
Kartla ggning av sociala aspekter i 
samha llsplanering och samha llsbyggnad i 
Go teborgs- och Bora sregionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Bäcklin 

Praktikant Göteborgsregionens Kommunalförbund, avdelning planering 

På uppdrag av arbetsgruppen för Social Hållbarhet  

2017-01-25  

Bild: Mark Kuznietsov. www.unsplash.com 



  2 

 

Innehållsförteckning 
1. Sammanfattning .................................................................................................................. 3 

2. Bakgrund ............................................................................................................................. 4 

2.1 Samhällsplanering, samhällsbyggnad och sociala aspekter ....................................... 4 

3. Syfte .................................................................................................................................... 5 

4. Metod och material ............................................................................................................. 5 

5. Resultat ............................................................................................................................... 6 

5.1 Övergripande reflektion kring intervjuer .................................................................... 6 

5.2 Samarbete över förvaltningsgränser ........................................................................... 8 

5.3 Planeringsprocesser .................................................................................................. 12 

5.4 Analysverktyg ............................................................................................................. 15 

5.5 Uppföljning och utvärdering ..................................................................................... 18 

5.6 Näringslivet- och allmännyttans roll ......................................................................... 23 

5.7 Utformning av offentlig miljö .................................................................................... 25 

5.8 Sociala upphandlingar .............................................................................................. 28 

5.9 Bostadsbyggande och bostadsförsörjning ................................................................. 30 

5.10 Medborgardelaktighet ............................................................................................... 34 

6. Diskussion och reflektion ................................................................................................. 38 

7. Referenser ......................................................................................................................... 39 

8. Bilagor ............................................................................................................................... 42 

Bilaga 1. Intervjuade personer ................................................................................................. 42 

Bilaga 2. Förprövning av plan: Mölndal ................................................................................. 43 

Bilaga 3. Checklista vid planbeskedsberedning, Borås ........................................................... 57 

Bilaga 4. Verksamhetsplan Hasselbacken i utveckling, Stenungsund ..................................... 61 

Bilaga 5. Lomma kommuns checklista vid detaljplaneläggning .............................................. 65 

Bilaga 6. SKA & BKA Göteborg .............................................................................................. 68 

Bilaga 7 Utdrag ur Göteborg Stads rapport Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg .... 71 

 

  



  3 

 

1. Sammanfattning 
Samhällsplanering och samhällsbyggnad har en viktig roll att spela i Sveriges arbete med att 

uppnå ett hållbart samhälle. Den sociala aspekten som en av tre hållbarhetsaspekter har i 

planeringsarbete hamnat i skymundan av ekonomisk och ekologisk hållbarhet trots att svensk 

lagstiftning kräver att sociala aspekter ska inkluderas på samma sätt som de övriga perspektiven 

(Nyström & Tonell, 2012) 

Syftet med denna rapport har varit att kartlägga hur kommunerna i Göteborgsregionen 

samt kommunerna Borås, Bollebygd och Mark, arbetar med sociala aspekter i 

samhällsplanering och samhällsbyggnad. Detta har genererat information kring olika verktyg 

metoder och arbetssätt som används i regionen kring sociala aspekter, vilka aspekter av social 

hållbarhet som är viktiga för kommunerna, samt ett för fortsatt arbete med social hållbarhet i 

GR.  

Rapporten bygger på en intervjustudie och totalt har 29 personer ifrån 13 kommuner 

intervjuas. Intervjuade har främst varit social- eller samhällsbyggnadschef, men även andra 

kommunala tjänstepersoner ifrån samhällsbyggnadssektorn har deltagit.  

Utifrån intervjuerna har det framkommit en gedigen vilja av utökat arbete med sociala 

aspekter i samhällsplanering och samhällsbyggande. Frågan upplevs som viktigare än någonsin 

i och med rådande segregeringsproblematik, massivt bostadsunderskott samt ökad 

flyktinginvandring. Dock finns en viss osäkerhet kring begreppen sociala aspekter och social 

hållbarhet, där man ser att begreppens svårdefinierade karaktär innebär problem med 

implementering och arbete med frågan inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.  

Intervjustudien har visat på tio temaområden inom ramen för sociala aspekter i 

samhällsplanering och samhällsbyggnad som frekvent dykt upp under intervjuer i flera 

kommuner från både samhällsbyggnad- och socialförvaltningarna. Dessa temaområden är som 

följer; samarbete över förvaltningsgränser, planeringsprocesser, analysverktyg, uppföljning och 

utvärdering, näringslivets roll, utformning av offentlig miljö, sociala upphandlingar, 

bostadsbyggande, bostäder för nyanlända samt medborgardelaktiget.  

Rapporten har visat exempel på hur man kan arbeta med dessa frågor samt var de finns 

behov av ytterligare kunskap. Utöver detta finns även exempel och tankar från omvärlden 

redovisade kring respektive temaområde.  
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2. Bakgrund  
GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige som samverkar kring miljö och 

samhällsbyggnad, utbildning, arbetsmarknadsfrågor och det sociala området. Tillsammans har 

dessa kommuner drygt 982 000 invånare. GRs uppgift är att verka för samarbete över 

kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. 

Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen 

nationellt och internationellt. 

Socialchefsnätverket och samhällsbyggnadschefsnätverket inom GR har sedan 2015 en 

arbetsgrupp för social hållbarhet. Gruppens arbete syftar till att främja social hållbarhet i 

Göteborgsregionen genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling. Fokus 

är sociala aspekter i samhällsplaneringen och samhällsbyggandet. Ambitionen är att få till ett 

gemensamt arbete över sektorsgränserna, socialt arbete och samhällsbyggnad, som leder till 

konkret handling i verksamheterna. 

GR och Boråsregionens kommunalförbund samt kommunerna Göteborg, Mölndal, 

Härryda, Mark, Bollebygd och Borås har även ett samarbete kring gemensam 

samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås 2035. Samarbetet syftar till att skapa en gemensam 

inriktning för en hållbar regional struktur i stråket Göteborg – Borås och utbyggnad av järnväg. 

2.1 Samhällsplanering, samhällsbyggnad och sociala aspekter 
Kommunernas planmonopol enligt PBL (2010:900) ger dem mandat och krav att planera 

markanvändningen på kommunens område. Samhällsplanering och samhällsbyggnad berör 

därmed hur kommuner planerar och förändrar den fysiska miljön för att uppnå uppsatta 

politiska mål. 1 kap. 1§ PBL (2010:900) säger att ” I denna lag finns bestämmelser om 

planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn 

till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 

samhälle och för kommande generationer”. Vidare så finner vi i Miljöbalken (1998:808) 1 kap. 

1 § andra stycket 4 ”Miljöbalken ska tillämpas så att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt 

används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt 

god hushållning tryggas”. I 3 kap. 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) finner vi bland annat att   

”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, 

- informera om socialtjänsten i kommunen, 

- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden.” 

 Lag (2015:982) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) gjorde ett tillägg i 

socialtjänstlagen där 3 kap. 2 § ”Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska bygga 

på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och 
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äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden ska också verka för att offentliga lokaler och 

allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla.  

Socialnämnden ska även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att 

skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, äldre och andra grupper 

som har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden ska i sin verksamhet främja den 

enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.” skrivits in.  

Det finns alltså lagar som ställer krav på att kommuner ska ta hänsyn till sociala aspekter 

i planering. Därtill finns även andra nationella, regionala och kommunala mål som planeringen 

syftar till att uppnå. Därav blir det viktigt att inneha kunskap, metoder och arbetsätt kring 

sociala aspekter i samhällsplanering och samhällsbyggnad för att nå uppsatta mål. 

 

3. Syfte 
Syftet är att kartlägga hur kommunerna i Göteborgsregionen arbetar med sociala aspekter i 

samhällsplanering och samhällsbyggnad. Genom detta skapas ett underlag för arbetsgruppen 

för social hållbarhet där man kan se vilka metoder som används för att arbeta med sociala 

aspekter i samhällsplanering och samhällsbyggande. Underlaget syftar även till att underlätta 

gemensamt arbete över sektorsgränserna socialt arbete och samhällsbyggnad samt att 

identifiera kunskapsluckor i frågan bland Göteborgsregionens och Stråket Göteborg – Borås 

kommuner. 

