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Lägesanalys Gamlestaden
Gamlestaden är en klassisk arbetarstadsdel, uppbyggd kring 
tidig svensk industri, primärt SKF, som grundades i stadsdelen 
1907 och än idag har sitt globala huvudkontor här. Stadsdelen 
har en stark kulturell identitet men tilläts under andra halvan av 
1900-talet att förfalla. Vid millennieskiftet var Gamlestaden en 
stadsdel under en påtaglig påverkan av den tidens organiserade 
kriminella grupperingar. Det var en då stadsdel präglad av un-
dermåligt förvaltade fysiska miljöer, såväl offentliga som enskilda 
fastigheter, och med en geografisk koncentration av social utsatt-
het. Det var den situationen som fick fastighetsägarna att bilda 
en gemensam organisation, Fastighetsägare i Gamlestaden, och 
en långsiktig utvecklingsprocess, tillsammans med Staden och 
Polisen, tog sin början. Stadsdelen har därefter gjort en resa. 

År 2009 pekades Gamlestaden ut som en hub för nybyggnation 
i Översiktsplanen för Göteborg. 2012 stärks kollektivtrafikknut-
punkten Gamlestads Torg med ett tågstopp på Norge-Väner-
banan. 2018 stod det nya Gamlestads Torg färdigt. 

Demografisk utveckling
Befolkningen i Gamlestaden har ökat kraftigt, med 80% sedan 
1990. I Göteborgs Stad har befolkningen ökat med 36% under 
samma period. Gamlestadens ålderspyramid visar en kraftig 
överrepresentation av 25-35-åringar jämfört med Göteborg. 
Ålderspyramiden illustrerar hur frånvaron av egnahem samt 
större lägenheter i Gamlestaden försvårar för växande familjer 
att bo kvar i stadsdelen. Över tid finns dock en utveckling med 
minskande andel äldre och ökande andel barn i Gamlestaden, 
jämfört med tiden runt millennieskiftet. År 2000 var också en 

Verksamhetsmål för 2023
Aktivitetsplanen är antagen av BID Gamlestadens styrgrupp.

• Gamlestaden – det nya sedan 1473. En stadsdels resa från 
förfall till förnyelse. 17 augusti 1473 fick staden Nya Lödöse 
sina stadsprivilegier. År 2023 fyller Gamlestaden 550 år. Ett 
publikt firande av en färgrik stadsdels resa från förfall till för-
nyelse ska äga rum på Holländareplatsen den 17 augusti 2023 
kl 18. Firandet är en del av Göteborgs Stads 400-årsjubileum. 

• Gamlestadsgalej 1-3 september 2023. Gamlestadens klas-
siska stadsdelsfest, arrangerad och finansierad av föreningen 
Fastighetsägare i Gamlestaden sedan 2012, blir för andra året 
en del av Göteborgs Stads Kulturkalas och en del av finalhel-
gen för Göteborgs Stads 400-årsjubileum. 

• Gamlestaden Platsutveckling. Från kriminogena miljöer till 
levande platser. Centrala Gamlestaden är en enormt komplex 
och också problemfylld miljö. Den har tvingat fram utveck-
ling av ett flertal nya verktyg och strategier för att utveckla 
platsen, verktyg och strategier som pga komplexitetsnivån 
har tagit många år att arbeta fram. Under 2023 och komman-
de år ska arbetet börja ge synliga resultat i stadsmiljön samt 
effekter på förekomst av öppen narkotikahandel mm. Verktyg 
och strategier som sammanfattas under begreppet Gamlesta-
den Platsutveckling ska också kunna implementeras på andra 
platser i stadsdelen.

• Gamlestaden Mobilitet. Gamlestaden har genom sin 
komplexitet och genom den långt drivna samarbetskulturen 
förutsättningar att fungera som plattform för utvecklingen 
av sammanhållna mobilitetslösningar som ska leda till ett 
minskat behov av att äga egen bil, snabba upp elektrifiering-
en, minska p-talen vid nybyggnation samt minska bilarnas 
dominans i stadsmiljön. RISE har arbetat i Gamlestaden sedan 
flera år tillbaka, och via Vinnova fått finansiering för projektet 
SÖMS, Stadsdelsövergripande mobilitetssystem, med syfte 
att lösa ett antal juridiska och organisatoriska problem. Under 
2023 ska de första mobilitetshubbarna i stadsdelen kunna 
invigas.
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I en stadsdel finns och verkar olika aktörer 
med olika ansvarsområden, kompetenser, 
kunskaper och resurser. Idén med BID 
Gamlestaden är att skapa förutsättningar 
att tillsammans hantera problem och 
förverkliga möjligheter i den långsiktiga 
stadsdelsutvecklingen. 

Genom BID Gamlestaden kan värden 
alstras som ingen aktör har förmåga att 
frambringa på egen hand – till nytta och 
glädje främst för de människor som bor 
i stadsdelen, men också för besökare, 
arbetande, företag, fastighetsägare, 
Staden och övriga samhället.

1990: 6.183 personer och 2021: 11.109 boende i Gamlestaden
Indexjämförelse befolkningsutveckling 1990= index 100
Göteborg index 2021: 136, Gamlestaden index 2021: 180

Demografiska kartor och diagram är gjorda av Patrik Sjöberg. Se fler kartor  
och diagram i hög upplösning på bidgamlestaden.se under kartor.



majoritet boende i Gamlestaden män, idag är en majoritet bo-
ende kvinnor i stadsdelen.

Gamlestaden genomgår en kraftfull förändring, men skillnader-
na är stora mellan olika delar av stadsdelen. Det finns ett flertal 
mått som illustrerar social och ekonomisk status i en befolkning. 
Här väljer vi ett: medelinkomst. 1990 var medelinkomsten i Gam-
lestaden 84% av den i Göteborg i stort. 2005 var medelinkom-
sten i Gamlestaden nere på 70% av den i Göteborg, för att år 
2020 vara tillbaka på 84% av Göteborgssnittet. Medelinkomsten 
har dock ökat för alla inkomstgrupper under senare decennier 
vilket också märks i Gamlestaden; i stadsdelen har medelinkom-
sten ökat med 58% sedan år 2000, justerat för förändringar i KPI, 
konsumentprisindex. I Göteborg i sin helhet har medelinkomsten 
ökat med 41% under samma period, justerat för KPI.

Medelinkomsten i Gamlestaden är dock ojämnt fördelad geo-
grafiskt. Medan de som bor i basområden som domineras av 
nybyggnation i genomsnitt har en inkomst som ligger avsevärt 
över genomsnittet för Göteborg, är den ekonomiska statusen i 
flera av de äldre basområdena avsevärt lägre än den i Göteborg 
i genomsnitt. På bidgamlestaden.se går det att hitta fler kartor 
med geografisk demografisk analys, med kön, ålder, utbild-
ningsnivå, deltagande i arbetsmarknaden, med mera. Statisti-
ken är hämtad från Statistisk Analys, Göteborgs Stad. 

Vad tycker människorna som bor i 
Gamlestaden?
I Gamlestaden har sedan 2001 genomförts sex enkätundersök-
ningar med syfte att kartlägga de boendes uppfattningar om 
hur det är att bo i Gamlestaden. Den senaste undersökningen 
genomfördes 2021, och rapporten Gamlestaden 2021. En med-
borgarundersökning i Gamlestaden, Göteborg blev färdig under 
2022. Det samlade underlaget är av allt att döma unikt, genom 
att likalydande frågor ställts vid upprepade tillfällen vilket gör 
det möjligt att göra välgrundade jämförelser över tid. Undersök-
ningarna har genomförts med vetenskaplig metod, riktat sig till 
ett slumpmässigt urval av de boende och med ett så pass stort 
antal svarande att det är möjligt att göra jämförelser exempelvis 
mot bakgrund av kön, boendetid och vilken del av stadsdelen 
där de svarande bor. Ca 400 individer har svarat på medbor-
garundersökningen 2021. Undersökningsledare år 2021, och 
författare till rapporten Gamlestaden 2021, är docent Ylva Norén 
Bretzer, Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet.

Rapporten visar att mycket har blivit avsevärt bättre i Gamlesta-
den över tid, att ett antal problem har minskat och att allmän 
nöjdhet har ökat. Otryggheten i stadsdelen har också minskat 
över tid, och tryggheten har ökat, även om tryggheten i stads-
miljön har gått tillbaka något sedan 2015 efter att ha ökat kraf-
tigt från 2001, vilket illustrerar stads- och platsutveckling som 
arbetsprocesser som aldrig blir färdiga. Ett resultat som oroar 
är de boendes värdering av förekomsten av öppen narkotika-
hantering. I medborgarenkäten år 2003 var det 14% som ansåg 
förekomsten av Handel med narkotika som ett ”stort problem”. 
År 2021 är det 32% som svarar att samma företeelse är ett 
”stort problem” i Gamlestaden, och företeelsen är i princip det 
enda ”stora problem” som ökar kraftigt över tid. Ytterligare ett 
viktigt resultat från enkäten är attityden till stadsutvecklingen i 

stadsdelen. 75% av de svarande ser ”positivt” eller ”övervägan-
de positivt” på den omfattande nybyggnationen i Gamlesta-
den. Rapporten i sin helhet innehåller mycket matnyttig läsning 
och går att hitta på bidgamlestaden.se/dokument.

