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• Inte alls 

• En aktör löser problemet 
för alla och tar fakturan 

• Alla aktörer höjer 
kvaliteten på eget 
agerande inom eget 
ansvarsområde (för optimal 
effekt i samordning med andra) 

• Gemensamt agerande

Fyra metoder att  
hantera gemensamma 
problem:

Balder



Samhällsutmaningar och 
politikområden med lokal 
territoriell logik:
• Platsattraktivitet – platsidentitet 

• Områdets generella utveckling, stadsutveckling, ”15-minutersstaden”, 
destinationsutveckling  

• Ökad trygghet, minskad brottslighet 
• Gestaltade livsmiljön 
• Kulturens plats i stadsutvecklingen  
• Grön omställning 

• Mobilitet 
• Energi mm 

• Konkurrenskraftigt lokalt näringsliv 
• Levande platser och gatumiljöer 
• Förebygga osund konkurrens 

• Klusterbildningar näringsliv 
• Nybyggnation 

• Sund förvaltning av fastigheter 
• Lokalförvaltning 
• Bostadsförvaltning 

• Förvaltning och utveckling offentliga miljöer 
• Belysning 
• Nedskräpning 
• Skadedjur mm 

• ”Collaborative governance”  
• effektivt styre i samarbete



Ansvarsanalys



Vilka kategorier 
aktörer har 

 
 - ansvar 

- förmåga 
- incitament 

 
att motverka 

kriminalitet och 
främja trygghet?

Av lagstiftaren givet territoriellt ansvar för att 
förebygga brott, öka trygghet och ordning och reda 
med territoriell koppling: 

Polismyndigheten 

Kommuner 

Fastighetsägare 



Polis-
myndighetens 

ansvar

Polislagen (1984:387) 

2 Kap Polisens uppgifter 

2 § Till Polismyndighetens uppgifter hör att förebygga, 
förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra 
störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten 



Kommunens 
ansvar

Kommunallagen 2017:725 
2 Kap Kommunala angelägenheter 
1 § Kommuner och regioner får själva ha hand om 
angelägenheter av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens eller regionens 
medlemmar. 

Socialtjänstlagen 2001:453 
3 kap 1 § Till socialnämndens uppgifter hör att 
Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 
kommunen 
Medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med 
andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och 
enskilda främja goda miljöer i kommunen



Kommunens 
ansvar

Förslag till lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete 
(1 juli 2023) 
2 § Kommuner ska bidra till att samhällets samlade 
brottsförebyggande arbete bedrivs på ett effektivt sätt genom att 
fullgöra de uppgifter som följer av denna lag. 
3 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att 
kommuner utifrån ett kunskapsbaserat underlag tar ställning till 
behovet av brottsförebyggande åtgärder och skapar förutsättningar 
för samordning av det brottsförebyggande arbetet inom kommunen. 
4 § Kommuner ska ta fram en lägesbild över brottsligheten inom 
kommunen/….. 
5 § Kommuner ska, med lägesbilden som underlag, besluta om en 
plan för vilka åtgärder som kommunen avser vidta för att förebygga 
brott (åtgärdsplan) 
6 § Kommuner ska minst vartannat år uppdatera lägesbilden och 
följa upp åtgärdsplanen. 
7 § Arbetet med lägesbilden och åtgärdsplanen ska i den 
utsträckning som det är möjligt och lämpligt integreras med sådant 
analys- och planeringsarbete som sker i enlighet med andra 
författningar. 



Det brotts-
förebyggande 
programmet i 

Göteborg

Göteborgs Stads trygghetsskapande och  
brottsförebyggande program 2021-2026 

Alla som lever, verkar och vistas i staden ska ha 
upplevelsen av att Göteborg är en trygg och säker 
stad. Alla ska kunna röra sig fritt och känna sig trygga i 
sitt hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv 
eller avstå från att besöka en plats på grund av 
otrygghet till följd av rädslan för att utsättas för brott.



Fastighets-
ägarnas 

ansvar

Det är ”bara /…/ fastighetsägaren som har rådighet 
över sin mark och dess användning inom ramen för 
dagens lagstiftning.” 