4. Metod och material 
Kartläggningen har genomförts genom intervjuer med social- och samhällsbyggnadschefer 

(eller motsvarande) i Göteborgsregionens kommuner. Utöver GR-kommunerna deltog även 

Bollebygd och Borås kommun i kartläggningen på grund av det befintliga samarbetet kring 

samhällsplaneringen i stråket Göteborg-Borås. I och med järnvägsutbyggnaden kommer 

samhällena i och runt stråket växa. För att stärka den sociala dimensionen i samhällsbygget 

ville samverkansgruppen delta i kartläggningen. En utförlig lista över intervjudeltagare finns i 

bilaga 11. Alla kommuners respektive chefer har blivit tillfrågade men alla kommuner har inte 

representerats av både social- och samhällsbyggnadschef. Målsättningen var att intervjua båda 

cheferna samtidigt, men då det i vissa kommuner inte var möjligt att synka kalendrar för en 

gemensam intervju genomfördes enskilda intervjuer. Varje intervju varade i ca 30 minuter. 

Frågorna under intervjuerna har varit öppet formulerade för att låta varje kommun beskriva 

deras bild av arbete med sociala aspekter inom samhällsplanering och samhällsbyggnad utan 

att vara begränsade av en färdig definition av vad sociala aspekter innebär. Tre huvudämnen 

togs upp i intervjuerna i) Hur arbetar er kommun med sociala aspekter i samhällsplanering och 

samhällsbyggnad idag? ii) Hur vill er kommun arbetar med dessa frågor i framtiden? iii) Vad 

saknas för att er kommun på ett bättre sätt arbeta med sociala aspekter i samhällsplanering och 

samhällsbyggnad?  

                                                 
1 Mark-, Tjörn- och Ale kommun har blivit tillfrågade att delta i kartläggningen men har inte svarat för att boka 

tid för intervju, och är således inte representerade. 
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5. Resultat 
Följande redovisar rapportens resultat. Avsnittet är uppdelat i tio temaområden som varit 

frekvent återkommande under intervjuerna. Under rubrikerna Exempel och Möjligheter och 

utmaningar redovisas vad som framkommit i intervjustudien. Exempel är tänkt att visa på 

konkreta metoder som används i kommuner, och Möjligheter och utmaningar är mer en 

sammanställning av generella tankar kring sociala aspekter i samhällsplanering och 

samhällsbygge. Därefter ges under Omvärldsbevakning en kort utblick på exempel utöver det 

som framkommit under intervjuer. Till sist ges Lästips för vidare fördjupning i ämnet. Då fokus 

i denna rapport är att kartlägga kommunernas arbete så bör därför Omvärldsbevakning och 

Lästips ses som ett komplement snarare än ett diskuterande inslag.  

I rapporten lyfts intressanta exempel. Flera av de exempel på arbetssätt som redogörs 

återfinns säkerligen även i andra kommuner än de som får stå som exempel. Det är sannolikt så 

att det finns fler exempel på metoder och arbetssätt än vad som framkommit under studiens 

korta intervjuer. Det kan också finnas arbete i kommuner som påverkar den sociala hållbarheten 

i en positiv riktning, men att det inte framkommer eftersom intervjupersonen inte uppfattar det 

som arbete för social hållbarhet. Detta bör inte ses som att kommunen missat att visa upp sitt 

arbete, utan snarare som att kommuner arbetar med fler sociala aspekter än vad man kanske 

först tänker på, och hinner med att redogöra för under en kort intervju. 

5.1 Övergripande reflektion kring intervjuer 
Bland kommunerna finns ett stort intresse och engagemang kring att arbeta med sociala 

aspekter i samhällsplanering och samhällsbyggnad. Av en del intervjuade upplevs sociala 

aspekter och social hållbarhet luddigt och svårdefinierat. 

Begreppet är i sin natur flytande och otroligt omfångsrikt och kan innebära olika saker i 

olika kontexter, vilket kan medföra att man inte vet i vilken ände man ska börja med att arbeta 

med frågan. Därför behövs mer kunskap kring sociala aspekter i samhällsplanering för att 

kommunernas arbete ska bli mer effektivt. Samtidigt menar andra intervjuade att kommunerna 

redan innehar verktyg och metoder för att arbeta med dessa frågor. Det som faktiskt behövs är 

att sätta igång och pröva och testa sig fram. Att det behövs övning i att arbeta med sociala 

aspekter i samhällsplanering. Detta följer som en röd tråd genom alla temaområden. 

Nästintill alla intervjuade har redogjort för det goda exemplets makt. Både som 

inspiration, men även att man som tjänsteperson inte har tid eller resurser för att sätta sig in i 

forskning.  Många har nämnt Kommissionen för ett socialt hållbart Malmös arbete och 

Marianne Dock som en inspiratör för hur man kan arbeta med sociala aspekter inom 

samhällsbyggnadsområdet. 

Politikens roll i samhällsbyggnationen diskuteras inte speciellt mycket i föreliggande 

rapport, främst för att rapporten fokuserar på tjänstepersonsperspektivet. Dock har det tydligt 

framkommit att politiken spelar en stor roll i samhällsbyggnadsfrågor. Många intervjuade 

upplever politiken som alltför kortsiktig i förhållande till de genomförandetider som 

samhällsplanering har, och vill se tydligare långsiktiga satsningar och riktlinjer från politiken.  
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De temaområden som täcks av denna rapport är inte unika för regionen2, utan återfinns 

även i likande studier som gjorts i andra delar av Sverige.  
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Temaområden 

Följande tio temaområden kommer att diskuteras 

 Samarbete över förvaltningsgränser 

 Planeringsprocesser 

 Analysverktyg 

 Uppföljning och utvärdering 

 Näringslivet- och allmännyttans roll 

 Sociala upphandlingar 

 Utformning av offentlig miljö 

 Bostadsbyggande 

 Medborgardelaktighet 

  

                                                 
2 Regionen används här som samlingsnamn för Göteborgsregionen-, Borås- och Bollebygds kommun. Om något 

som diskuteras längre fram enbart angår GR-kommunerna används benämningen Göteborgsregionen.  

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/socialt-hallbar-stadsutveckling.pdf
http://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/temapm_final_web_lowres.pdf
http://www.boverket.se/contentassets/ba94887129f74322b921ae87da4d5821/masst-16-december_2013.pdf
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/7a225b9b-821e-435d-80ba-f3fba09fd443/OPA_SKA.pdf?MOD=AJPERES
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5.2 Samarbete över förvaltningsgränser 
 

”Markanvändningsplanering bedrivs huvudsakligen på kommunernas 

tekniska förvaltningar, och socialtjänsten medverkar sällan i arbetsgrupper 

och ledningsgrupper” 

(Nyström & Tonell, 2012) 

 

Exempel 

I Härryda finns en lokalplaneringsgrupp bestående av representanter från kommunens olika 

sektorer. På så vis för man samman sektorernas kunskap och arbete. Genom att ha ett 

gemensamt uppdrag, där man träffas regelbundet upprättas en kultur där man det är självklart 

att samarbeta sektorsövergripande. Att arbeta i projektgrupper kan lätt bli små öar utöver 

ordinarie verksamhet, men då samarbeten går i linjearbetet blir det en naturlig del i kommunens 

arbete.  

I Kungsbacka arbetar man med att skapa förvaltningsöverskridande nätverk för att få in 

fler hållbarhetsaspekter i samhällsplaneringen. Nätverken ska definiera vad social hållbarhet i 

Kungsbacka innebär. De sociala aspekterna mer målfokuserade och på så vis lättare att arbeta 

med. Liknande arbete pågår även i Partille som arbetar med att utforma en planberedningsgrupp 

där alla kommunens förvaltningar är representerade. Man försöker formalisera en checklista 

där man kan stämma av om alla hållbarhetsperspektiv inkluderats vid planläggning. För att 

inkludera de sociala aspekterna tidigt och tydligt har socialchefen varit delaktig under hela 

processen i framtagandet av Partilles nya översiktsplan. Därigenom har sociala aspekter fått en 

betydligt större plats än i tidigare översiktsplaner.  

Kungälv ska fr.o.m. årsskiftet arbeta med portföljer i organisationen. En av kommunens 

portföljer fokuserar på social hållbarhet. Portföljen är ett sätt att hålla ihop projekt, program och 

uppdrag i en gemensam plattform. Portföljen sker utanför ordinarie linjeverksamhet och är tänkt 

att stödja den ordinarie verksamheten i projekt som behöver extra resurser eller arbete. 

