommer att parterna inom 
BID Gamlestaden inte har fastställt 
gemensamma mått eller principer för att 
utvärdera och mäta samarbetsavtalets 
effektivitet. I samarbetsavtalet fastslås att 
avtalet ska utvärderas innan avtalstidens 
utgång, vilket denna rapport är ett resultat av. 
Utöver detta framgår inte om eller hur aktiviteter 
eller arbetet i styrgruppen och arbetsgrupperna 
ska utvärderas. För att aktörerna ska kunna 
fatta strategiska beslut som rör samarbetet, 
exempelvis behov av omprioriteringar, 
resurstilldelning och anpassningar av mål krävs 
ett bra beslutsunderlag.

Utvärdering är även av vikt för att kunna påvisa 
för den egna organisationen att samarbetet 
bidrar till att den egna organisationens mål 
uppnås effektivare. I relation till detta 
framkommer dock att det varierar i vilken 
utsträckning de ingående aktörerna har 
formulerat egna mål för samarbetet eller 
konkretiserat när det är bra och effektivt att vara 
med i den här typen av samarbetsavtal. Genom 
att upprätta tydliga mål och önskat resultat av 
sitt deltagande samt mått/principer för att 
mäta/utvärdera samarbetets effektivitet skapas 
tydligare kriterier/motiv för deltagande. 

I sammanhanget ska nämnas att viss 
utvärdering har genomförts under årens lopp. 
Fastighetsägarföreningen har sedan 2001 
genomfört en boendeenkät vid fem tillfällen som 
syftar till att mäta hur människorna trivs i 
Gamlestaden. Det har även genomförts en 
utvärdering av införandet av LOV3§-område. 
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Utvecklingsmöjligheter för 
samarbetet

Möjlighet att påverka 

I utvärderingen framkommer samarbetsavtalet 
har skapat legitimitet för att frågor kring 
stadsutveckling i Gamlestaden kan hanteras 
inom ramen för samverkan, både på politisk nivå 
och tjänstemannanivå inom Göteborgs stad. Det 
framkommer dock att vissa aktörer inom 
Göteborg stad anser att kommunens interna 
arbete och förhållningssätt gentemot BIDs 
behöver utvecklas. Vissa av aktörerna tycker det 
är svårt att få tiden att räcka till då de får kallelser 
till möten av liknande karaktär men inom olika 
BIDs. Ofta är det samma funktion/person som 
ombeds vara med på mötena.

Idag finns omkring sex till sju samarbetsorgan 
och partnerskap som är inspirerade av 
BID-konceptet i Göteborg, däribland BID 
Gamlestaden, BID Kville, Innerstaden Göteborg 
och BID Stigberget. Omfattningen av 
partnerskapen varierar och så även struktur och 
sammansättning. 

Stadsledningskontoret har sedan 2019 ett 
uppdrag att samordna arbetet med BIDs och 
arbetar på ett förslag till struktur. Hur förslaget 
faller ut kommer att påverka samtliga BIDs i 
Göteborgs stad. 

I relation till detta anser vi att BID Gamlestaden 
kan komma med många goda insikter och bör 
söka den kontakten inom staden eftersom 
stadens interna styrning av BIDs i slutändan 
kommer att påverka BID Gamlestaden. 
Aktörerna inom BID Gamlestaden bör även föra 
en intern diskussion om hur deras arbete kan 
utvecklas så att samtliga aktörer upplever att de 
hinner med.

I utvärderingen framkommer även följande 
utvecklingsmöjligheter: 

● Att fler aktörer engageras i samarbetet, 
såsom större fastighetsaktörer samt 
förvaltningar och bolag inom Göteborgs 
stad. Enligt uppgift kommer vissa av de 
efterfrågade aktörerna att omfattas av det 
nya samarbetsavtalet. 

● Att stadens BID-avtal får en huvudman för 
att kommunen på en stadsövergripande 
nivå ska kunna dra nytta av arbetet som 
genomförs. 

● Att mötesstrukturen förbättras. Det 
framkommer att innehållet på mötena inte 
är anpassade efter tiden. Det har hänt att 
personer som deltagit för att hålla en 
presentation inte fått genomföra den på 
grund av tidsbrist. 

● Att det skapas ett specifikt forum där 
fastighetsutvecklare i stadsdelen kan dela 
kunskap och information. 
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Slutsatser



Slutsatser

Utvärderingen visar att samarbetsavtalet och den 
struktur som följer av avtalet har utvecklat och 
formaliserat samarbetet mellan centrala aktörer i 
stadsutvecklingsprocessen. BID Gamlestaden 
har bland annat inrättat forum för idéutbyte och 
kunskapsutbyte mellan parterna, men även 
mellan andra aktörer såsom boende, företrädare 
från föreningslivet och näringsidkare vilket är 
värdeskapande för stadsdelen i stort. 

