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Nämndinitiativ om att införa arbetsmodellen BID på
Möllevången för att området ska kännas tryggare
Ett resultat av Malmökommissionens arbete var arbetet för jämlika livsvillkor i hela Malmö.
Social hållbarhet genomsyrar perspektivet för stadens insatser inom alla ansvarsområden.
Det var med detta som förtecken som arbetet inom BID Sofielund startades.
Verksamheten inspireras av den amerikanska samverkansmodellen BID (Business
Improvement Districts) som är ett verktyg för stadsutveckling. I den lokala versionen står
det för Boende, Integration och Dialog. Föreningen är ett partnerskap mellan
fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar, byalag, föreningar och i nära samarbete
med Malmö stad, som står för utvecklingsledare av processen. Det lokala arbetet följer
FN:s 17 globala mål.
Det här partnerskapet är unikt inom BID-arbeten i Sverige och har på kort tid lyckats
vända en trend med ökande otrygghet till att den nu minskar. Vid starten för arbetet
härjade 40–50 kriminella personer i området. Nu finns knappt några alls.
En av framgångsfaktorerna är interagerandet mellan stora som små aktörer inom samma
område. Enskilda invånare, föreningar, bostadsrättsföreningar och internationella
storföretag tillsammans. Effekterna av det är bland annat ökad tillit i området, snabba
kontaktvägar, ökad gemensam omsorg och stärkt lokal identitet.
På Möllevången/Rådmansvången har flera insatser gjorts för att stärka känslan av trygghet:
trygghetspatruller, kameror, plastpåsar från torghandeln har ersatts med papperspåsar för
att minska nedskräpning. Fortfarande upplever många Malmöbor området som otryggt
alltför ofta, bland annat på grund av narkotikaförsäljning.
Ett arbete enligt samma BID-modell som pågår i Sofielund har goda möjligheter att
förbättra situationen. Den lokala identiteten är redan stark på Möllan. Många som bor i
området bryr sig om den lokala utvecklingen. Förutsättningarna för att hitta samarbeten
mellan aktörer är goda.
Med anledning av ovanstående föreslår Socialdemokraterna:
• Att tekniska nämnden inför arbetet enligt BID-modellen på
Möllevången/Rådmansvången, enligt samma upplägg som i Sofielund.
• Att tekniska nämnden anslår 500 000 kronor från överskottet för innevarande år till att
finansiera Malmö stads del av arbetet 2019.