Portföljen äger mål, metoder och utveckling men inte personal. På så sätt kan arbetsgrupper 

anpassas för att uppnå det man vill åstadkomma.  Man hoppas även få en större spridning av 

effekter av de projekt som pågår.  

För att på ett strukturerat sätt säkerställa att sociala aspekter tas i beaktning vid 

planberedning, har man i Mölndal tagit fram ett verktyg: Förprövning/bedömning inför 

planbesked/förhandsbesked/planuppdrag. Inför ett planprojekt bjuds tjänstepersoner från flera 

förvaltningar in till workshop för att tidigt fånga upp fler aspekter inför planläggning. Se bilaga 

2 

I Lerum sitter kommunens tre sektorchefer i ett gemensamt arbetsrum vilket ger ett mer 

naturligt samarbete mellan sektorer. Förutom att underlätta samarbete ger det de olika 

sektorerna en bättre överblick om det arbete som bedrivs inom kommunen. Även i Öckerö och 

Härryda menar man att det fysiska avståndet mellan förvaltningar/sektorer faktiskt har en 

betydelse. Att se varandra dagligen i korridorer gör att man får lättare att arbeta tillsammans.  
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Möjligheter och utmaningar 

Nästintill alla kommuner har talat om vikten av tvärsektoriellt samarbete inom kommunen för 

att få en bred förankring av hållbarhetsarbetet inom kommunen. Vad som skulle kunna ses som 

en indikator för tvärsektoriellt samarbete inom kommunen är att de kommuner som sagt sig ha 

ett nära samarbete mellan samhällsbyggnad och socialförvaltningen/sektorn/området3 även är 

de kommuner som i kartläggningen har lyckats koordinera en gemensam intervju mellan 

samhällsbyggnadschef och socialchef. Det är viktigt att poängtera att det funnits andra faktorer 

som gjort att det inte har varit möjligt, men det kan ändå nämnas i sammanhanget. 

De kommuner som säger sig ha ett bra samarbete mellan förvaltningar upplever att det 

ger positiva utfall i arbetet med sociala aspekter i samhällsplaneringen. Genom samarbete 

använder man sig av den kompetens som finns hos kommunens olika förvaltningar på ett bättre 

sätt, samtidigt som de sociala aspekterna genomsyrar hela kommunens arbete. Främst har det 

pratats om hur sociala förvaltningar sitter på kunskap om människan som 

samhällsbyggnadsförvaltningen faktiskt planerar för. Framför allt har man diskuterat att andra 

förvaltningar sitter på expertkunskap om behov och viljor hos svaga grupper i samhället. Svaga 

samhällsgrupper saknar ofta en röst, vilka de sociala förvaltningarna skulle kunna bidra med. 

t.ex. var och under vilka tider rör sig äldre i staden? Vilka behov finns hos nyanlända? Vilka 

områden upplevs som otrygga?  

Även kunskapsöverföring i motsatt riktning behövs då de sociala förvaltningarna inte 

alltid har kunskap om byggnormer, planförfarande och liknande. Detta kan leda till konflikter 

förvaltningarna sinsemellan då man ser andra förvaltningar som bromsklossar i ens eget arbete. 

Att ha bättre kunskap om vilka regler som finns inom olika områden gör att det kommunala 

maskineriet blir mer väloljat. Det har även uppkommit främst från socialcheferna att det finns 

vissa frågetecken från mot samhällsbyggnadsförvaltningar då denna förvaltning säger sig arbeta 

med sociala frågor utan att ha konsulterat den sociala förvaltningen. Att bjuda in till samverkan 

upplevs minska dessa orosmoln. Man är överens om att huvudansvaret för paneringen ska ligga 

på samhällsbyggnadsförvaltningen, men att det bör finns en kontinuerlig dialog och 

samarbetsform där man tar hjälp av varandra. Vidare krävs det även av sociala sektorer att mer 

aktivt deltar i samhällsplaneringen.  

En del socialchefer upplever tendenser av att samhällsplanering inte är en prioriterad del 

av förvaltningens arbete, och att man därför väljer att inte delta i arbetet. Båda sektorerna 

behöver alltså arbeta för att få till samarbeten. Denna problematik visade sig även i att två 

kommuners socialchefer valt att inte delta i kartläggningen med motivering att man inte varit 

delaktig i samhällsplaneringen.4 

Att arbeta långsiktigt med politiken är en annan fråga som lyfts. Många tampas med 

problem att få till långsiktighet på grund av fyraåriga mandatperioder. Då samhällsplaneringens 

genomförandetid är långt mycket längre behöver man bli bättre på att framhålla vikten av att få 

                                                 
3 Då kommunernas organisationsstruktur ser olika ut används både förvaltning och sektor eller det sociala området. 

Dock har ingen distinktion under intervjuer gjorts mellan de båda. För att underlätta läsande används i 

fortsättningen förvaltning som definition av både förvaltning, sektor och det sociala området. 
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politiker att sätta ner foten och peka mot långsiktiga lösningar snarare än att man bara löser 

dagens problem.  

En utmaning i att arbeta tvärsektoriellt är att det kan finnas samarbetsproblem på grund 

av att man ibland uppfattar att tjänstepersoner från olika sektorer pratar ”olika språk”. Att man 

har så pass olika sätt att arbeta att det skapas komplikationer i kommunikation, men även i att 

möten som äger rum på ”hemmaplan” gör att det finns en känsla av att ”hemmalaget” har 

makten. Denna problematik visar sig även i samverkan med andra aktörer, medborgare och t.ex. 

fältarbetare. Att arbeta mer i workshops eller att ha möten på neutral mark har varit ett sätt att 

jämna ut maktbalansen mellan olika aktörer och skapa en bättre dialog. Vad som också 

framkommit under intervjuer är att det för att underlätta samarbete över förvaltningsgränser kan 

vara bra att på olika sätt ”tvinga ihop” förvaltning/sektorchefer i gemensamt arbete i olika 

sammanhang. Även om det inte alltid är helt relevant för situationen, ger det bra vana av att 

arbeta tillsammans och skapa förståelse för varandra. 

Det finns även ett stort intresse av att arbeta med andra kommuner. Att se goda exempel 

från lyckade projekt i andra kommuner och andra nätverksträffar ger ofta kommuner mer än 

rapporter och forskningsstudier. Det finns en stor efterfrågan på mer samverkan kommuner 

sinsemellan.  

 

Omvärldsbevakning  

Planeringsutbildningar har traditionellt inte lagt tillräckligt stor vikt vid sociala aspekter vilket 

bidragit till frånvaron av kunskap och vana vid frågan. Utbildningar har ett helt annat fokus 

kring sociala aspekter idag, men det kommer att dröja innan nästa kull av utbildade planerare 

är majoritet på plankontor. Därför kan det behövas mer samverkan över förvaltningsgränser. 

Även nya metoder för medborgarinflytande är nödvändiga för att integrera sociala frågor i 

planeringen (Nyström & Tonell, 2012). Nyström & Tonell (2012) menar att mer 

vardagslivsförankrat kunskapsunderlag är viktigt för att tillföra fler nya dimensioner i 

samhällsplaneringen. 

En långsiktigt hållbar stadsutveckling kräver att man antar ett helhetsgrepp kring sociala 

aspekter. Därför bör social hållbarhet genomsyra alla förvaltningar för att tillsammans 

åstadkomma socialt hållbara samhällen (Boverket, 2010). Nilsson & Iversen (2014) beskriver 

att samverkan inom och mellan förvaltningar är en väg till att uppnå framgångsrikt 

hållbarhetsarbete. De pekar även på att det ibland kan kännas meningslöst för vissa 

förvaltningar att delta vid vissa förhandlingar, men att det snarare bör ses som en del i en 

lärandeprocess mot ökad förståelse förvaltningar sinsemellan. 

För att få ett gott samarbete kan det vara lyckosamt att hitta sätt att mötas på ett mer 

neutralt plan genom t.ex. projektorganisationer, eller att ha externa processledare för att minska 

känslan av att en förvaltning bjuder in andra för att hjälpa till (Nilsson & Iversen, 2014).  
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Lästips 

 

 Dela Digitalt www.deladigitalt.se 

Dela digitalt är en samverkansskapande internetportal för kommuner och landsting att 

sprida exempel och pågående projekt. Däri finns genomförda projekt, pågående projekt 

med tillhörande kontaktperson för att underlätta delande och samverkande. Det finns 

även utrymme för att skapa samarbetspartner till projekt som man vill få till stånd men 

kanske inte har resurser till.  