Polisens värdering av kriminell påverkan i 
Gamlestaden
Företeelser som kriminalitet, öppen narkotikahandel och 
otrygghet påverkar alltså de boende i Gamlestaden och de 
förebyggande insatserna kräver mycket arbete och omfattande 
resurser i stadsutvecklingsarbetet. Samtidigt har under senaste 
decenniet ett flertal områden i Stadsområde Nordost klas-
sats som ”särskilt utsatta” av Polismyndigheten, som arbetar 
kontinuerligt med analys av geografisk påverkan av kriminell 
aktivitet. I den kontexten gör Lokalpolisområde Storgöteborg 
Nordost följande analys av läget i Gamlestaden, med koppling 
till Polismyndighetens definition av ”utsatta områden”. 
 
Gamlestaden är ett område med god tillgänglighet, god kollek-
tivtrafikförsörjning, tillgång till parkering, och ett serviceutbud 
med affärer, restauranger och Systembolag. Det är mycket folk i 
rörelse, vilket betyder att det finns ett kundunderlag för narkoti-
ka med mera. 

Jämfört med så kallade utsatta områden finns dock ingen krimi-
nalitet som går att koppla till områdesrevir, eller organiserade 
kriminella som reglerar exempelvis drogmarknaden, vilket med-
för att det är olika kriminella som finns i området. Den kriminella 
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Rapporten i sin helhet finns på bidgamlestaden.se under dokument.
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påverkan på lokalsamhället kan jämföras med typisk ”citymiljö”, 
bortsett från ett förhöjt antal missbruksboenden, öppet miss-
bruk och liknande som kan tänkas skapa en ökad otrygghet. 

Om man jämför inverkan av kriminella med definitionen av 
utsatt område, så kan polisen inte se en utbredd låg socioeko-
nomisk status som kan leda till att de kriminella får en direkt 
inverkan på lokalsamhället. Det sker inte i någon nämnvärd 
omfattning offentliga våldshandlingar som riskerar att skada 
tredje man eller ett utåtagerande missnöje mot samhället från 
de boende. Polisen ser inte heller en utbredd tystnadskultur 
eller några parallella samhällsstrukturer. 

Organisationen BID Gamlestaden
BID Gamlestaden är ett samarbete för hållbar stadsutveck-
ling. BID Gamlestaden drivs långsiktigt. Arbetet ägs, drivs 
och finansieras av de aktörer som finns och delar ansvaret för 
stadsutvecklingen i Gamlestaden och baseras på de priorite-
ringar och de behov som finns lokalt. Plattformen och styrande 
i stadsutvecklingen är Samarbetsavtalet BID Gamlestaden, 
undertecknat år 2021.

Aktörerna i samarbetet är:
• Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening. Fören-

ingen har ca 55 medlemmar bland stadsdelens fastighets-

ägare, inklusive allmännyttan, privata kommersiella aktörer, 
byggföretag, ett stort antal bostadsrättsföreningar, andra 
kommunala aktörer, mindre privata fastighetsägare samt 
ideella aktörer. Fastighetsägare i Gamlestaden budgeterar år 
2023 för medlemsintäkter på 1,7 mkr. Medlemskap är frivilligt. 
Fastighetsägare i Gamlestaden bildades år 2001.

• Göteborgs Stad, med elva förvaltningar och bolag enligt 
den organisationsstruktur som gällde för Staden fram till 
2022. Huvudaktör för Stadens räkning är Socialförvaltning 
Nordost, och förvaltningens direktör är sammankallande i 
Styrgruppen BID Gamlestaden.

• Polismyndigheten Lokalpolisområde Nordost.

Styrgruppen, med fem företrädare för Staden, fem företräda-
re för Fastighetsägare i Gamlestaden samt en företrädare för 
Polismyndigheten, fattar alla beslut i konsensus. Samarbetet 
bygger på frivillighet och ingen aktör kan tvinga någon annan 
att vidta åtgärder. Samarbetet är istället baserat på en hög grad 
av samordning och en dynamik som blir en konsekvens av ett 
stort engagemang, många möten och ett gemensamt arbete 
med mål, medel, åtgärdsförslag och gemensamt beslutade 
aktiviteter.  

Staden ställer en tjänst till samarbetets förfogande, den person 
som har samordningsansvar för utvecklingsarbetet. 

Föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden använder sin bud-
get till att anlita olika kompetenta personer för att ansvara för 
och driva olika delprocesser i utvecklingsarbetet. 

Föreningen kan också som fristående juridisk person gå in i ge-
mensamma avtal, göra gemensamma upphandlingar, samordna 
insatser organisatoriskt och ta ägarskap över gemensamma 
processer. Föreningens styrelse kan fatta policybeslut å de lo-
kala fastighetsägarnas vägnar, även om efterföljandet av sådana 
gemensamma policies är frivilligt.

1. Stadsutveckling och nybyggnation

2. Levande Gamlestaden

3. Trygghet och förebyggande av brott

4. Kultur, historia, evenemang och stärkt 
lokal identitet

5. Grön omställning och hållbar mobilitet

6. Digital stadsutveckling

7. Nätverk och påverkan

8. Analys och forskning

9. Kommunikation och delaktighet 

Nio verksamhetsområden
Arbetet inom BID Gamlestaden är ordnat inom nio verksamhetsområden: 

Aktivitetsplanen nedan är organiserad under dessa nio 
rubriker. Flera av de aktiviteter och insatser som pågår berör 
i realiteten flera verksamhetsområden på samma gång. 

Samarbetsavtalet BID Gamlestaden mellan 
Fastighetsägare i Gamlestaden, Göteborgs 
Stad och Polismyndigheten finns att ladda 
ned på bidgamlestaden.se. 
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1. Stadsutveckling och 
nybyggnation

1.1. Utveckling av detaljplaner, 
byggnation av nya stadsmiljöer och 
förtätning
Leder till en stadsdel som växer och hänger 
samman, där människor vill och kan bosätta 
sig, där företag vill och kan utvecklas och 
driva verksamhet på ett uthålligt sätt. Under 
2023 pågår arbetet med detaljplan för 
Gamlestads torg, etapp 2 (med förväntat an-
tagande första halvåret 2025) och revidering 
av detaljplan för kvarteret Gösen (”de gamla 
kullagerfabrikerna”). Båda dessa är mycket 
omfattande och komplexa planområden. Un-
der året förväntas detaljplan för blandstad på 
Hornsgatan vinna laga kraft, och nybyggna-
tion inklusive påbyggnad av SKF:s före detta 
huvudkontor med fem våningar förväntas 
påbörjas under sommaren. 

Nybyggnation för nya bostäder pågår på 
Måns Bryntessonsgatan (hyresrätter, ca 60 
lägenheter) samt inom Gamlestadens Fabri-
ker (bostadsrätter, ca 300 lägenheter). 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:  
Stadsbyggnadsförvaltningen, Exploaterings-
förvaltningen, fastighetsutvecklare, bygg- 
företag
 MEDAKTÖRER:  Socialförvaltning Nordost, 
Stadsmiljöförvaltningen, Kretslopp och vatten
 TIDPLAN:  Pågår, långsiktigt

1.2. Stråket längs med Säveån  
De planerade stråken för promenad, löp-
ning och cykel längs med Säveån kommer 
att bli viktig infrastruktur för Gamlestaden, 
för boendes och verksammas åtkomst till 
tillgängliga grönytor, till utomhusrörelse i den 
nära stadsmiljön och för att nyttiggöra stads-
delens närhet till den värdefulla vattenmiljön. 
Att stimulera rörelse längs med ån är också 
viktigt ur ett brottspreventivt perspektiv. En 
tidssättning av och samling runt en utveckling 
av å-stråket kan också bli till en positiv målbild 
i arbetet med att implementera åtgärdspaket 
mot problemen med öppet missbruk, hot, 
våld och stor utsatthet som tidvis dominerat 
stråket nära den före detta SKF-parkeringen.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER: 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsmiljö-
förvaltningen, Exploateringsförvaltningen, 
Socialförvaltning Nordost, Stena Fastigheter, 
Aspelin Ramm samt övriga berörda fastighets-
ägare längs med å-stråket, inklusive Bellevue 
Industriområde
 TIDPLAN:  ännu oklart

1.3. Program för Slakthusområdet
Arbetet med program för Slakthusområdet är 
pausat i väntan på klargörande förutsättningar 
kring Slakthusmotet. Samtidigt vill Göteborgs 
Konsthall etablera sig i området och förutsätt-
ningarna för det diskuteras. I väntan på pro-
grammet driver fastighetsägarna i området 
tillsammans med de lokala verksamheterna 
ett mycket aktivt platsutvecklingsarbete med 
inriktning på mat, dryck, vintillverkning, konst, 
konsthantverk mm.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:   Berörda fastig-
hetsägare Corem och Higab, Stadsbyggnads-
förvaltningen samt Exploateringsförvaltningen 
 TIDPLAN:   Programarbetet är pausat fram till 
hösten 2023.

1.4. Detaljplan Byfogdegatan
Arbetet med detaljplan för Blandstad vid Byfog-
degatan är satt på paus till hösten 2023. Det be-
höver fortsatt utredas kring bebyggelsestruktu-
ren då förutsättningar för rivningar och därmed 
nya byggrätter har ändrats genom processen. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:   Berörd 
fastighetsägare är Platzer, Stadsbyggnads-
förvaltningen, Stadsmiljöförvaltningen samt 
Exploateringsförvaltningen 
 TIDPLAN:   Planarbetet är pausat fram till 
hösten 2023.

1.5. Detaljplan gällande Hornsgatans 
förlängning
Detaljplan gällande Hornsgatans förlängning 
medger att en ny bro för gång-, cykel- och for-
donstrafik byggs över Säveån och ansluter till 
Byfogdegatan i söder. Detaljplanen innehåller 
inga byggrätter. En bro över Hornsgatan kom-
mer påtagligt att påverka rörelsemönstren i 
och i anslutning till Gamlestaden.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:   Stadsbyggnads-
förvaltningen, Exploateringsförvaltningen 
samt Stadsmiljöförvaltningen
 TIDPLAN:   Planen förväntas antas och vinna 
laga kraft under 2023.