Samarbetsavtalet har därmed skapat bättre 
förutsättningar att genomföra insatser och 
hantera problem. Bland annat genom att 
samordna insatser rent tidsmässigt i ett visst 
område för att minska den negativa påverkan på 
boendemiljön, men även för att undvika 
suboptimering. Samarbetet har även fångat upp 
de problem som uppstår i gränsdragningen 
mellan kommunens och fastighetsägarnas 
ansvar. Sammanfattningsvis påvisar denna 
utvärdering att samtliga av samarbetsavtalets 
mål har uppnåtts.

Det finns inget uttömmande svar huruvida de 
nyttor som har skapats inom ramen för samarbetet 
hade kunnat skapas utan BID-strukturen. Aktörer 
framhåller dock att flera av insatserna inte hade 
genomförts utan BID Gamlestaden.

Insatserna hade i alla fall tagit längre tid att 
genomföra, hade inte blivit lika effektiva och 
hade inte etablerats på så många olika nivåer. I 
sammanhanget ska nämnas att 
Fastighetsägare i Gamlestaden, tillsammans 
med kommunen, polisen, civilsamhället med 
flera, redan genomfört insatser innan 
samarbetsavtalet mellan föreningen och 
Göteborgs stad tecknades år 2018. 
Samarbetsavtalet har på så sätt bidragit till en  
kvalitetshöjning av en sedan länge pågående 
samverkansprocess.

Det finns faktorer som varit avgörande för 
utfallet av samarbetsavtalet, däribland en 
gemensam tjänstemannaorganisation, dubbel 
beslutsstrukur, finansiering och ett gemensamt 
synsätt. Det är av vikt att samarbetet fortsätter 
att värna om dessa faktorer. 

Trots att det finns hindrande och främjande 
faktorer som påverkar samarbetet är det i 
slutändan de ingående aktörerna som påverkar 
hur väl samarbetet kommer att falla ut. För att 
nå den långsiktiga visionen för BID 
Gamlestaden krävs att samarbetet mellan 
parterna fortsätter att utvecklas och att parterna 
fortsätter att omvandla engagemang och ord till 
konkreta insatser. 
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Bilagor



Bilaga 1 - Respondenter

1. Anette Fogelqvist, projektledare Levande gatuplan Fastighetsägare i Gamlestaden/BID 
Gamlestaden, tillika affärsutvecklare och kommunikation, Drivhuset

2. Annelie Silvander, avdelningschef för mark och byggnader Fastighetskontoret, Göteborgs stad, 
tillika styrgruppsmedlem BID Gamlestaden

3. Annika Falmann, ledamot BRF Lyrtorsken, tillika boende i stadsdelen
4. Beata Löfmarck, planeringsledare Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad, tillika 

styrgruppsmedlem BID Gamlestaden
5. Bodil Löfmark, fastighetsutvecklingschef, Stena Fastigheter
6. David Bourbonnais, ledamot BRF Koljan, tillika boende i stadsdelen
7. Emelie Lindström, förvaltningssamordnare Sigillet, tillika styrelseledamot Fastighetsägare i 

Gamlestaden
8. Frank Lund, planeringsledare Stadsledningskontoret, Göteborgs stad
9. Gitte Caous, förvaltningsdirektör Socialförvaltningen Nordost, Göteborgs Stad, tillika ordförande 

styrgruppen BID Gamlestaden
10. Göran Joneskär, regionchef Väst Klövern AB, tillika styrelseledamot Fastighetsägare i Gamlestaden
11. Heidi Sandberg, BID-samordnare Socialförvaltningen Nordost, Göteborgs Stad
12. Helena Holmberg, BID-samordnare Socialförvaltningen Nordost, Göteborgs Stad
13. Håkan Svedberg, kommunpolis Storgöteborg Nordost, Polisen
14. Jan Johansson, styrelseledamot BRF Löjtnantshjärta, tillika vice ordförande Fastighetsägare i 