 

 Göteborg Stad. www.stadsutveckling.socialhallbarhet.se/ 

 

 Nilsson, K. L., Iversen, E. (2015). Hållbar utveckling i fysisk planering och PBL-

processer: Del 2: Exempel på kommuners processer, metoder och verktyg. Luleå 

tekniska universitet, Arkitektur och vatten, & Institutionen för samhällsbyggnad och 

naturresurser. Länk 

 

  

http://www.deladigitalt.se/
file:///C:/Users/osb/Desktop/www.stadsutveckling.socialhallbarhet.se/
http://www.boverket.se/contentassets/c8cb091fe54d49188a45a701ba74a087/hallbar-utveckling-i-fysisk-planering-och-pbl-processer.pdf
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5.3 Planeringsprocesser 
 

”Genom att ha ett holistiskt arbetssätt kan man inkludera fler aspekter men 

även sprida effekter av åtgärder till mer än bara berört område.” 

(Nilsson & Iversen, 2015).  

 

Exempel 

Mölndal har tagit fram ett verktyg som kallas ”förprövning/bedömning inför 

planbesked/förhandsbesked/planuppdrag”. Genom att använda verktyget ser man till att de 

sociala aspekterna involveras. Se särskilt bedömningsmatrisen i bilaga 2.  

Borås har en checklista som används vid planbeskedsberedning. Listan är en 

bedömningsmall som används när något ska byggas eller förändras i kommunen. Punkterna gås 

igenom under beredningsmöten där olika tjänstepersoner närvarar.  Det finns ingen specifik 

rubrik om social hållbarhet, men t.ex. allmänhetens rörelsemönster och tillgång till offentlig 

service berör sociala aspekter av samhällsplanering. Se Bilaga 3.  

Göteborg har i samband med utvecklandet av Sociala- och 

barnkonsekvensanalyser(SKA) tagit fram en processpil som ska förenkla genom att ge förslag 

på i vilka planskeden man bör diskutera olika sociala aspekter. Processpilen är främst framtagen 

för Göteborgs SKA, men kan även användas i andra sammanhang, eller som mall för eget 

utvecklande av processer. Se bilaga 6. 

I Stenungsund har man en modell för utveckling av området Hasselbacken. Man har i 

gruppen tillsammans satt upp mål och aktivitetsplan för hur Hasselbacken ska utvecklas. Det 

redovisas även hur kommunikation ska ske internt och externt och även gruppens 

sammansättning. Att tidigt involvera sociala aspekter i planeringen, samtidigt som boende och 

de som verkar i området fått delta, har bidragit med kunskap om hur läger ser ut i Hasselbacken. 

Se Bilaga 4.  

Kungälv har utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige upprättat en social 

översiktsplan för att kartlägga Kungälvs sociala status. Arbetet fortgår i olika steg.  Steg 2 

redogör för förslag på organisationsstruktur för att arbeta med social hållbarhet inom 

kommunen. Länk till Kungälvs sociala översiktsplan Steg 2.  

Att arbeta med SKA kan vara ett sätt att systematiskt processinriktat involvera sociala 

aspekter i samhällsplaneringen. Hur man kan arbeta med sociala konsekvensbeskrivningar i 

planprocessen går att läsa om i Trafikkontoret Göteborg stads dokument BKA och SKA i 

planprocessen. Länk till dokumentet. Mer om SKA finns att läsa om under avsnittet 

Analysverktyg i denna rapport. 

 

Möjligheter och utmaningar  

Enligt flera av intervjupersonerna är arbetet med sociala aspekter i samhällsplanering och 

samhällsbyggnad inget nytt. Att frågan på senare tid fått större fokus betyder inte att den inte 

behandlats tidigare. Trenden går däremot mot att det finns ett starkt engagemang och vilja att 

på ett mer strukturerat sätt arbeta med sociala aspekter i planeringen.  

http://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/styrdokument/for-invanare-och-foretagare/social-oversiktsplan-steg-2.pdf
http://www.th.tkgbg.se/Portals/0/STARTFLIKEN/Program%20och%20policys/SKA%20i%20planprocessen_rev%20141124.pdf
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Många kommuner är i arbetsprocesser med att förändra sina arbetssätt för att bättre 

involvera sociala aspekter tidigt i planeringsprocessen. I många kommuner har tidigare 

arbetssätt präglas av att de sociala aspekterna behandlats sent i planeringsprocesser. På så sätt 

har sociala aspekter inte fått tillräcklig tyngd jämfört med ekonomiska eller ekologiska 

avvägningar. Den vedertagna uppdelningen mellan hårda och mjuka aspekter5 i planering 

tenderar att i första hand utgå utifrån de hårda aspekternas behov. Nu börjar man se behovet av 

att involvera sociala ”mjuka” aspekter i uppstartsfasen av arbetsprocessen, och många berättar 

att fler aspekter och fler aktörer deltat i tidigt skede i planering. Att tidigt involvera de sociala 

aspekterna gör också att man kan följa upp arbetsprocessen på ett helt annat sätt. Att i ett tidigt 

skede se vilka behov som finns kring sociala aspekter gör att man kan undvika att behöva ändra 

slutprodukten för att man efter att ha utarbetat en plan inte tagit sociala aspekter i anspråk.  

Under intervjuerna har det framkommit att arbeta i ”stuprör” har varit ett klassiskt sätt att 

arbeta i samhällsplanering. Detta försöker man komma bort ifrån, men det finns vissa tendenser 

till att inte se att alla åtgärder som sker i kommunen som en del av en helhet. Detta gäller även 

när det gäller sociala aspekter i samhällsplaneringen.  

För att på ett enklare sätt få in sociala aspekter i samhällsplaneringen arbetar vissa 

kommuner i projektform för att kunna fokusera bättre kring specifika aspekter. Projekt har i 

många fall upptäckt arbetsmetoder som varit framgångsrika som man sedan överfört till 

ordinarie verksamhet. Så projektorganisation kan förutom ge resultat, fungera som en testarena 

för nya arbetssätt men även skapa samverkansplattformar mellan forskning och andra 

kommuner. Men kommuner berättar även att arbeta utifrån projekt ibland kan medföra att 

arbetet som görs i projektgrupper inte förs samman med ordinarie verksamhet och rinner ut i 

sanden.  

 

Omvärldsbevakning 

Lomma Kommun har arbetat fram en checklista som ska användas i samband med upprättande 

av detaljplaner. Listan bygger på Lommas miljömål och folkhälsomål (Lomma Kommun, 

2016). Checklistan beskrivs som ett mindre arbetskrävande sätt att analysera sociala aspekter 

än t.ex. en social konsekvensanalys, och kan därför vara mer anpassad till mindre kommuners 

arbete (Region Skåne, 2016).  Checklistan ska fyllas i av ansvarig planhandläggare i samarbete 

med miljöinspektör och miljöstrateg senast innan detaljplanen går ut på samråd. Punkten sociala 

aspekter infördes i checklistan i höstas. Då Lomma inte startat någon ny plan sedan dess har 

checklistan ännu inte prövats. Men man ser checklistan som ett ”levande” verktyg som kan 

utvecklas efter behov. Förmodligen kommer punkterna i listan att förändras framöver och även 

den arbetsgrupp som sammanställer den kan komma att ändras). Lomma kommuns checklista 

finns i Bilaga 5. Checklistan innehåller utöver det som visas i Bilaga 5, en lista på kommunens 

                                                 
5  Hårda och mjuka aspekter har i intervjuerna använts för att dela upp olika aspekter av planering. Nyström & 

Tonell (2012) skiljer dem åt genom ”hårda” planeringsaspekter är markanvändning, byggen m.m. och ”mjuka” är 

t.ex. jämställdhet, trygghet och demokrati eller vardagsliv.   
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Miljö och folkhälsomål med hänvisningar tillhörande styrdokument för varje mål i Lomma 

kommun.  

 

Lästips 

 

 Region Skåne. (2016).  Planera för människor, Social hållbarhet kopplat till fysisk 

planering. Malmö: Region Skåne. Länk 

 

 Nilsson, K. L., Iversen, E. (2015). Hållbar utveckling i fysisk planering och PBL-

processer: Del 2: Exempel på kommuners processer, metoder och verktyg. Luleå 

tekniska universitet, Arkitektur och vatten, & Institutionen för samhällsbyggnad och 

naturresurser. Länk 

 

 WSP. (2010). Att integrera sociala aspekter i den fysiska planeringen. Göteborg: WSP 

Sverige.  