2. Levande Gamlestaden 
– från kriminogena miljöer till levande, triv-
samma platser där människor gärna vistas
Levande Gamlestaden är en samlande vision 
för utvecklingen av en levande stadsdel med 
säkra, trivsamma och befolkade platser. Rub-

Läsanvisning
Aktivitetsplanen innefattar många punkter, och syftar på ett 
tydligt fram mot påtagliga resultat under 2023, 2024 och 
bortom. Punkterna är av olika dignitet och på olika konkre-
tionsnivå. 
• Tydliga och tidsatta åtgärder nära i tid.
• Processer som pågår lokalt (typ det omfattande arbetet 

med nya detaljplaner), utan direkta ingripanden från styr-
gruppen BID Gamlestaden.

• Verksamhetsområden som är tydligt angivna som behov 
och ambitioner i samarbetsavtalet eller i den bredare 
stadsdelsutvecklingen i Gamlestaden, men som ännu inte 
har funnit sina former och sitt innehåll.

• Problem som ligger på systemnivå och som därmed behö-
ver hanteras på systemnivå, men där Gamlestaden eventu-
ellt kan vara testbädd och försöksarena i arbetet med att 
hitta och implementera lösningar på systemnivå. 

Det finns också ett självklart behov av och öppenhet mot att 
kunna hantera förändringar och uppkomna problem, även när 
dessa ligger utanför planerade aktiviteter.

Därutöver klarläggs särskilt de insatser som bygger på, 
eller eventuellt kan behöva, insatser från Fastighetsägare i 
Gamlestaden, ideell förening. Dessa insatser handlar primärt 
om ekonomiska medel, men kan också handla om att använda 
den juridiska personen Fastighetsägare i Gamlestaden till 
att skapa organisatoriska förutsättningar för gemensamma 
upphandlingar och andra liknande samarbetsprojekt utanför 
ordinarie företags-, förvaltnings- och organisationsstruktur. 
Detta eftersom denna aktivitetsplan också ska fungera som 
aktivitetsplan för föreningen, och ligga till grund för de lokala 
fastighetsägarnas beslut om medlemskap i föreningen för 
verksamhetsåret 2023.



riken står också för en process som inrymmer 
en stor komplexitet och som kräver samordna-
de insatser från ett stort antal aktörer. 

Platsutveckling på en så problematisk och 
komplex plats som centrala Gamlestaden 
innefattar flera perspektiv – de brottsförebyg-
gande och trygghetsfrämjande perspektiven, 
förvaltningen av lokaler, men också bostäder, 
på platsen, förvaltningen av offentliga miljöer, 
förutsättningarna för ett livskraftigt lokalt nä-
ringsliv utan inslag av osund konkurrens, samt 
också utrymmet för bilar respektive människor 
som rör sig till fots och barn som leker. Under 
2022 har Fastighetsägare i Gamlestaden 
rekryterat Johan Sabel som projektledare för 
den fysiska platsutvecklingen.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden
 TIDPLAN:   Löpande

2.1. Platsutveckling Centrala 
Gamlestaden
(Brahegatan-Holländareplatsen-Artilleriga-
tan-Hornsgatan-Treriksgatan-Nylösegatan)
Centrala Gamlestaden är Gamlestadens hjärta 
med potentiellt stor attraktivitet. Det är också 
ett område med en stor komplexitet och en 
sammansatt ansvarsfördelning. Här finns en 
mångfald fastighetsägare och bostadsrätts-
föreningar med varierande nivåer av kom-
petens, engagemang och ambitionsnivåer. 
Platsutveckling Centrala Gamlestaden är en 
pilot i arbetet med hållbar platsutveckling i 
Gamlestaden – de insatser som fungerar här 
bör fungera i vilket geografiskt sammanhang 
som helst. Många insatser har tagit mycket 
lång tid att få på plats – Sommargatan 2023, 
firandet av Gamlestaden 550 år och Göte-
borgs Stads 400-årsfirande bör fungera som 
en motivation att få synliga effekter på plats 
till sommaren 2023. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden
 MEDAKTÖRER:   Poseidon, Balder, Stadsmiljö-
förvaltningen, BRF Koljan, Hökerum, Stads-
fastighetsförvaltningen, Spasenoski, Sigillet, 
SKFs BRF nr9, Aspelin Ramm, Stadsbyggnads-
förvaltningen, Göteborg Energi, Drivhuset, 
Socialförvaltning Nordost, de lokala näring-
sidkarna
 TIDPLAN:  Sommargata 2023, jubileumsfiran-
det augusti-september 2023

 
2.2. Sommargata Brahegatan 
Stadsmiljöförvaltningen arbetar med tillfälligt 
platsskapande och omvandling av trafikala 
ytor till förmån för vistelse, fotgängare och 
hållbara mobilitetslösningar. Brahegatan gjor-
des om till sommargågata för första gången 
2022. En mängd erfarenheter går att ta tillvara 
för ett ännu bättre genomförande av sommar-
gata Brahegatan till sommaren 2023. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR OCH FINANSIERING:  
Stadsmiljöförvaltningen
 TIDPLAN:  Sommaren 2023

2.3. Långsiktig platsutveckling 
”Brahetorget”
Platsen Brahegatan 1-6 är den plats som 
binder samman – fysiskt och socialt – de om-
fattande stadsutvecklingsprojekten söder om 
Artillerigatan med befintliga Gamlestaden. På 
sikt bör platsen utvecklas till en permanent, 
bilfri torgbildning, ”Brahetorget”.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden
 TIDPLAN:  långsiktig utvecklingsprocess

2.4. Belysning Centrala Gamlestaden
Trafikkontoret tog 2016 fram ett väl genom-
arbetat förslag till Belysningsprogram för 
Gamlestaden (TK/ÅF 2016-06-23). Förslagen 
i programmet ligger helt i linje med det be-
lysningsprogram som Fastighetsägare i Gam-
lestaden tog fram år 2002 (Ljus i Gamlesta-
den, Kajsa Sperling, White) och som delvis 
förverkligats genom de ca 20 platsupprust-
ningar som skett i stadsdelen sedan millen-
nieskiftet. Trafikkontorets förslag till program 
framhåller att belysningen i stora delar av 
Gamlestaden (det vill säga, i princip i mellan-
rummen mellan de upprustade platserna) är 
eftersatt. Under 2022 har aktörerna i Centrala 
Gamlestaden arbetat fram en prioritering 
av belysningsinsatser som bör genomföras 
under första halvåret 2023. Fastighetsägare 
i Gamlestaden har anlitat Johan Sabel för att 
driva processen.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   
Fastighetsägare i Gamlestaden genom pro-
jektledaren Platsutveckling
 TIDPLAN:  Första halvåret 2023
 

2.4.1. Fasadbelysning ”Klockhuset” fd 
SKFs landmärke 
I enlighet med Förslag till belysningsprogram 
för Gamlestaden 2016, sidorna 15, 21, 29, 31, 
33
 GENOMFÖRANDE:   Aspelin Ramm

2.4.2. Översyn och åtgärder 
allmänbelysning Brahegatan 1-6
Belysningsförslag för platsen finns i Förslag 
till belysningsprogram för Gamlestaden 2016, 
sid 33. Om platsen kan komma att utvecklas 
permanent som en bilfri torgbildning bör 
permanenta belysningsåtgärder integreras 
i en sådan platsutveckling. Möjliga tillfälliga 
förbättringar av belysningen på platsen bör 
prövas av de lokala fastighetsägarna samt 
Stadsmiljöförvaltningen som en del i arbetet 
med det tillfälliga platsskapandet, primärt 
sommargata Brahegatan.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   
Fastighetsägare i Gamlestaden genom pro-
jektledaren Platsutveckling 
 TIDPLAN:  Påbörja process 2022

2.4.3. Belysning och omsorgsfull 
utformning av portiken mellan 
Brahegatan och Holländareplatsen

 GENOMFÖRANDE:   BRF Koljan

2.4.4. Översyn och åtgärdande av 
eftersatt allmänbelysning resterande 
delar av Centrala Gamlestaden 
(Brahegatan-Götaholmsgatan-
Harald Stakegatan-Holländaregatan-
Banérsgatan)
I enlighet med Förslag till belysningsprogram 
för Gamlestaden 2016. Långsiktig process.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  Fastighetsägare i 
Gamlestaden
 MEDAKTÖR:  Stadsmiljöförvaltningen

 TIDPLAN:  Långsiktigt

2.4.5. Julbelysning 2023
 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:  Fastighetsägare 
i Gamlestaden, de enskilda fastighetsägarna 
på aktuella platser
 MEDAKTÖR:  Stadsmiljöförvaltningen
 TIDPLAN:  Långsiktigt

2.5. Skyltning verksamheterna i 
gatuplan, prio Brahegatan
Skyltningen på lokalerna i gatuplan är en vik-
tig del av den gestaltade livsmiljön i staden. 
Skyltningen är också ett verktyg för näring-
sidkarna att kommunicera sin verksamhet till 
potentiella kunder och är därmed viktigt för 
den egna konkurrenskraften. Kvaliteten på 
skyltning i Centrala Gamlestaden lever inte 
upp till Göteborgs Stads fastställda policy på 
området. Tidigt 2023 fattar Fastighetsägare 
i Gamlestaden beslut om en gemensam ge-
nomförande-guide för att underlätta för fast-
ighetsägare och näringsidkare att höja nivån 
på skyltarna i bottenplan. Genomförande bör 
synas i gatumiljön under första halvåret 2023.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:   
Fastighetsägare i Gamlestaden, fastighetsägare 
och bostadsrättsföreningar med lokaler i gatup-
lan, näringsidkarna