Boverket 2021:30, sid 76 Förutsättningar för stärkt 
platssamverkan 



Slutsatsen är sammanfattningsvis att stök, bråk och 
kriminell verksamhet i och utanför flerfamiljshus, 
hänförligt /också/ till personer som inte bor på 
fastigheten, utgör en avvikelse från normen om fullt 
brukbart skick. Hyresvärden har följdriktigt att vidta 
åtgärder för att få störningarna att upphöra vare sig 
det är fråga om allmänna utrymmen i byggnaden eller 
ute på fastigheten som sådan. Förhåller sig värden 
passiv kan hyresgästerna genom ett 
åtgärdsföreläggande genomdriva att adekvata 
åtgärder vidtas. 

Björkdahl, Erika, ”Hyreslagen som verktyg vid 
otrygghet i och runt boendet – har hyrevärden en 
generell skyldighet att vidta trygghetsskapande 
åtgärder?” sid 53



Varför 
fastighets-

ägarna?

”Det bör betonas att det inte är fråga om ett lösryckt 
antagande att åtgärder på en fastighet kan ha 
trygghetsskapande effekter. Forskning visar att hur en 
tomt ser ut och utformas till exempel med avseende 
på belysning, växtlighet, nedskräpning och ordning har 
stor betydelse för om folk i gemen törs uppehålla sig 
på eller passera en plats, men även med avseende på 
om en tomt utgör ett gynnsamt tillhåll för till exempel 
narkotikaförsäljning, förvaring av narkotika, 
prostitution och våldtäkter.” 
Björkdahl, E. Lundin, O. Platssamverkan Boverket 2021 
sid. 37



Elinor Ostrom (1990) 
Governing the commons,  
The evolution of institutions for 
collective action 
Nobelpris ekonomi 2009



Bid på svenska – vår beprövade 
erfarenhet 
Definition - kvalitetskriterier  
• En samarbetsorganisation 

• ny juridisk person 
• som verkar i ett definierat geografiskt område  

• tillräckligt stort 
• tillräckligt litet 

• organiserar (en majoritet av) fastighetsägarna inkl 
bostadsrättsföreningarna 

• formaliserat samarbete med kommunen 

• självfinansierat, med egen ekonomi och 
genomförandekapacitet. 

• >1 miljon kr/år 
• Lokal förankring, 

• professionell drift, kunskapsbaserade arbetssätt, 

• långsiktighet, 

• transparens. 

• Internationellt: lagstiftning



Lämplig 
organisationsform
Avtal 
Ekonomisk förening 
(Aktiebolag) 
Ideell förening 
Björkdahl, Lundin, 2022, sid 27-35  

”Sammanfattning. /…/det finns några samarbetsformer 
som står till buds./…/Avtalet och det enkla bolaget som 
samarbetsform medför störst begränsningar bland annat 
eftersom de inte är en juridisk person och följdriktigt inte 
kan ha några tillgångar eller vara part i avtal. Dessa 
nackdelar undanröjs om platssamverkan organiseras som en 
ideell förening eller aktiebolag.” 
Sid 35



Bid på svenska – 
vad är det inte?
• Ett projekt 

• Ett konsultkoncept 

• Ett nätverk 

• En ideell verksamhet







Regeringen om 
bid 2017

Tillsammans mot brott  
Regeringens brottsförebyggande program 2016/17:126 
Business Improvement Districts (BID) är en internationell 
term som ännu saknar ett svenskt namn och som innebär att 
fastighetsägare tillsammans med boende och offentliga 
aktörer lyfter ett område genom bl.a. investeringar i den 
offentliga miljön, fastigheter och i trygghetsskapande 
åtgärder. BID-inspirerad samverkan har successivt växt fram 
på några håll i Sverige i lokala varianter, som av naturliga skäl 
skiljer sig en del från internationella motsvarigheter i t.ex. 
USA , inte minst för att det offentliga åtagandet i Sverige är 
avsevärt mer långtgående.  
Med denna samverkansmodell skapas en sammanhållning 
även i större städer och bidrar inte bara till ökad trygghet 
utan också till attraktionskraft för företag och en ökad 
livskvalitet i stort.