  

http://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/temapm_final_web_lowres.pdf
http://www.boverket.se/contentassets/c8cb091fe54d49188a45a701ba74a087/hallbar-utveckling-i-fysisk-planering-och-pbl-processer.pdf


  15 

 

5.4 Analysverktyg 
 

”Hur fungerar området idag? Vilka sociala kvaliteter och behov finns? Vad 

känner vi till och vad måste vi ta reda på?”(Göteborg Stad, 2011) 

Exempel 

I regionen finns det olika metoder för att analysera sociala aspekter i kommunen och vid 

planläggning. Göteborg har sedan 2011 arbetat med sociala konsekvensanalyser och 

barnkonsekvensanalyser. Konsekvensanalyserna används likt en miljökonsekvensbeskrivning 

för att beskriva vilka konsekvenser som genereras vid en åtgärd. Initiativet till 

konsekvensanalyser kom från stadsbyggnadskontoret som utifrån ett politiskt uppsatt mål valde 

att utveckla modeller för sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser. Då de båda 

tagits fram av tjänstepersoner har de fått stark förankring hos verksamma handläggare. Se 

Bilaga 6 samt länk till Göteborg stads hemsida om SKA & BKA för vidare läsning om hur man 

använder verktyget. På hemsidan finns även ifyllbara matriser i olika storlekar, och en mängd 

hjälptexter.  

Partille har tillsammans med Norconsult genomfört sociala konsekvensbeskrivningar. I 

Sociala konsekvensbeskrivningen för detaljplaneläggande av Jonsereds fabriker har man 

fokuserat på åtta områden. Funktionsblandning, mångfald, mötesplatser, folkhälsa, 

tillgänglighet, trygghet, barnperspektiv och den växande orten. Utifrån dessa aspekter 

undersöker man och ger förslag på utformning i detaljplan för Jonsereds fabriker. Länk till SKA 

utförd i Partille 

Kungälvs Sociala översiktsplan är en metod för att analysera social status i Kungälv, och 

främst kartlägga var och vilka åtgärders som behöver vidtas för att förbättra Kungälvs sociala 

status. Översiktsplanen utgår ifrån 13 indikatorer för social hållbarhet. Länk till Kungälvs 

hemsida för Social Översiktsplan. 

 

Möjligheter och utmaningar 

Det finns ett stort intresse bland kommunerna att hitta sätt att analysera sociala aspekter. Både 

för att förutspå de sociala konsekvenser samhällsbygget genererar, men även för att 

systematiskt kunna arbeta och följa upp samhällsplaneringen. Många mindre kommuner 

upplever att sociala konsekvensanalyser är alltför resurskrävande och utvecklade för större 

projekt än de som görs i sin egen kommun. Det finns en önskan av att hitta nerskalade metoder 

av konsekvensanalyser som gör det möjligt att använda på mindre åtgärder.  

Sociala konsekvensanalyser (SKA) och sociala konsekvensbeskrivningar (SKB)6 

används i några kommuner i regionen. Göteborg stad har även en barnkonsekvensanalys, som 

är snarlik dess SKA men med mer fokus på barnperspektivet. Sociala konsekvensanalyser 

används för att metodiskt analysera den sociala dimensionen i valt område.  

                                                 
6 I Sverige görs ingen betydande distinktion mellan sociala konsekvensanalyser(SKA) och sociala 

konsekvensbeskrivningar(SKB), utan båda benämningarna beskriver samma sak (Trivector, 2015). SKA kommer 

i denna rapport fortsättningsvis användas som benämning för både SKA och SKB. 

http://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/verktyg-for-stadsplanering-2/socialt-hallbar-utveckling-och-barnperspektiv/barnkonsekvensanalys/!ut/p/z1/hY7BCoJAGISfxuv-_64pa7ftYKSSBkG2l9DYVkFdWa2Fnj47BkVzG-YbZkBCCXKoHq2u5tYMVbf4swwvBU0OfEMF5tsoxt0xLeJ9muUcQzj9A-QS4w8JhARkW_fEXXuCJFwFjDLOo8Cn6DP2nhdD7XMN0qqbssqSu11eNfM8TmsPPXTOEW2M7hSZlIffGo2ZZig_QBj78pmpk3gBBYsgPg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.partille.se/siteassets/bygga-bo--miljo/detaljplaner/jonsereds-fabriker-bostader-mm/samrad/6-social-konsekvensbeskrivning.pdf
https://www.partille.se/siteassets/bygga-bo--miljo/detaljplaner/jonsereds-fabriker-bostader-mm/samrad/6-social-konsekvensbeskrivning.pdf
http://www.kungalv.se/kommun--politik/kvalite-och-uppfoljning/social-oversiktplan/
http://www.kungalv.se/kommun--politik/kvalite-och-uppfoljning/social-oversiktplan/
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SKA-processen är ofta resurs- och tidskrävande och kräver spetskompetens vilket inte 

finns i alla förvaltningar eller kommuner. Att arbeta med sociala konsekvensanalyser och 

sociala konsekvensbeskrivningar är relativt nytt i regionen och man har ännu inte riktigt landat 

i hur och när man ska upprätta en SKA.  Många kommuner hänvisar till att liknande tendenser 

fanns vid införande av Miljökonsekvensbeskrivningar där det tog tid för kunskapen att mogna 

och sättas i system, och spår samma väg för SKA. Från stadsbyggnadskontoret i Göteborg 

menar man att det kommer behövas extra resursstöd till SKA innan det inkorporeras ordentligt 

i planprocesser. Med anledning av brist på erfarenheter av att arbeta med SKA utförs många 

som konsultuppdrag. Det finns en mängd konsultföretag med spetskompetens inom ämnet som 

har tid och resurser som krävs för att utföra en ordentlig SKA.  

Att lägga ut arbetet som konsulttjänst är enligt röster i regionen inte helt oproblematiskt. 

Man hänvisar till att SKA är en kunskapsgenererande process, och att någon slags analys måste 

göras av planerande förvaltningen. Insamlande av data, inventering och t.ex. intervju kan göras 

av konsulter. Men det finns en inbyggd konflikt här, då det som tidigare inte alltid finns resurser 

eller kompetens att utföra SKA, vilket genererar slutsatsen att om man vill arbeta med SKA 

måste man lägga mer tid och resurser på arbetet för att uppnå önskad effekt.  

 

Omvärldsbevakning 

Projekt SMS (Sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen) är ett Interreg IVA-

projekt inom delprogrammet Kattegatt-Skagerrak (KASK), som syftar till att arbeta fram 

metoder för att systematiskt arbeta med sociala perspektiv i stadsplanering. Projektet tog fram 

fyra verktyg varav social konsekvensbeskrivning var en. Verktyget är en ingående beskrivning 

om hur man kan arbeta med sociala konsekvensbeskrivningar i planeringen. Länk till Projekt 

SMS verktyg Social konsekvensbeskrivning (Projekt SMS, u.å.).  

Sociala konsekvensbeskrivningar har många likheter med 

miljökonsekvensbeskrivningar. International Association for Impact Assassment definierar 

SKA som ett verktyg för att systematiskt analysera, granska och hantera positiva och negativa 

sociala konsekvenser i förhållande till projekt, plan, policy eller program (Vanclay, 2003). En 

SKA kan skapa forum för medborgardialog och medborgardeltagande, identifiera behov och 

viljor hos befolkningen som påverkas av åtgärder och även ge indikationer på hur invånare 

kommer att reagera på planerade byggen eller andra samhällsbyggnadsåtgärder (Vanclay & 

Esteves, 2011). Därför är det viktigt att poängtera att SKA är en process och därför bör 

processen vara det viktiga snarare än konsekvensbeskrivningsrapporten. I internationella SKA-

modeller har dialog en bärande roll i arbetet, både mellan tjänstepersoner, näringslivsidkare, 

politiker och medborgare. För att SKA ska nå resultat är det även viktigt att resultatet från SKA 

tas till vara och sprids till berörda aktörer och förvaltningar. Att följa upp och verkställa det 

som framkommer i en SKA är minst lika viktigt som genomförandet i sig (Trivector, 2015).  