Gamlestaden, tillika boende i stadsdelen
15. Johan Sabel, JHS projektledning, tidigare enhetschef Trafikkontoret, Göteborgs stad
16. Johan Norling, ledutvecklare och projektledare, Pilgrimsleden Göta Älv
17. Jonas Forslind, ordförande BRF Kvibergs Entré, tillika boende i stadsdelen
18. Lars Bernhardsson, förvaltare, SBB Norden
19. Lars Lindell, ledamot SKFs BRF nr 9, tillika boende i stadsdelen
20. Lena Molund Tunborn, VD Bostads AB Poseidon, tillika styrgruppsmedlem BID Gamlestaden
21. Malin Rosenqvist, verksamhetssamordnare Fastighetsägare i Gamlestaden, tillika boende i 

stadsdelen
22. Magda Borg, styrelseledamot Fastighetsägare i Gamlestaden, tillika boende BRF Gamlestadstorget
23. Magnus Alexandersson, distriktschef Bostads AB Poseidon, tillika styrelseledamot Fastighetsägare 

i Gamlestaden
24. Mariah Ben Salem Dynehäll, projektledare Levande gatuplan Fastighetsägare i Gamlestaden/BID 

Gamlestaden, tillika VD Drivhuset
25. Mattias Westblom, projektledare stadsbyggnation Gamlestaden Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs 

stad
26. Niclas Franklin, säkerhetssamordnare Fastighetsägare i Gamlestaden/BID Gamlestaden 
27. Per Österström, gruppchef transporter och fordon, Business Region Göteborg
28. Per-Eric Trulsson, ledamot SKFs BRF nr 1
29. Peter Larsson, SKF:s Verkstadsklubb
30. Rebecca Brorström,   chef Hyresfastigheter, HSB Göteborg
31. Robert Woodbridge, områdeschef Platzer, tillika ordförande Fastighetsägare i Gamlestaden
32. Tor Skoglund, senior projektledare, RISE
33. Ulf Merlander, Lokalpolisområdeschef Storgöteborg Nordost, Polisen



Bilaga 2 - Grundläggande 
intervjustruktur

Vad har BID Gamlestaden betytt för din organisation?
Har det påverkat arbetssätt?
Har det lett till att ni fattat beslut som annars inte skulle ha fattats eller som skulle ha sett annorlunda ut?
Har det lett till nya kontaktytor? 

Hur många i din organisation har påverkats av samarbetet?
I vilka roller/funktioner?
Hur mycket/i vilken utsträckning?

Kan du ge exempel på konkreta problem/utmaningar som lösts inom ramen för BID Gamlestaden?
Vilken typ av problem?
Om BID Gamlestaden inte hade funnits, hur tror du då att ni skulle ha löst problemet?

Kan du ge exempel på idé/visions/utvecklingsarbete som kommit till stånd inom ramen för BID Gamlestaden?
Tror du att detta hade kommit tillstånd utan BID Gamlestaden?
Om ja, hur då?

Kan du ge exempel på att ni gjort saker/löst problem genom att dela resurser mellan olika aktörer inom BID 
Gamlestaden?
Vilka resurser?
Vilka resultat har ni åstadkommit?

Har din organisation fastställt vad ert önskade resultat av samverkan inom BID Gamlestaden är?
När är det effektivt för er att vara med?
Har ni inom BID Gamlestaden tillsammans fastställt gemensamma mått/principer för att utvärdera/mäta 
samarbetets effektivitet?

Vad har BID Gamlestaden betytt för utvecklingen i området Gamlestaden?
Om BID Gamlestaden inte hade funnits, vad skulle ha hänt då?

Vad är det i samarbetet som konkret bidragit till att åtgärderna vidtagits?
Är det någon särskild typ av insatser som underlättats av BID Gamlestaden?

Hur väl företrätt är olika intressenter vid sida av kommun och fastighetsägare i utvecklingsarbetet?
Boende - av olika slag
Butiksägare och andra mindre företagare
Framtida boende - de man vill locka/som lockas

Vad i formerna för BID är det som påverkar möjligheten att fatta beslut/göra saker som påverkar 
utvecklingen i området?
I hur hög grad är det de formella mötena som påverkar samarbetet?
I hur hög grad är det informella möten/kontakter mellan parterna i avtalet som påverkar?
I hur hög grad påverkar det faktum att det finns en gemensam tjänstemannaorganisation/projektledning?
Hur mycket påverkar de ingående individerna som personer (attityd, makt/position hos respektive part) 
utfallet av arbetet?

Hur skulle du/din organisation vilja utveckla BID Gamlestaden så att samarbetet blir mer effektiv/fungerar 
bättre?

Hur ser du på det fortsatta samarbetet i BID Gamlestaden?
Vad är samarbetets roll/funktion i utvecklingen av stadsdelen?
Vad kan samarbetet i sig åstadkomma/skapa för värde utöver det som aktörerna (kommun, fastighetsägare 
skapar)?

Finns det någon ytterligare fråga som vi borde ha ställt för att vi ska förstå hur BID Gamlestaden fungerar 
och/eller bör fungera i framtiden?