 MYNDIGHETSTILLSYN OCH BYGGLOV:   
Stadsbyggnadsförvaltningen
 TIDPLAN:  Långsiktig process, men med synli-
ga förändringar under första halvåret 2023

2.6. Stöd för utformning och tillstånd 
för uteserveringar, prio Brahegatan
Fastighetsägare i Gamlestaden beslutar tidigt 
2023 om en gemensam guide och stöd för 
fastighetsägare och näringsidkare gällande 
tillstånd och utformning av uteserveringar. 
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 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:  
Fastighetsägare i Gamlestaden genom pro-
jektledaren Platsutveckling, enskilda fastig-
hetsägare
 MYNDIGHETSTILLSYN OCH EV. BYGGLOV:   
Stadsmiljöförvaltningen, Stadsbyggnadsför-
valtningen
 GENOMFÖRANDE:   De enskilda näringsidkarna
 TIDPLAN:  Synliga resultat under sommaren 
2023

2.7. Gemensam papperskorg i 
Gamlestaden
Fastighetsägare i Gamlestaden har under 
2022 tagit fram en gemensam papperskorg 
för gränsöverskridande användning i stads-
delen. En ambition är att få allt fler aktörer 
i stadsdelen att sätta ut den och ta på sig 
ansvar för skötsel.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  
Fastighetsägare i Gamlestaden
 GENOMFÖRANDE:   Enskilda fastighetsägare
 TIDPLAN:   Långsiktig process från 2022

2.8. Gemensam upphandling av 
klottersaneringstjänster
Ett flertal mindre aktörer och bostadsrätts-
föreningar i Gamlestaden har inte adekvata 
avtal för klottersanering, vilket leder till 
att klotter blir kvar på många fasader mm 
under lång tid, vilket också gör stadsdelen 
attraktivt att klottra i. Balder har tagit på 
sig ansvaret att göra en upphandling som 
privata aktörer och bostadsrättsföreningar 
kan ansluta sig till. Privata aktörer skiljer sig 
från offentligägda aktörer i det att de inte är 
bundna av Lagen om Offentlig Upphandling, 
LOU.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   Balder
 TIDPLAN:  Första halvåret 2023

2.9. Gemensamma orienteringsskyltar
Fastighetsägare i Gamlestaden formerar en 
arbetsgrupp för att ta fram gemensamma 
orienteringsskyltar på väl valda platser i Gam-
lestaden, arbeta fram finansiering, utform-
ning, placering mm.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  
Fastighetsägare i Gamlestaden
 TIDPLAN:   Från 2023

2.10. Levande gatuplan: strategin nya-
lyfta-byta läge-avlägsna
Drivhuset Göteborg har sedan januari 2019 
i uppdrag att stärka det lokala näringsli-
vet i Gamlestaden. Uppdraget finansieras 
av Fastighetsägare i Gamlestaden. Inom 
uppdraget har Drivhuset formulerat strategin 
nya-lyfta-bytaläge-avlägsna. Ett verktyg som 
Drivhuset har arbetat fram är att tillsammans 

formulera gemensamma koncept (eko-re-
ko) för de nya verksamheter som ska lockas 
att etablera sig i Gamlestaden, identifiera 
verksamheter som kan behöva ett kompe-
tenslyft, bygga upp ett samarbete mellan 
lokalfastighetsägarna så att verksamheter som 
i sig är bra men inte är optimalt lokaliserade 
kan byta läge, samt identifiera och etablera 
arbetsmetoder för att kunna avlägsna oseriösa 
verksamheter som eventuellt bedriver osund 
eller kriminell verksamhet.

Under 2023 ska fokus läggas på ”lyfta”, 
gruppen näringsidkare som behöver kompe-
tensstöd, samt ”nya”, implementera arbets-
metoder för att attrahera näringsidkare som 
bedriver sund verksamhet, med robusta 
affärsmodeller och som fyller behov i boendes 
och arbetandes vardag. Fokus ska ligga på 
hela Gamlestaden. Arbetet samordnas med 
den fysiska platsutvecklingen samt säkerhets-
arbetet.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR: 
Fastighetsägare i Gamlestaden genom Driv-
huset
 MEDAKTÖRER:  Näringsidkare i Gamlestaden, 
ägare och förvaltare av lokaler i gatuplan i 
Gamlestaden
 TIDPLAN:  Pågående

 

2.10.1. Gamlestaden som 
matdestination och lokala 
näringsidkare som bärare av lokalt 
kulturliv
I Gamlestaden finns ett växande antal innova-
tiva entreprenörer som driver verksamhet med 
koppling till mat, dryck, kultur och konsthant-
verk. Ett flertal av dessa entreprenörer deltog 
under workshopen på Medborgarhuset 
20221017 och lärde där känna varandra och 
utvecklade kontaktnät med andra nyckelaktö-
rer i stadsdelen. Dessa näringsidkare utvecklar 
nu sina egna nätverk och gemensamma planer 
för olika projekt och evenemang som kan ses 
som utlopp för kreativitet och en ohejdbar 
skaparlust som på ett mycket konkret sätt kan 
leda mot visionen om ett Levande Gamlesta-
den. BID Gamlestaden behöver under 2023 
ha en beredskap för att möta och stärka de 
lokala initiativen av lokala entreprenörer.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:   Lokala entre-
prenörer
 MEDAKTÖRER:   BID Gamlestaden genom 
BID-samordnaren, Drivhuset
 TIDPLAN:   2023 och framåt 

2.10.2. Gemensam 
kommunikationsplattform
Det finns behov av en gemensam kommuni-
kationsplattform för lokala näringsidkare, för 
att kommunicera evenemang med mera. En 
sådan plattform kan eventuellt fylla ett flertal 
andra behov. Behov, utformning, avgränsning, 
finansiering av utformning och maintenance 
behöver utredas.

  
 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   BID-samordnaren 
 FINANSIERING:  Fastighetsägare i 
 Gamlestaden
 TIDPLAN:   Utredning 2023

2.10.3. Gamlestadsbilagan – gemensam 
bilaga till lokalhyreskontrakten
Lokalhyreskontraktet är fastighetsägarens 
viktigaste verktyg för att förebygga krimina-
litet och osund konkurrens i lokalerna, samti-
digt som det är ett verktyg för att upprätthål-
la öppna verksamheter och rätt användning 
av lokalerna. Fastighetsägare i Gamlestadens 
styrelse har därför arbetat fram Gamlestads-
bilagan, en gemensam bilaga till lokalhy-
reskontrakten. Ansvarig för processen har 
varit David Eriksson, jurist på Fastighetsä-
garna GFR. Gamlestadsbilagan fastställs i 
januari 2023 och ska därefter implementeras 
av så många fastighetsägare som möjligt. 
Bilagan förväntas primärt ha en pedagogisk 
effekt, då den fungerar som stöd i dialogen 
mellan lokalhyresvärd och lokalhyresgäst. 
Att förnya lokalkontrakten kan göras senast 
i samband med att de gamla lokalavtalen 
förhandlas om. Verktyget har till syfte att 
höja nivån på kvaliteten på verksamheterna i 
lokalerna i hela Gamlestaden, men förväntas 
få störst betydelse för bostadsrättsförening-
ar och mindre bostadsfastighetsägare som 
äger och förvaltar lokaler i gatuplan. Antalet 
fastighetsägare som implementerar avtalen 
behöver följas upp löpande. 
  
 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   Fastighetsägare i 
Gamlestaden
 TIDPLAN:   Fastställt dokument januari 2023, 
implementering löpande därefter

2.10.4. Stöd för kompetent 
lokalförvaltning
God och kunnig förvaltning av lokaler i gatu-
plan är fundamentalt för att förebygga osund 
konkurrens, oegentligheter och kriminalitet 
i stadsmiljön samt för att åstadkomma målet 
Levande gatuplan. Därför tas fram ett stöddo-
kument för god lokalförvaltning i samarbete 
mellan BID-samordnaren och David Eriksson, 
jurist på Fastighetsägarna. Fastighetsägare 
i Gamlestaden finansierar Davids arbete. 
Dokumentet ska fastställas av Fastighetsägare 
i Gamlestadens styrelse.
  
 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   BID-samordnaren
 TIDPLAN:   Våren 2023



2.11. Tillfällig platsutveckling Platsen 
under viadukten
Platsen under viadukten pekas i varje under-
sökning ut som Gamlestadens otryggaste 
plats, så också i Gamlestadsundersökningen 
2021. Viadukten kommer att rivas och platsen 
bli föremål för ny stadsutveckling, men detta 
ligger ännu flera år framåt i tiden. Platsen är 
regnskyddad och det bör gå att åstadkomma 
en intressant tillfällig platsutveckling här. An-
svarig för att driva processen är Johan Sabel.
  
 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:   Fastighetsä-
gare i Gamlestaden genom projektledaren 
platsutveckling
 MEDAKTÖRER:   Stadsmiljöförvaltningen
 TIDPLAN:   Från 2023

2.12. Platsutveckling Bellevue 
(Lars Kaggsgatans mynning mot 
Bellevuerondellen)
Lars Kaggsgatans mynning mot Bellevueron-
dellen har potential att utvecklas som en att-
raktiv platsbildning, med existerande levande 
lokaler i gatuplan, mer grönska, mer omsorg 
i utformningen av den offentliga miljön och 
med minskad dominans av bilar. Platsutveck-
ling Bellevue bör ges prioritet och dra lärdom 
efter den process som drivs i Centrala Gam-
lestaden. Erfarenheten är att de lokala fastig-
hetsägarna är de nyckelaktörer som behöver 
aktivera sig och aktivera varandra först för att 
kunna få till stånd en platsutvecklingsprocess.
  