Regeringens  
budget  

sept 2020

Alltför många människor i Sverige bor idag i socioekonomiskt 
utsatta områden, där människors vardag och livschanser 
begränsas En framgångsrik metod för att bekämpa 
utanförskap och skapa tryggare bostadsområden är lokal 
samverkan mellan fastighetsägare, i internationella 
sammanhang kallat Business Improvement Districts (BID). 
Regeringen avser att ge Boverket i uppdrag att utifrån 
internationella förebilder se över eventuella hinder, t.ex i 
lagstiftning, mot fastighetsägares möjligheter att påverka ett 
områdes trygghet och säkerhet, utbud och kvalitet på handel 
och tillgång till service samt hinder mot de boendes 
inflytande över utvecklingen i området. 
Regeringens budget för 2021, utgiftsområde 18, s. 28 

Regeringen uppdrar till Boverket att undersöka 
förutsättningarna för ”stärkt platssamverkan” i Sverige 
25 februari 2021





Boverket Förutsättningar för stärkt 
platssamverkan 2022:29

Rapportens slutsatser 

• Möjligheter och begränsningar med platssamverkan behöver bli 
mer kända 

• Inga formella juridiska hinder för att bedriva frivillig platssamverkan 

• Inget behov av särskild lagstiftning 

• Aktörernas engagemang kan ökas genom ny kunskap 

• Platssamverkan stärks med delaktighet 

• Mer uppföljning, utvärdering och forskning behövs



Regeringen om 
bid och stärkt 

platssamverkan 
2022

Ur ”Tidöavtalet” 2022, sid 45-46 

Långsiktiga strukturer för att lyfta utsatta områden 

Författningsstöd tas fram för samarbetsformer med 
gemensamt och obligatoriskt ansvar mellan det 
offentliga och alla fastighetsägare för att bedriva 
långsiktigt förbättringsarbete i bostadsområden. 
Möjliga former kan vara stärkt platssamverkan eller 
det som på engelska kallas Business Improvement 
Districts (BID).



Hur organisera uthålligt, 
effektivt utvecklingssamarbete 
på territoriell grund? 
• En samarbetsorganisation 

• ny juridisk person 
• som verkar i ett definierat geografiskt område  

• tillräckligt stort 
• tillräckligt litet 

• organiserar (en majoritet av) fastighetsägarna inkl 
bostadsrättsföreningarna 

• formaliserat samarbete med kommunen 

• självfinansierat, med egen ekonomi och 
genomförandekapacitet. 

• >1 miljon kr/år 
• Lokal förankring, 

• professionell drift, kunskapsbaserade arbetssätt, 

• långsiktighet, 

• transparens. 

• Internationellt: lagstiftning



Hur kommunen?

Hur kommunen?  

”Kommunallagens fakultativa kompetens… innebär… att det 
ligger i det lokala allmänintresset att medverka i en 
platssamverkan. Om syftet är att bidra till en förbättrad 
boendemiljö och ökad trygghet för de boende i kommunen så är 
det…. förenligt med  kommunallagen. En farhåga som lyfts i 
olika sammanhang är om den kommunala insatsen kan ses som 
ett stöd till de fastighetsägare som deltar i platssamverkan. 
Generellt stöd till näringslivet är tillåtet men inte individuellt 
stöd. 
För att den kommunala insatsen ska ses som ett generellt stöd så 
krävs att kommunen antar generella riktlinjer för när kommunen 
ska engagera sig i platssamverkan. I princip att fastighetsägare 
under vissa fastställda objektiva förutsättningar kan ansökan om 
att kommunen ska bidra till en platssamverkan tillsammans med 
relevanta fastighetsägare. Kommunen ska alltså inte ensidigt 
kunna välja enbart vissa fastighetsägare och välja bort andra. 
Den godtyckligheten måste regleras bort från kommunens sida. 
…. Om det ska obligatoriskt för kommunerna att bedriva 
platssamverkan så krävs en uttrycklig skyldighet i lag.”  
Björkdahl, E. Lundin, O. Platssamverkan Boverket 2021  
sid. 16-17



Förslag till lag om kommuners ansvar för 
brottsförebyggande arbete (1 juli 2023) 

4 § Kommuner ska ta fram en lägesbild över 
brottsligheten inom kommunen/….. 