 

 

 

 

http://interreg-oks.eu/download/18.2f79a9231506ca1137617412/1472022940231/SMS+Social+konsekvensbeskrivelse.pdf
http://interreg-oks.eu/download/18.2f79a9231506ca1137617412/1472022940231/SMS+Social+konsekvensbeskrivelse.pdf
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Lästips 

 

 Stadsbyggnadskontoret (2011). Planering med människan i Fokus 1.0. Göteborg Stad: 

Fastighetskontoret Länk 

 

 Projekt SMS (u.å.). Social konsekvensbeskrivning. Interreg IVA Länk 

 

  

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/7a225b9b-821e-435d-80ba-f3fba09fd443/OPA_SKA.pdf?MOD=AJPERES
http://interreg-oks.eu/download/18.2f79a9231506ca1137617412/1472022940231/SMS+Social+konsekvensbeskrivelse.pdf
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5.5 Uppföljning och utvärdering 
 

”Förvaltningskulturer gynnar tekniska och naturvetenskapliga 

förhållningssätt med metoder som lättare kan kvantifieras i den rationella 

modellen” (Nyström & Tonell, 2012) 

 

Exempel 

Olika sätt att mäta och utvärdera social status används runtom i regionen. Främst handlar 

mätningarna om mått på folkhälsa. Lerum har jämlikhet som ett mått på social hållbarhet. För 

att förbättra den sociala hållbarheten och folkhälsan i Lerum fokuserar kommunen från och med 

2013 på följande fem målområden: 

- Öka andelen kvinnor och män som rör sig - fokus tillgängliga bostäder, aktiva 

transporter och grönområden 

- Öka andelen kvinnor och män som äter S.M.A.R.T - fokus medborgare (S=större andel 

vegetabilier, M=mindre andel ”tomma kalorier”, A=andelen ekologiskt ökar, R=rätt 

kött och grönsaker, T=transportsnålt) 

- Ökat socialt deltagande - fokus äldre kvinnor och män samt mötesplatser 

- Minska ohälsa bland unga kvinnor och män - fokus att fler flickor och pojkar ska få 

godkända betyg 

- Minska antalet missbrukande kvinnor och män - fokus alkohol, tobak och cannabis 

Målen följs upp årligen i kommunens folkhälsoundersökning. 

Kungälv har tertial uppföljning av de effektmål som man utarbetat i projekt. Genom att 

ha kontinuerlig uppföljning får man bättre koll på utveckling. Borås mäter årligen social status 

i kommunen genom välfärdsbokslut. Man mäter utifrån folkhälsomål, och kan på så sätt avläsa 

resultatet av kommunens arbete. På så sätt får man en bild om staden mår bättre eller sämre. 

Man mäter folkhälsa, men även tillit, inflytande och socialt deltagande. Efter boksluten 

upprättas en åtgärdsplan som tar upp valda delar som behöver arbetas mer med. Man delar in 

åtgärdsplanen i valda teman där man redogör för omfattning, påverkan på hälsa, insatser – vad 

som görs, möjligheter – potential, förlag till åtgärder inom valda teman. Länk till exempel på 

Borås välfärdsbokslut. Länk till exempel på åtgärdsplan.  

Göteborg stads rapport Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg (2014) redovisar 30 

förslag på åtgärder för att arbeta mot en mer jämlik stad. Nedan följer åtgärder med tillhörande 

sidhänvisning. Mer utförligt hur man kan arbeta med frågorna finns i rapporten. Förslag 3 och 

4 fokuserar på uppföljning. Bilaga 7 redovisar förlag på åtgärder. Länk till rapporten Skillnader 

i livsvillkor och hälsa i Göteborg.  

Det pågår även forskningsprojekt där kommuner samarbetar med olika partners för att 

utveckla metoder för uppföljning i relation till sociala aspekter i samhällsbyggnad. Kungälv 

arbetar tillsammans med FoU-Väst/GR med att arbeta fram metoder för att utvärdera sociala 

aspekter kopplade till samhällsplanering. Arbetet är inte klart men beräknas vara färdigt under 

2017.  

http://www.boras.se/download/18.c28428b14d1a5ef402e060c/1431325754120/V%C3%A4lf%C3%A4rdsbokslut+2014.pdf
http://www.boras.se/download/18.2762c9f314ade1369a32ce5e/1421305955412/%C3%A5tg%C3%A4rdsplan+v%C3%A4lf%C3%A4rdsbokslut+2014+n%C3%A4mndbehandlat.pdf
file://///grfs.gr.to/avd/GR/Arbetgsruppen%20fÃ¶r%20social%20hÃ¥llbarhet/KartlÃ¤ggning%20GR-kommuner/Rapporter%20till%20Oskar/Skillnader-i-livsvillkor-och-hÃ¤lsa-2014-Huvudrapport1.pdf
file://///grfs.gr.to/avd/GR/Arbetgsruppen%20fÃ¶r%20social%20hÃ¥llbarhet/KartlÃ¤ggning%20GR-kommuner/Rapporter%20till%20Oskar/Skillnader-i-livsvillkor-och-hÃ¤lsa-2014-Huvudrapport1.pdf
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Mölndal arbetar tillsammans med SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut)7 med ett 

projekt som syftar till att hitta metoder för att mäta aspekter i sociala aspekter främst fokuserat 

till stadsdelsomvandling. Arbetet pågår, och man vill uppmana andra kommuner att bidra med 

tid och resurser i forskningsarbete för att tillsammans driva frågor framåt. Mölndal har även 

tidigare arbetat tillsammans med SP i projektet Renobuild som är ett projekt och tagit fram en 

metod för att utvärdera renoveringsalternativ i stadsomvandling utifrån hållbarhetsperspektiv. 

Länk till Renobuild 

 

Möjligheter och utmaningar 

Social hållbarhet upplevs av kommunerna vara betydligt svårare att mäta än ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet. I de senare nämnda aspekterna finns tydligt kvantifierbara värden som 

ekonomisk tillväxt samt gränsvärdesnormer för ämnen och buller. Man kan med inarbetade 

metoder prognostisera och mäta om en åtgärd genererar de effekter som man vill åstadkomma 

i ett projekt. Den sociala hållbarheten är svårare sätta riktvärden på och dessutom svårare att 

enskilt koppla till specifikt projekt. Det är lätt att utvärdera det faktiska arbete som bedrivits 

inom kommunen med sociala aspekter i samhällsplanering, men svårare att följa upp vilka 

effekter som faktiskt genereras. Samtidigt som detta är ett problem har man ofta krav på 

mätbarhet i projekt vilket gör att man mäter värden som egentligen inte visar effekter av 

projektet man utvärderar. En del kommuner upplever även att uppföljning och 

utvärderingsarbete med sociala aspekter försvåras av att man inom kommunen, eller 

förvaltningen inte definierat vad social hållbarhet innebär eller vilka sociala mål som man vill 

åstadkomma med sitt arbete.  Uppföljning och utvärdering kan också ge incitament för 

förändring. Då man genom att ha en transparent utvärdering som allmänheten får tillgång till, 

blir det lättare att granska arbetet och utvecklingen i kommunen. På så vis kan uppföljning agera 

som en ”piska” för att driva på utvecklingen.  

Det utvärderingsarbete kring sociala aspekter i samhällsplanering som sker i regionen 

kopplas framför allt ihop med folkhälsa. Folkhälsoundersökningar kan visa på hälsa, upplevd 

trygghet, eller andra hälsofaktorer. Men då man inte ser att detta helt mäter fram- eller motgång 

i arbete med sociala aspekter efterfrågas fler mätbara nyckeltal. Kommunerna vill ha 

kunskapsbaserade mätmetoder som är enkla för tjänstepersoner att arbeta med.  

Parallellt med efterfrågan på nyckeltal pratar man även om att mätetal och statistik inte 

räcker för att ge underlag för uppföljningsarbete. Detta bottnar mest i tidigare diskussion kring 

huruvida man kan koppla indikatorer till det arbete som sker i samhällsbyggnad. Det har även 

nämnts att då alla kommuner, platser, områden, eller vad det är man mäter, har olika 

förutsättningar är det inte alltid möjligt att överföra mätetal eller indikatorer från en plats till en 

annan. Man kan därför inte alltid dra samma slutsatser eller agera på samma sätt för att åtgärda 

en uppmätt indikator på olika platser. Det krävs att man analyserar utifrån situationen. Detta är 

resurs- och tidskrävande, vilket inte alltid är möjligt i kommunen. Men man ser ett behov av 

innovativa metoder för att följa upp arbete som inte utgår ifrån folkhälsodata. 