 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:   Sigillet, 
HSB-fastigheter, Fastighetsägare i Gamlesta-
den
 MEDAKTÖRER:   Västsvenska Hem, BRF Lars 
Kaggsgatan 45, BRF Bellevue, BRF Göte-
borgshus nr 7, SKFs BRF nr 1, Stadsmiljöför-
valtningen
 TIDPLAN:   Långsiktig process

2.13. Platsutveckling Gamlestadens 
Fabriker (inklusive nybyggnation)
Gamlestadens Fabriker är ett historiskt 
viktigt och arkitektoniskt intressant område i 
Gamlestaden. Verksamheter med inriktning 
mot kreativitet, upplevelser och hållbarhet 
utvecklas i området över tid. Nybyggnation i 
området pågår.  
  
 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:   Platzer, JM
 MEDAKTÖRER:   YESBOX, Urban Food Space, 
lokala verksamheter
 TIDPLAN:   Pågående

2.14. Platsutveckling Slakthuset
Slakthusområdet är ett historiskt viktigt och 
arkitektoniskt intressant område i Gamlesta-
den. Verksamheter med inriktning mot mat, 
vin, öl och hantverk utvecklas i området i 
väntan på programarbete som ska möjliggöra 
nybyggnation i området.
  
 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:   Corem, Higab, 
Stadsbyggnadsförvaltningen
 MEDAKTÖRER:   Lokala verksamheter
 TIDPLAN:   Pågående

2.15. Idrotts- och aktivitetsområde 
Kvibergs Park
Kvibergs Park fortsätter att utvecklas som 
mötesplats för idrott, hälsa, kultur och utbild-
ning. Fram till 1994 var Kviberg ett regements-
område. Under 2000-talet har området 
utvecklats till aktivitetsområde, med ett stort 
antal fotbollsplaner, en klätteranläggning, en 
inomhushall för beachvolleyboll, motionsspår, 
utegym, skolor, föreningslokaler med mera. 
Prioritet Serneke Arena, med fotbollshall, 
sporthallar, skidspår inomhus året-runt, hotell 
och konferens invigdes 2015. Under 2023 
kommer den nya is- och sporthallen i områ-
det, uppförd av Göteborgs Stad, stå klar. En 
av Göteborgs största lekplatser, en temalek-
plats med utformning som replikerar områ-
dets historiska byggnader, samt ett gruppträ-
ningsområde, färdigställdes 2022.
  
 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   Idrott- och fören-
ingsförvaltningen
 MEDAKTÖRER:   Higab, Socialförvaltningen 
Nordost, Stadsmiljöförvaltningen, Prioritet 
Serneke Arena
 TIDPLAN:   Is- och sporthall färdigställd 2023

3. Trygghet och 
förebyggande av brott

3.1. Trygghetsmöten Gamlestaden
Halvårsvis möts företrädare för polis, social-
tjänst, fältare och andra kommunala företrä-
dare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, 
stora företag, mindre näringsidkare, sjukvår-
den, skolorna, Västtrafik, civilsamhället, Securi-
tas och boende för informationsutbyte och mo-
bilisering i allas arbete för ökad trygghet och 
minskad utsatthet i Gamlestaden. Syftet med 
mötet är gemensam lägesbild och identifierade 
lokala problem, stärkta kontakter mellan lokala 
aktörer samt ökad gemensam problemhante-
ringsförmåga. Agendan utvecklas över tid. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   BID Gamlestaden 
genom säkerhetssamordnaren
 TIDPLAN:   Pågående från 2016

3.2. Övergripande perspektiv: 
motverka narkotikahanteringen
Den öppna narkotikahandeln identifieras av 
många som det mest grundläggande pro-
blemet i den lokala och territoriellt baserade 
brottsligheten, med tydliga kopplingar till 
organiserad kriminalitet, våldsanvändning, 
rekrytering av barn och unga samt ”häng” i 
det offentliga rummet vilket leder till otrygg-
het, minskning av människors rörelsefrihet och 

utsatthet för näringsidkare. ”Handel med nar-
kotika” är det problem som utan konkurrens 
ökar mest, enligt medborgarundersökningen 
i Gamlestaden 2021. Det finns ingen enskild 
insats som är effektiv för att minska narkotika-
hanteringen i en hel stadsdel, men perspek-
tivet bör finnas med i de flesta insatser som 
planeras och genomförs.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:   Polisen, Social-
förvaltningen Nordost, BID Gamlestaden
 MEDAKTÖRER:  Enskilda boende och verksam-
ma, civilsamhället, enskilda fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar, näringsidkare, Securi-
tas med flera
 TIDPLAN:  Pågående

3.3. Embrace för förbättrat arbete med 
uppdaterade lägesbilder
Göteborgs Stad har köpt in det digitala 
verktyget Embrace, med syfte att förbättra 
arbetet med aktuella lägesbilder avseende 
brott, incidenter och otrygghet, för att skapa 
möjligheter att utvärdera gjorda insatser 
med mera. I en komplex stadsdel som 
Gamlestaden krävs att många aktörer ger 
input via Embrace för att lägesbilderna ska 
vara tillförlitliga. Trygghetssamordningen vid 
Socialförvaltning Nordost arbetar med att 
göra aktörer med god geografisk spridning 
över stadsdelen delaktiga i användningen av 
verktyget Embrace.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  Trygghetssamord-
ningen Socialförvaltning Nordost
 TIDPLAN:  från 2023

3.4. Myndighetstillsyn i samarbete 
som verktyg för att säkra lokala 
näringsidkare och motverka osund 
konkurrens
Sedan ett antal år tillbaka samarbetar olika 
relevanta myndigheter i syfte att motverka 
osund konkurrens samt kriminellt inflytande 
över lokala näringsidkare. Verktyget som 
används är de olika myndigheternas till-
synsuppdrag inom olika lagstiftningar, som 
brottsbalken, miljöbalken, livsmedelslagstift-
ningen, alkohollagstiftningen och tobakslag-
stiftningen. Lokalhyresvärdar har en nyckelroll 
i att upprätthålla väl fungerande och sunda 
verksamheter i sina lokaler. Om det har gått så 
långt så att en verksamhet bryter mot lagen 
eller bedrivs under kriminellt inflytande så 
är det lokalhyresvärden som kan flytta bort 
verksamheten genom att avsluta lokalhy-
reskontraktet. Utmaningen i Gamlestaden är 
den stora mångfalden fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar med lokaler i gatup-
lan. Erfarenheten är att sårbarheten är stor 
för alla typer av lokalfastighetsägare, men 
alldeles särskilt för mindre fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar som inte har tillgång 
till egen säkerhetskompetens. Fastighetsäga-
re i Gamlestadens säkerhetssamordnare har 
därför getts rollen som länk och informations-
bärare mellan fastighetsägare och tillsynsmyn-
digheter samt som rådgivare gentemot de 
enskilda fastighetsägarna. I de fall det kan bli 
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aktuellt att säga upp en lokalhyresgäst med 
grund i osund konkurrens, kriminell verksam-
het eller andra oegentligheter har lokalhyres-
värden två månader på sig att agera, antingen 
efter att ha fått vetskap om oegentligheterna, 
alternativt efter en laga kraftvunnen dom eller 
ett fastställt föreläggande.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:  Fastighetsägare 
i Gamlestaden genom säkerhetssamordnaren, 
miljöförvaltningen, Polisen
 MEDAKTÖRER:  Övriga tillsynsmyndigheter, en-
skilda fastighetsägare, enskilda näringsidkare 
 TIDPLAN:  Från 2022

3.5. LOV3 Centrala Gamlestaden – 
gemensam ordningsvaktsupphandling
Sedan 2018 är ett stort område i Centrala 
Gamlestaden godkänt som LOV3-område, 
och ordningsvakter patrullerar på dagtid med 
gemensam finansiering från sex lokala aktörer. 
Dessa är Aspelin Ramm (tidigare: Samhälls-
byggnadsbolaget), SKF, Coop, Systembo-
laget, Poseidon och Stadsfastighetsförvalt-
ningen (tidigare: Fastighetskontoret, ägare 
och förvaltare av Medborgarhuset). Åtgärden 
utvärderades under våren 2020, med finan-
siering från BRÅ. Utvärderare: Ylva Norén 
Bretzer, Förvaltningshögskolan, Göteborgs 
universitet. Fastighetsägare i Gamlestaden 
sköter fakturering och är den juridiska person 
som står för LOV3-tillståndet. Insatsen sam-
ordnas av säkerhetssamordnaren, som alltså 
finansieras av Fastighetsägare i Gamlestaden.
 