5 § Kommuner ska, med lägesbilden som 
underlag, besluta om en plan för vilka åtgärder 
som kommunen avser vidta för att förebygga 
brott (åtgärdsplan) 

7 § Arbetet med lägesbilden och åtgärdsplanen 
ska i den utsträckning som det är möjligt och 
lämpligt integreras med sådant analys- och 
planeringsarbete som sker i enlighet med andra 
författningar.



Hur polis-
myndigheten?

Hur  polismyndigheten? 

”Polislagen innebär inga tydliga rättsliga hinder 
för myndigheten polisen att ingå i en 
platssamverkan med andra aktörer. Om en 
platssamverkan bland annat har till syfte att 
förebygga brottslighet så är det en uppgift för 
polisen och därmed kompetensenlig. Självklart 
måste polisen respektera de offentligrättsliga 
regler som gäller, exempelvis regler om 
tystnadsplikt.”  

Björkdahl, Lundin 2022 Platssamverkan Boverket





GBGBID 
Bid-inspirerad organisering i Göteborg 
• Avenyföreningen (sedan 1950-talet) 
• Fastighetsägare i Gamlestaden/BID 

Gamlestaden (2001) 
• Fastighetsägare Centrala Hisingen/BID 

Kville (2002) 
• Innerstaden Göteborg (2005) 
• Bergsjön 2031 (2011) 
• (B)id Stigberget (2018) 
• BID Frölunda Tynnered (dec 2022) 
• Lövgärdet (avtal 2 fastighetsägare 2020) 
• Fastighetsägarnätverk Långgatorna-

Järntorget (2022) 
• Bo Bra i Biskopsgården 2.0 (2022)



SWEBID 
Ett urval av bid-inspirerad organisering i 
Sverige utanför Göteborg 

• BID Sofielund (2014) 

• BID Möllevången (2020) 

• Fastighetsägare i Järva (2007) 

• Skärholmens Fastighetsägare (2008) 

• Rågsveds Fastighetsägare (2012) 

• Hässelby-Vällingby Fastighetsägare (2017) 

• Tryggare Väsby (2020) 

• BID Kållered  

• Citysamverkan i många stadskärnor 

• med många fler



EUROBID 
Tyskland 

Storbritannien 

Nederländerna 

Spanien  

(Belgien) 

(Sverige) 

(Danmark) 

WORLDBID 

Canada 

USA 

Sydafrika



Exempel: South Bank BID, London



Exempel: Downtown BID, Vancouver, Canada



Slutsatser
• Påstående: Ett flertal helt centrala politikområden med territoriell logik förutsätter hållfast organisering 

mellan kommun, fastighetsägare (och polis) för måluppfyllelse 

• Möjligheter och begränsningar med olika former av territoriell organisering behöver bli mer kända 

• Bid fungerar i de flesta geografiska kontexter (men inte alla) 

• Bid fungerar som ett kompensatoriskt verktyg 

• Framgång kräver att organiseringen bygger på de lokala aktörernas, fastighetsaktörernas samt 
kommunens, egen drivkraft 

• De olika aktörernas, inklusive fastighetsaktörernas, modus och drivkrafter behöver friläggas och kalibreras.  
• Konkurrent-roller vs samarbete.  
• Samarbete vs myndighetstillsyn 
• Frilägga olika uppdrag, mål och drivkrafter för att identifiera de fält där alla vinner på gemensamt agerande 

• Inga formella juridiska hinder finns för att bedriva frivillig platssamverkan – men det finns inte heller 
verktyg som underlättar stärkt platssamverkan, dvs bid 

• Behov: uppföljning, utvärdering och forskning 

• Behov: kunskapsutbyte, ömsesidigt lärande 

• Behov kommunen: antagande av ”generella riktlinjer” 

• Behov: aktivt utveckla och värdera samarbetskompetens