                                                 
7 SP har sedan årsskiftet 2017 bytt namn till RISE – Research institute of Sweden. 

https://www.sp.se/sv/index/research/Renobuild/Sidor/default.aspx
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En annan viktig aspekt i uppföljningsarbetet är att plan- och byggprocesser har en lång 

genomförandetid. Därtill tar det ännu längre tid för att se de långsiktiga effekterna av vad en 

plan eller åtgärd ger för effekter. Många tar exempel om miljonprogrammets satellitförorter, 

som vid genomförande sågs som lyckade bostadsområden, men som man idag har en helt annan 

syn på.  

 

Omvärldsbevakning och lästips 

Gustavsson & Elander(2013) har på uppdrag av Boverket studerat åtta stadsbyggnadsprojekt i 

Sverige, och genom litteraturstudier letat efter möjliga indikatorer och uppföljning kring social 

hållbarhet i stadsbyggnadsprojekt. Vad man kommer fram till är bland annat att det är svårt att 

mäta vilka explicita sociala hållbarhetseffekter ett projekt har genom att bara samla in 

kvantitativ data. En uppgång i t.ex. känsla av trygghet behöver inte nödvändigtvis bero på att 

man monterat upp fler lyktstolpar utan kan bero eller samverka med andra företeelser som inte 

rör samhällsplanering. Att enbart titta på kvantitativt mätbara indikatorer beskriver i slutändan 

ändå inte orsakssambandet mellan indikatorn och stadsbyggnadsprojektet i sig självt utan 

kräver mer analys och diskussion. (Gustavsson & Elander, 2013). Utvärdering bör alltid 

innehålla både kvantitativa och kvalitativa utvärderingsmetoder för att inte stirra i blindo på 

siffror och statistik (Region Skåne, 2016). Tyvärr finns det ingen ”socialdioxid” som går att 

Figur 1.( Gustavsson & Elander, 2013) 
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mäta och reglera, vilket gör att vanliga sätt att mäta blir inaktuella(Gustavsson & Elander, 

2013). Sören Olsson (2010) menar att hållbarhetsbegreppet bör tolkas som ett riktningsgivande 

orienterande begrepp snarare än underlag för exakta mätningar. Poängen är alltså att man inte 

bör fästa allt för mycket fokus på exakta mätvärden och variabler utan att göra en analys. 

Statistik måste analyseras utifrån sitt sammanhang och plats. Det kan därför vara problematiskt 

i att sträva efter generellt gångbara indikatorer för uppföljning, då varje plats är unik med olika 

förutsättningar(Gren & Hallin, 2003). Därför bör man konstruera indikatorer som tar hänsyn 

till att uppnå de mål som ett projekt specifikt syftar till att uppnå. Det finns alltså inte några 

generellt gångbara indikatorer som passar överallt. (Gustavsson & Elander, 2013).  Gustavsson 

& Elander(2013) menar snarare att ”val av indikatorer inte i första hand är ett medel för att 

mäta framgång eller misslyckande utan inslag i en kollektiv läroprocess”. Att under lång 

uppföljningsperiod hitta samband mellan projektet och dess effekter. De har även tagit fram en 

modell (figur.1) som kan ge inspiration till hur man kan tänka kring utvärdering och definition 

av social hållbarhet. Modellen visar inte allt, och bör därför modifieras till specifika fall. Men 

modellen och dess indikatorer fungerar bra som exempel på möjlig utformning. 

Andra möjliga aspekter att följa upp finns i WSPs idéskrift Att integrera sociala aspekter 

i den fysiska planeringen ett förslag på 10 aspekter av social kvalitét med tillhörande förslag på 

mätmetoder (WSP, 2010) 

Aspekter av social kvalitet Möjliga sätt att följa upp 

Trygghet och säkerhet - Trygghetsvandringar 

- Brottsstatistik 

- Olycksstatistik 

- Nöjd boendeindex 

Jämlikhet och integration - Samrådsdeltagarmätningar 

- Socioekonomisk statistik 

- Demografisk sammansättning 

Demokrati och delaktighet - Samrådsdeltagarmätningar 

- Valdeltagande 

Möjlighet till försörjning - Förvärvsintensitet/Antal arbetslösa 

- Pendlingsstatistik 

Goda resmöjligheter - Resvaneundersökningar 

- Olycksstatistik 

- Simuleringar 

- Målpunktsanalys 

En god boendemiljö - Sociotopkartering 

- Flyttmönster 

- Nöjd boendeindex 

- Upplåtelseformsmätningar 

God tillgång till service - Geografisk spridning 

- Nöjd boendeindex 

En meningsfull fritid - Geografisk spridning av fritidsaktiviteter 

God hälsa - Hälsokonsekvensbeskrivning 

- Socioekonomisk statistik 

- Bullerstudier 

Samhörighet och identitet - Flyttmönster 

- Nöjd boendeindex 

Tabell efter (WSP, 2010  
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Lästips 

 WSP (2010). Att integrera sociala aspekter i den fysiska planeringen. Göteborg: WSP 

 

 Gustavsson. E, Elander. I. (2013). Social hållbarhet inte bara 

"sustainababble"? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid 

uppföljning av stadsbyggnadsprojekt. Centrum för urbana och 

regionala studier. Örebro Universitet Länk 

 

 Boverket (2007). Mål och planindikatorer som verktyg i fysisk 

planering. Karlskrona: Boverket Länk 

 

  

http://www.boverket.se/contentassets/ba94887129f74322b921ae87da4d5821/masst-16-december_2013.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:997176/FULLTEXT01.pdf
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5.6 Näringslivet- och allmännyttans roll 
 

”Utöver hårda styrmedel så verkar det finnas stor potential i att öka 

medvetenheten om hållbarhetsarbetes ekonomiska fördelar hos byggherrar” 

(Nilsson & Iversen, 2014) 

 

Exempel 

Fastighetskontoret i Göteborg har ett policy- och regeldokument: Anvisningar av mark för 

bostäder och verksamheter. Den definierar markanvisning som ”en markanvisning innebär en 

rätt för en intressent att under en viss tid och på vissa givna villkor, få förhandla med staden om 

förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom visst markområde som staden 

äger”. Det finns ett avsnitt för social hållbarhet och sociala åtaganden under Inriktning. Där 

finns även regler för hur en markanvisning ska genomföras. Länk till dokumentet.  

Många kommuner involverar näringslivet i utformning av handelscentrum och 

kommuncentrum. Handlareföreningar bjuds in i dialog eller olika former av samarbeten för att 

utveckla stadskärnor. I Lerum har man haft ett projekt för att ytterligare stärka detta samarbete. 

FLODA BiD (business improvement district) startade 2011. länk till Floda BiD. Liknande 

samarbete finns även i Göteborg där bolaget Innerstaden Göteborg utvecklar Göteborgs 

stadskärna. 

I Kungälv skapades 2016 ett samhällskontrakt för ett socialt hållbart Kungälv, där 

politiker, civilsamhälle, organisationer och näringslivsidkare tillsammans utformade ett 

kontrakt. I kontraktet finns grunder och idéer för  hur man tillsammans ska arbeta mot ett socialt 

hållbart samhälle.  

I många kommuner har privata fastighetsägare engagerat sig i att erbjuda bostäder åt 

nyanlända.  

 

Möjligheter och utmaningar 

Att få med näringslivet i att arbeta med sociala aspekter är en målsättning som många av 

regionens kommuner har. Då kommunen i sig inte fysiskt bygger samhället utan bara planerar 

och ger skapar exploateringsmöjligheter blir de enligt många intervjuade viktigt att överföra 

kommunens hållbarhetsambitioner till näringslivet. Man vill få näringslivet att förstå att det är 

lönsamt att skapa goda livsmiljöer även för deras egen verksamhet. Många har under 

intervjuerna lyft exempel på bostadsbolag som tar helhetsgrepp vid bostadsbyggande med att 

bygga fritidsgårdar, parker, förskolor och andra satsningar för att höja de sociala värdena. I 

dessa fall har det främst handlat om allmännyttiga bostadsföretag. 