Under 2023 kommer insatsen utvecklas och 
finansiärerna gå in med ökad insats, för att få 
till stånd utökade samt senarelagda tillsynsti-
der, med syfte att motverka den eskalerande 
utveckling med hot och våld vid fd SKF-par-
keringen och platsen vid Säveån. Syftet är 
också att stärka tryggheten och förebygga 
kriminalitet på Brahegatan samt att motverka 
narkotikahantering i området. Under 2022 kan 
BID Gamlestaden tillsammans med polisen i 
nordost och Västtrafik vara drivande i att prö-
va om LOV3 och gemensam ordningsvakts-
upphandling kan göras till ett användbart och 
effektivt verktyg också för denna plats. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   Fastighetsägare i 
Gamlestaden genom säkerhetssamordnaren
 FINANSIERING:   Aspelin Ramm, SKF, Coop, 
Systembolaget, Poseidon, Stadsfastighetsför-
valtningen
 UPPDRAGSTAGARE:   Securitas
 TIDPLAN:   Pågående från jan 2018

3.6. Platsen vid Säveån och 
människorna som vistas där
Platsen vid Säveån har under många år fung-
erat som en samlingsplats för individer med 
en missbruksproblematik. Under senare år har 
problem på platsen eskalerat i och med att 
flera olika grupper samlas på en begränsad 
yta och tenderar att komma i konflikt med 
varandra. Platsen har utvecklats till en krimino-
gen miljö och utsattheten hos de grupper som 
vistas där är stor. De som arbetar vid plat-

sen, särskilt kvinnor, upplever stor utsatthet. 
Ingen bor riktigt nära platsen. SKFs före detta 
huvudkontor är tömt och huset ska byggas om 
och ut. Ett flertal olika insatser har gjorts på 
denna plats under senare år men under 2023 
krävs ännu ett samlat omtag med aktuella 
aktörer, både med fokus på individerna med 
missbruksproblematik, på dem som har rätt 
till trygghet i anslutning till sina arbetsplatser, 
samt på platsens utformning. Under somma-
ren 2023 kommer troligen platsen bli till en 
byggarbetsplats. På lång sikt ska platsen bli 
en del av parkstråket längs med Säveån. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   Socialförvaltning 
Nordost, Fastighetsägare i Gamlestaden 
genom säkerhetssamordnaren
 TIDPLAN:   2023

3.7. Ideella sociala insatser för 
människor i utsatthet och med en 
missbruksproblematik
I Gamlestaden verkar ett flertal ideella 
organisationer med hjärta för och vana vid 
att arbeta med människor i utsatthet och 
utanförskap. Eftersom flera av dessa organi-
sationer också äger fastigheter i stadsdelen 
är de också medlemmar i Fastighetsägare i 
Gamlestaden. Olika ideella insatser för de här 
grupperna har genomförts under åren, främst 
av Svenska Kyrkan Nylöse församling. Om och 
när det finns kraft inom frivilligorganisationer 
med förankring i stadsdelen att återigen driva 
sådan stödjande verksamhet i stadsdelen bör 
sådana initiativ stödjas på lämpligt sätt. 
 
 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   Troligen Svenska 
Kyrkan 
 TIDPLAN:   Frågan ligger hos aktörerna

3.8. Samling runt tryggheten 
Gamlestads Torg (– Slakthusområdet – 
Gamlestadens Fabriker)
Gamlestads Torg är en relativt nyutvecklad stor 
bytespunkt för spårvagn, buss och tåg, och 
också en viktig arbetsplats och boendemiljö för 
många människor. Platsen etablerades tidigt 
som en problematisk plats, bland annat med 
öppen narkotikahantering och med en komplex 
och otydlig förvaltningsstruktur. Olika aktörer 
har dragit i trygghetsvandringar och andra initi-
ativ för att hantera platsen och vid flera tillfällen 
har ibland BID Gamlestaden, ibland enskilda 
aktörer, initierat möten, trygghetsvandringar, 
problemanalyser med mera för platsen. Dessa 
insatser fortsätter vid behov. 

2022 har säkerhetssamordnaren arbetat fram 
en LOV3-ansökan för området, som fått god-
kännande i slutet på året. Utmaningen under 
2023 är att hitta en samfinansieringslösning 
för en ordningsvaktsinsats. Tryggheten på 
platsen behöver följas upp kontinuerligt.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:   Fastighetsägare 
i Gamlestaden genom säkerhetssamordnaren, 
Polisen
 MÖJLIGA MEDAKTÖRER:   Socialförvaltningen 
Nordost Trygghetssamordningen, Stadsmil-
jöförvaltningen, Västtrafik, Platzer, Peab, BRF 

Gamlestads Brygga, Wikovia, BRF Gamlestads 
Plaza, Närhälsan, Världslitteraturhuset, Grund-
skoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, 
Corem, Higab
 TIDPLAN:   2023

3.9. Samling om Bellevue 
Industriområde
Bellevue Industriområde är ett bortglömt om-
råde som har getts mycket fokus i BID-arbetet 
i Gamlestaden. Sedan våren 2016 kallas aktö-
rerna i området till möte 2-4 gånger per år. En 
mängd olika insatser har prövats i området. 
Till synes ”enkla” problem med nedskräpning 
och trafik- och parkeringssvårigheter har visat 
sig vara strukturellt svårlösta, och kvalificerar 
sig väl som så kallade ”wicked problems”. Pro-
blembilden i området har generellt minskat 
kraftigt i och med att fastigheten Kviberg 5:3 
bytte ägare 2021, vilket ledde till en stängning 
av Bellevue Marknad. Ett flertal strukturella 
problem i området kvarstår, och flera problem 
i området kan inte hanteras av de lokala ak-
törerna på egen hand, bland annat på grund 
av ett utbrett friåkarbeteende. Situationen 
i området behöver följas upp kontinuerligt. 
Området kan komma i ett nytt läge i och med 
att detaljplanerevisionen för kvarteret Gösen 
går vidare och den genomgripande stads-
utvecklingen som planeras för det området 
kommer närmare i tid.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:   BID Gamlesta-
den genom samordnaren, Socialförvaltning 
Nordost, Fastighetsägarna i Bellevue Industri-
område
 MEDAKTÖRER:   Stadsbyggnadsförvaltningen, 
Stadsmiljöförvaltningen, Stadsfastighetsför-
valtningen, Miljöförvaltningen, Stena Fastig-
heter, lokala verksamheter, polisen

3.10. Samling runt tryggheten Kviberg
Brotts-. och ordningssituationen i Kviberg, 
specifikt området vid studenthemmen – Kvi-
bergs marknad – Arenan – idrottsplatserna, 
med överspill också i de relativt nya bostads-
områdena i Kviberg, varierar över tid och 
behöver följas upp. Socialförvaltning Nordost 
Trygghetssamordningen samordnar möten 
med de lokala aktörerna vid behov. BID Gam-
lestadens säkerhetssamordnare bidrar med 
kompetens. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   Socialförvaltning 
Nordost Trygghetssamordningen
 MEDAKTÖRER:   Idrott- och föreningsförvalt-
ningen, Fastighetsägare i Gamlestaden, de 
lokala fastighetsägarna, Kvibergs Marknad, 
Serneke Arena, polisen
 TIDPLAN:   Pågående

3.11. Oordning i folkbokföringen samt 
oriktiga hyresförhållanden
Oordning i folkbokföringen samt oriktiga 
hyresförhållanden är generella samhällspro-
blem som föder organiserad kriminalitet, 
korruptivt beteende och otrygghet i boende-
miljön, vilket riskerar att få negativa effekter 
på den generella tryggheten i en stadsdel 
eller ett bostadsområde. Allmännyttan och 
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en del större privata bostadsföretag arbetar 
med frågan sedan ett antal år, men många 
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar 
har inte kunskap om vad de själva kan göra 
för att förebygga dessa företeelser i det egna 
beståndet. BID Gamlestaden kan ta fram en 
checklista som stöd för fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar för att arbeta syste-
matiskt med oriktiga hyresförhållanden, samt 
med viktiga myndighetskontakter i form av 
Socialförvaltning och Skatteverket.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   Socialförvaltning 
Nordost/BID Gamlestaden
 MÖJLIGA MEDAKTÖRER:   Socialförvaltning 
Nordost Trygghetssamordningen
 TIDPLAN:   2023

3.12. Gamlestadspatrull 
– för bättre renhållning, ökad trygghet 
samt arbetstillfällen för människor som står 
långt från arbetsmarknaden.
Det problem som flest svarande i medborgar-
undersökningen i Gamlestaden 2021 iden-
tifierar som ett ”stort problem” i stadsdelen 
är nedskräpningen. Det är inte nytt för 2021 
års enkät och inte heller ett unikt fenomen för 
Gamlestaden, utan fungerar snarare som en 
illustration för hur ett till synes banalt problem 
är extremt svårlöst i en komplex stadsmiljö. 
Efter ett antal års förberedelser är en patrull 
ute i stadsmiljön i Gamlestaden sedan som-
maren 2022. Insatsen är långsiktig, men kräver 
en hög grad av samordning. Bostads AB 
Poseidon tillhandahåller lokal arbetsledning 
samt lokal för ombyte och raster. Fastighets-
ägare i Gamlestaden finansierar patrullens 
kläder, mobiltelefon mm. Gamlestadspatrullen 
är framarbetat som ett samarbetsprojekt med 
Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsför-
valtningen, Park- och Naturförvaltningen samt 
Socialförvaltning Nordost.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   Fastighetsägare 
i Gamlestaden genom verksamhetssamord-
naren
 MEDAKTÖRER:   Bostads AB Poseidon, Stads-
miljöförvaltningen, Arbetsmarknads- och vux-
enutbildningsförvaltningen, Socialförvaltning 
Nordost, Poseidon
 TIDPLAN:   Pågående från 2022?

3.13. Verksamhet i fd bibliotekslokalen 
i Medborgarhuset 
Den lokal i Medborgarhuset på Brahegatan 
som blev tomställd i och med bibliotekets flytt 
till Gamlestads Torg har nu stått tom i flera år. 
Här fanns länge planer på en familjecentral, 
med verksamheter som öppen förskola. Famil-
jecentralen kommer dock inte bli av. Lokalen 
behöver fyllas, och gärna med en meningsfull 
verksamhet, gärna riktad mot barnfamiljer 
eller äldre, som bidrar till folkliv, trygghet och 
sund utveckling av Brahegatan. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   Socialförvaltning-
en Nordost Stadsområde Välfärd och fritid

4. Kultur, historia, evenemang 
och stärkt lokal identitet

4.1. … med det historiska arvet synligt.
Gamlestaden är en stadsdel med en rik identi-
tet och en historia med många bottnar. Staden 
Nya Lödöse fick sina stadsprivilegier den 17 
augusti 1473. Här har viktiga delar av svensk 
industri sina rötter. I Gamlestaden är arbe-
tarstadsdelen och -kulturen levande minnen, 
tillsammans med den tidiga och självklart när-
varande mångkulturen. Här finns stadsmiljö ri-
tad av den legendariske Albert Liljenberg, och 
här finns vackra gamla industriområden som 
är under omvandling till attraktiva bostads-, 
verksamhets- och destinationsområden. 

Den 17 oktober 2022 genomfördes genom 
BID Gamlestaden en dynamisk workshop med 
nästan 70 deltagare med fokus på Gamlesta-
dens historiska arv, på kulturens roll i stadsut-
vecklingen, Gamlestaden som matdestination 
och en gestaltade livsmiljön. Från workshopen 
finns en sammanställning av alla de idéer och 
förslag som producerades vid det tillfället. 
Flera intressanta processer har kommit igång 
efter workshopen (se punkt 2.10.1 ovan) men 
flera av de bästa idéerna behöver processas 
vidare, finansieras etc. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   BID Gamlestaden  
 TIDPLAN:   2023 och framåt

4.2. Gamlestaden – det nya sedan 
1473. En del av Göteborgs Stads 
400-årsjubileum
I augusti 2023 är det 550 år sedan staden 
Nya Lödöse fick sina stadsprivilegier. 2023 
är också ett år då det är möjligt att fira och 
manifestera många stora framsteg i stadsut-
vecklingen i Gamlestaden. I augusti genom-
förs därför i BID Gamlestadens regi en fest för 
att fira en älskad stadsdel. Ambitionen är att 
många ska vara delaktiga i firandet, som ska 
vara en del av Göteborgs Stads 400-årsjubi-
leum. Drivhuset får i uppdrag att projektleda 
genomförandet.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   BID Gamlestaden 
 TIDPLAN:   Augusti 2023 

4.3. Gamlestadsgalej 2023 – en del av 
Göteborgs Stads 400-årsjubileum och 
Göteborgs Stads Kulturkalas
Gamlestadens stadsdelsfest planeras till 1-2-3 
september 2023, den helg som utgör den sto-
ra finalen på hela Göteborgs 400-årsjubileum. 

Planeringen utgår från ett evenemang på 
flera platser i Gamlestaden, med lärdom från 
tidigare års Gamlestadsgalej. Fastighetsägare 
i Gamlestaden har möjliggjort och finansierat 
Gamlestadsgalej sedan 2012. 2022 var första 
året då Drivhuset hade ett tydligt uppdrag att 
projektleda galej samt första året som galej 
var en del av Göteborgs Stads Kulturkalas. 
Det finns goda förutsättningar att göra årets 
galej till ett mer inkluderande och engageran-
de evenemang än någonsin.  

 GRUNDFINANSIERING:   Fastighetsägare i 
Gamlestaden
 GENOMFÖRANDE:   Drivhuset
 MEDAKTÖRER:   Göteborg o Co, Socialförvalt-
ning Nordost, kommunala förvaltningar och 
bolag, byggare, fastighetsägare, föreningsliv, 
kulturentreprenörer, lokala näringsidkare med 
flera
 TIDPLAN:   1-2-3 september 2023

4.4. Pilgrimsleden Göta Älv
Pilgrimsleden Göta Älv har etablerats i 
Gamlestaden. Vandring och vandringsleder 
är viktiga möjligheter till stärkt folkhälsa, 
lokal utveckling och stärkt lokalt näringsliv. 
Pilgrimsleder har egenskapen att de dras 
genom städer och samhällen i och med att 
de går från kyrka till kyrka. Pilgrimsleden 
Göta Älv utvecklas i brett samarbete mellan 
ett flertal kommuner, Regionen och Svenska 
kyrkan. Leden går mellan Masthuggskyrkan 
och Trollhättan/Vänersborg. Under 2022 har 
hänvisningsskyltar mm satts upp i stadsdelen. 
Under 2023 publiceras kartmaterial och inne-
hållet på Pilgrimsledens websida utvecklas 
kontinuerligt.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   Västkuststiftelsen
 MEDAKTÖRER:   Stadsmiljöförvaltningen, 
Svenska Kyrkan, lokala näringsidkare med flera
 TIDPLAN:  Pågående

5. Grön omställning och 
hållbar mobilitet

5.1. Samordningsmöten Hållbar 
Mobilitet Gamlestaden 
Sedan början på 2020 pågår ett arbete för att 
göra Gamlestaden till en testbädd för hållbar 
mobilitet och elektrifiering. BID Gamlesta-
den har bjudit in till samordningsmöten med 
viktiga nyckelaktörer inom detta fält sedan år 
2020. Flera kartläggningsinsatser har genom-
förts. Ett övergripande mål med verksamhets-
området är att vara en del i arbetet med om-
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ställningen av samhället mot ett klimatavtryck 
som är nära noll i enlighet med Göteborgs 
Stads Miljö- och klimatprogram 2021-2030. 
Verksamhetsområdet Hållbar Mobilitet Gam-
lestaden har gått in i skarp verksamhet under 
2022, se nedan. BID Gamlestaden förankrar 
vid behov det operativa projektet genom att 
bjuda in till ytterligare samordningsmöten. 
Syftena med mötena är utbyte av information, 
omvärldsbevakning, höjd kunskap om vad 
som händer på området mobilitet samt att 
identifiera framkomliga vägar framåt för Gam-
lestadens omställning av mobilitet. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden
 MEDAKTÖRER:  RISE, Stadsmiljöförvaltningen, 
BRG, Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborg 
Energi, Framtidenkoncernen, enskilda fastig-
hetsägare, byggare, bostadsrättsföreningar, 
boende
 TIDPLAN:  Pågående sedan våren 2020

5.2. Testbädd Hållbar Mobilitet 
Gamlestaden 
Mobilitetsprojektet SÖMS (Stadsdelsöver-
gripande mobilitetssystem, utvecklings- och 
demosite Gamlestaden) är fortsättningen 
på den Vinnovafinansierade förstudie som 
genomfördes av RISE under 2022. Syftet 
med SÖMS är att testa och utvärdera teknik, 
avtal och affärsmodell för delning av anlägg-
ningar och roaming mellan mobilitetstjänster, 
samarbetsmodeller för fastighetsägare och 
gemensam koordinering och marknadsfö-
ring.  Planen är att lansera paraplyet ”Gam-
lestaden Mobilitet” och minst två bilpooler 
och en cykelpool under våren 2023.  Lös-
ningen kommer sedan finslipas under året 
och förhoppningsvis vara intressant för fler 
tjänsteleverantörer och fastighetsägare, men 
tjänsterna kommer att vara öppna för alla 
redan vid lanseringen

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   RISE
 MEDAKTÖRER:   BID Gamlestaden; Bostads AB 
Poseidon; Platzer; MABI; MoveAbout; Mobili-
ty46;  Pedallink
 TIDPLAN:   2023-2024

6. Digital stadsutveckling

6.1. Digitala verktyg som skapar nytta i 
stadsutvecklingen 
Digitala verktyg kan användas för att höja kva-
liteten på beslutsfattandet i stadsutvecklingen 
genom att tillgängliggöra och visualisera data 
på nya sätt, bland annat demografiska data. 

Genom digitala verktyg kan också uppdate-
ringar automatiseras. Inom BID Gamlestaden 
pågår ett aktivt arbete med att tillgängliggöra 
och visualisera data som annars inte hade varit 
tillgängliga för aktörerna som driver stadsut-
vecklingen. BID Gamlestaden kan undersöka 
möjligheterna att utveckla arbetet vidare 
med digitala verktyg och öppna data på mer 
systematiska sätt. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   BID Gamlestaden
 TIDPLAN:   Pågående

6.2. Digitala verktyg riktade mot 
boende, besökare, arbetande och 
näringsidkare
Digitala verktyg kan vara ett instrument för att 
öppna Gamlestaden som destination och kan 
tillgängliggöra stadsdelens olika lager av his-
toria eller stadsdelens platser och smultron-
ställen. Digitala verktyg kan användas till att få 
till stånd gemensam marknadskommunikation 
av stadsdelens näringsidkare vilket kan leda 
till att bygga en communitykänsla bland lokala 
företagare samt kommunicera evenemang och 
kulturhändelser i stadsdelen. BID Gamlesta-
den kan undersöka möjligheterna att utveckla 
arbetet vidare med digitala verktyg riktat mot 
enskild. För att förverkligas behöver detta ske 
integrerat med andra verksamhetsområden, 
såsom Levande Gamlestaden, Hållbar mobi-
litet och/eller utvecklingen av de historiska 
perspektiven.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   BID Gamlestaden
 TIDPLAN:   2023

7. Nätverk och påverkan

7.1. Gamlestaden – nationellt exempel 
på hållbar stads- och platsutveckling
Begreppet hållbar stads- och platsutveckling 
står i fokus i Göteborg, Sverige och Europa. 
Göteborgs 400-årsjubileum firas under 2023 
med ett särskilt fokus på temat ”Hållbar 
stadsutveckling”. Flera viktiga, komplexa, 
långsiktiga stads- och platsutvecklingsproces-
ser rör sig mot förverkligande och synlighet i 
stadsmiljön under 2023. Det ligger i aktörer-
nas intresse som ingår i BID Gamlestaden att 
fortsätta att lyfta fram Gamlestaden som ett 
nationellt (och internationellt) exempel på 
hållbar stads- och platsutveckling.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   BID Gamlestaden
 TIDPLAN:   Pågående, långsiktigt

7.2. Internationella kontaktnät och 
internationellt lärande
BID-organisering finns i flera länder i Europa. 
BID Gamlestaden är också intressant för in-
ternationella aktörer för utbyta och lärande. 
Bid-samordnaren fungerar som en länk mel-
lan de europeiska kollegerna och bid-verk-
samhet runt om i Sverige. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden 
 TIDPLAN:   Pågående

7.3. Initiativ: Kunskapscentrum för bid, 
stadsutveckling och platssamverkan
Bid (under den eller annan benämning) är 
en organisationsform för stads- och plats-
utveckling som empirin visar är duplicerbar 
och fungerar i många olika geografier, som är 
långsiktigt hållbar och som allt fler bedömer 
som effektiv. I ett växande antal stadsdelar 
och områden initieras bid-verksamheter. Det 
finns ett behov av en neutral och icke-kom-
mersiell stödfunktion för kompetens och 
kunskapsuppbyggnad, för samordning med 
akademisk forskning och utvärderingsverk-
samhet, för ömsesidigt lärande för nya och 
pågående bid-verksamheter eller platssam-
verkan i Göteborg och/eller Sverige. Någon 
sådan har ännu inte byggts upp, trots att 
frågan om en samlad stödfunktion i Gö-
teborg har diskuterats under lång tid. BID 
Gamlestaden kan därför i olika sammanhang 
och med olika metoder driva frågan om ett 
kunskapscentrum för bid, stadsutveckling och 
platssamverkan i Göteborg och/eller Sverige.  

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   BID Gamlestaden
 TIDPLAN:  första halvåret 2022

7.4. Inkommande studiebesök
BID Gamlestaden får frekvent frågor om in-
kommande studiebesök. Det är en tidskrävan-
de aktivitet, men stimulerande och rolig. 
  
 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   BID Gamlestaden
 TIDPLAN:   Pågående

Hösten 2022 besökte stadsplaneläggare från 
Danmark BID Gamlestaden. ”Det är alltid givande 
att möta besökare från olika sammanhang och höra 
hur de tänker på och funderar kring vår utveckling”, 
säger Jan Johansson som är vice ordförande i 
Fastighetsägare i Gamlestaden.
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8. Analys och forskning

8.1. Gamlestaden 2021 – en 
medborgarundersökning
Strax före jul 2022 publicerade docent Ylva 
Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, Göte-
borgs Universitet den forskningsrapport som 
byggde på medborgarenkäten som genom-
fördes i Gamlestaden under 2021. Resultaten 
av undersökningen ligger till grund för verk-
samhetens inriktning. Forskningsrapporten är 
publicerad på bidgamlestaden.se

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  Ylva Noren Bretzer, 
Förvaltningshögskolan

8.2. Testbädd Gamlestaden som 
forskningsprojekt
Arbetet med att utveckla modeller för omställ-
ning av transport och utveckling av nya, stads-
dels- och aktörsöverskridande, hållbara mo-
bilitetslösningar i Gamlestaden är i grunden 
ett forsknings- och utvecklingsprojekt, av-
görande för utvecklingen av ny kunskap om 
klimatomställningen av samhället, men också 
om vad BID-samverkan kan åstadkomma och 
vilka samhällsutmaningar som kräver BID-in-
spirerad organisering för att hanteras.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   RISE
 TIDPLAN:   pågående

8.3. Visualisering och analys av 
områdesdata och lägesbilder
Arbetet med att visualisera och analysera data 
med syfte att stärka kunskapsunderlaget i be-
slutsprocesser och verksamheternas utform-
ning pågår. Här ingår arbetet med Embrace, 
som beskrivs ovan. Hemsidan bidgamlesta-
den.se är en bra plattform för att samla data, 
kartor, lägesbilder och rapporter.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden
 TIDPLAN:  Pågående

8.4. Ytterligare forskningsinsatser om 
bid, stads- och platsutveckling
Bid, stads- och platsutveckling är underbe-
forskade fenomen. Samtidigt växer antalet 
bid-inspirerade verksamheter snabbt över 
hela Sverige, sannolikt eftersom det uppfattas 
som ett resultatorienterat och effektivt sätt att 
få förbättring till stånd i stadsdelar, områden 
och samhällen som gör nytta i människors 
vardagsliv. Många aspekter behöver belysas, 
beskrivas, analyseras, utvärderas och förstås 
i det som händer. Inte minst finns det behov 

av att arbeta med definitioner och kvalitets-
kriterier. Styrgruppen för BID Gamlestaden, 
Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse och 
samarbetsaktörerna på Göteborgs universi-
tet respektive RISE kan ha som gemensam 
intention att identifiera möjligheter till utökad 
forskning på området i samarbete med 
forskningsmiljöer på Malmö och Uppsala 
universitet.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:  BID Gamlesta-
den, Förvaltningshögskolan, RISE
 TIDPLAN:  Pågående

9. Kommunikation och 
delaktighet

9.1. Delaktighet, nätverk och 
påverkansmöjligheter – ”participatory 
governance”
BID Gamlestaden har ett arbetssätt där prio-
riteringar, beslutsfattande och verksamhetens 
inriktning påverkas av ett brett deltagande, 
en lokal förankring och processer där många 
får utrymme att uttrycka sina åsikter och bli 
delaktiga. Konkreta exempel är de upprepade 
medborgarenkäterna, sex stycken sedan 2001 
och den senaste från 2021, som är en troligen 
unik serie inhämtning av lokal åsiktsbildning 
med vetenskaplig metod. Andra exempel är 
de löpande mötena och workshops med ett 
brett deltagande där beslutsfattare, olika 
funktionärer på olika ansvarsposter samt 
människor som bor i Gamlestaden möts. 
I ett flertal sammanhang deltar 40-60-80 
personer för att dela information och prata 
lokala problem och möjligheter som annars 
inte hade diskuterats någonstans av någon. 
Möjligheterna att vara delaktig, få information 
och påverka olika lokala utvecklingsproces-
serna i Gamlestaden är omfattande. Ett flertal 
verksamheter, till exempel Gamlestadsgalej, 
har kunnat förverkligas efter ett initiativ från 
boende eller lokalt verksamma. Olika proces-
ser utgår från en ansvarsanalys, där de aktörer 
som delar ansvaret för en specifik problembild 
eller plats måste göras delaktiga i problemets 
hantering. Begreppet ”participatory gover-
nance” är ett samlingsnamn på de styresfor-
mer som utvecklas i Gamlestaden.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   BID Gamlestaden
 TIDPLAN:   Pågående

9.2. Stadsbyggnationsmöten 
Gamlestaden
Kunskapsutbyte och informationsutbyte 
mellan olika stadsutvecklande aktörer. Regel-
bundna träffar mellan kommunala förvalt-
ningar, byggare, fastighetsutvecklare, BID 
Gamlestaden med flera.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   Stadsbyggnads-
förvaltningen
 MEDAKTÖRER:   Stadsmiljöförvaltningen, 
Exploateringsförvaltningen, Socialförvaltning 
Nordost, fastighetsutvecklare, byggare
 TIDPLAN:   Regelbundna möten för ömsesidigt 
informationsutbyte äger rum sedan 2017

9.3. Nyhetsbladet Gamlestaden
Medborgarundersökningen 2021 bekräftar 
återigen att den önskade källan till infor-
mation om stadsdelens utveckling är via 
nyhetsblad i brevlåda. Därför fortsätter BID 
Gamlestaden att informera via nyhetsblad, 
ungefär en gång per år. En utvecklingsmöjlig-
het kan vara att försöka bredda genomslaget 
genom att tryckt informationsmaterial också 
kan riktas till de som arbetar i Gamlestaden. 
Textproduktion står BID-samordnarna för, 
Fastighetsägare i Gamlestaden finansierar 
layout, tryck och utbärning.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden
 TIDPLAN:   Cirka en gång per år, löpande 
sedan 2001

9.4. Digitala kommunikationskanaler, 
sociala medier, medlemsbrev, ny 
hemsida
2022 lanserades den nya hemsidan bid-
gamlestaden.se. Den nya hemsideslayouten 
underlättar för den intresserade att ta del av 
olika typer av information, fakta, rapporter 
och nyheter. Inom BID Gamlestaden drivs 
också flera andra kommunikationskanaler, via 
e-post och sociala medier. Medlemmarna i 
Fastighetsägare i Gamlestaden informeras 
särskilt via e-post om de utvecklingsinsatser 
som genomförs. Kommunikationsverksam-
heten inom BID Gamlestaden utvecklas 
kontinuerligt.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:   BID Gamlestaden
 TIDPLAN:   Löpande

9.5. Massmediakommunikation
En naturlig del av ett utvecklingsarbete är 
massmedial kommunikation, vid lämpliga till-
fällen, för att sätta ljus på pågående processer 
och när något särskilt spännande händer. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden
 TIDPLAN:  löpande

Fastighetsägare i Gamlestaden
Box 13 020, 402 51 Göteborg
e-post: info@bidgamlestaden.se
Kontor: Lars Kaggsgatan 12a
Organisationsnummer: 857209-5829