De allmännyttiga bolagens roll har diskuterats flitigt under intervjuerna. Kommunerna 

ser bolagen som ett bra sätt att arbeta in de sociala aspekterna i samhällsbygget. Dock finns det 

oklarheter kring hur man kan maximera nyttan, vilka möjligheter finns det egentligen och hur 

kan allmännyttiga företag konkurrera med privata bolag när allmännyttan blivit mer likställd 

som en marknadskonkurrerande bolagsform? Hur allmännyttan kan konkurrera med andra 

privata aktörer är en fråga för en del kommuner i regionen. 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/ab73ad1f-8f4d-4fe7-aa91-e6755ac659de/Markanvisningspolicy+2014-06-13.pdf?MOD=AJPERES
http://www.bidsweden.se/
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För att få näringslivet att agera mer socialt hållbart har många kommuner menat att det 

främsta verktyget en kommun har är markanvisningskrav. Att sätta krav på exploatörer att 

uppfylla vissa kriterier för att få lov att bygga hävdar många samhällsbyggnadschefer är 

kommunens starkaste verktyg för att inkorporera sociala aspekter vid byggen. Det kan handla 

om blandade upplåtelseformer, maxhyra på vissa lägenheter, krav på att en del av bostäderna 

ska gå till människor med särskilda behov osv.  Mer kring sociala upphandlingar redogörs under 

avsnittet Sociala upphandlingar längre fram i rapporten. 

 

Omvärldsbevakning 

Nilsson & Iversen (2015) har undersökt nio byggprojekt runt om i Sverige och analyserat 

processer och metoder. Av detta drar man slutsatsen att det finns stora vinster att hämta i 

samverkan med fler aktörer i planering och byggnad. Genom att bjuda in byggherrar tidigt i 

planprocesser ges de inblick i kommunens sociala hållbarhetsambitioner och kan på så vis 

utforma projektet bättre mot uppsatta mål. De menar även att då de finns ekonomiska vinster 

att integrera sociala aspekter i byggprojekten bör både praktiken och forskningen bli bättre på 

att sprida budskapet för att uppnå en Win-Win situation som gynnar både medborgare, kommun 

och näringsliv. 

Ett problem med näringslivets roll som medskapare av offentliga miljöer, som 

uppmärksammats av Franzén, Hertting & Thörn (2016) är vad de kallar entreprenörsurbanism. 

Entreprenörsurbanism betyder att städers urbana centrum utvecklas i en riktning mot att städer 

konkurrerar sinsemellan, vilket gör att städernas utveckling tenderar till att utvecklas mot att 

bli en slags reklampelare för staden snarare en plats för invånare att bo i. Författarna diskuterar 

olika exempel på kollaborationer mellan stad och näringsliv(t.ex. business districts 

handlareföreningar) som pekar åt att staden utvecklas till att gynna en köpstark samhällsgrupp 

som är önskvärd inne i centrum(Franzén, Hertting & Thörn, 2016). Man ser även att dessa 

samarbeten tenderar att exkludera människor från att nyttja allmänna platser i centrala delar av 

städer, vilket inte går väl ihop med att staden är till för alla (Kluvet land, 216; Franzén, Hertting 

& Thörn, 2016).   

 

Lästips 

 

 Nilsson, K. L., Iversen, E. (2015). Hållbar utveckling i fysisk planering och PBL-

processer: Del 2: Exempel på kommuners processer, metoder och verktyg. Luleå 

tekniska universitet, Arkitektur och vatten, & Institutionen för samhällsbyggnad och 

naturresurser. Länk 

 

 Kluvet Land (2016). Vart tog pilsnergubbarna vägen? [Radioprogram]. Producent: 

Sebastian Claesson. Sveriges Radio, P1 29 september. Länk 

 

http://www.boverket.se/contentassets/c8cb091fe54d49188a45a701ba74a087/hallbar-utveckling-i-fysisk-planering-och-pbl-processer.pdf
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/784206?programid=4091
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5.7 Utformning av offentlig miljö 
 

”Vad som uppfattas som meningsfull fritid varierar mellan t.ex. ålder och 

kön, intresse. För att tillgodose behovet av rekreation och social gemenskap 

för alla behövs därför en mångfald av lösningar. (WSP, 2010) 

 

Exempel 

Kungälvs kommun har en handbok för utformning av den offentliga miljön i staden. Länk till 

handboken. Även Kungälvs sociala översiktsplan har gett upphov till projekt som syftar till att 

förbättra den offentliga miljön, där den sociala översiktsplanen pekar ut otrygga platser och 

områden som behöver insatser. Sociala konsekvensanalyser kan också bidra med kunskap om 

hur offentlig miljö används, vilka flöden det finns i området och likande. se Analysverktyg 

Många kommuner anordnar trygghetsvandringar där tjänstepersoner, politiker och 

medborgare tillsammans går runt i staden för att hitta otrygga platser, diskutera möjliga 

utformningar och annat som kan vara till nytta för utformning av den offentliga miljön. Här kan 

även medborgardelaktighet vara en viktig faktor för att skapa en inkluderande fysisk miljö. Se 

mer om medborgardelaktighet under Medborgardelaktighet. 

 

Möjligheter och utmaningar 

I arbetet med att skapa socialt hållbara samhällen spelar utformningen av den offentliga miljön 

en viktig roll. De under intervjuerna flitigast återkommande uttrycken i temat offentlig miljö 

har varit ungefär ”forma rummet mellan husen” och ”fler ögon på gatan skapar trygghet”. 

Trygghet är en social aspekt som flitigt nämnts som en viktig aspekt i utformandet av offentliga 

miljön. Det finns även erfarenhet och kunskap i att arbeta med trygghetsaspekten i planeringen. 

Att sätta upp fler gatlyktor eller röja bort buskage för att skapa tryggare gaturum görs runtom i 

alla kommuner. Men frågan som många ställer sig är hur man egentligen utformar en stad som 

på riktigt är till för alla?  

Just kring ämnet att utforma den offentliga miljön har det oftare än i andra temaområden 

framkommit en vilja och ett behov att arbeta på tvären. Man ser stora vinster i att inkludera det 

sociala områdets kunskap om t.ex. hur och var äldre rör sig i samhället, var de kan behövas 

bänkar och vilka platser som används av skolungdomar. Men det har även getts exempel där 

social- och samhällsbyggnadsförvaltning samverkar kring suicidfrågor vid utformning av 

järnvägsövergångar.  Men det tycks också finnas stora möjligheter att involvera medborgare, 

näringsliv, föreningsliv och civilsamhället i dessa frågor. Många uppger att det finns ett större 

engagemang kring att få vara med och påverka sin fysiska omgivning än vad det gör i större 

planeringsprojekt. Detta gör att det finns stora möjligheter för samverkan kring dessa frågor. 

Under en del intervjuer har det pratats om handlarföreningar och affärsinnehavares utformning 

av t.ex. handelstorg och citykärnor som ett sätt att ge näringslivet incitament att investera i den 

offentliga miljön kring torgen och på så sätt bjuda in näringslivet och höja medvetenheten kring 

sociala aspekter.  

http://www.kungalv.se/siteassets/dokument/bygga-och-bo/dokument/offentlig-utomhusmiljo/stadens-moblering.pdf
http://www.kungalv.se/siteassets/dokument/bygga-och-bo/dokument/offentlig-utomhusmiljo/stadens-moblering.pdf
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Under ett par intervjuer har det framkommit att den traditionella planeringen gynnat män. 

T.ex. gynnar offentliga idrottsplatser som bandyplaner eller skateramper främst killar, och tjejer 

tenderar att bli passiva åskådare. Det upplevs ske förändring men att det problemet existerar. 

Frågan har även lyfts i att de grupper av människor som arbetar med planering är en homogen 

grupp med snarlik utbildnings- och etnisk bakgrund vilket ger utslag i att planeringen har ett 

relativt ensidigt perspektiv. Det efterfrågas metoder för att utforma det offentliga rummet till 

att inkludera alla i samhället.  

Det fria valet och den fria rörelsen är en aspekt för regionens planerare att ta hänsyn till  

i utformningen av det socialt inkluderande samhället. Det har diskuterats att man med hjälp av 

lokalisering av service och andra knutpunkter har möjlighet att binda samman områden och 

skapa mötesplatser för människor från olika delar av samhället. Det fria skolvalet gör dock att 

man inte kan få den effekt man hoppas på av att lokalisera skolor på platser mellan två områden 

som kan utgöra en barriärbrytande brygga mellan områden och skapa en integration. 

Samhällsplaneringen kan bara skapa förutsättningar för att man vill uppnå ett visst mål. Att 

skapa en blandstad med lokala butiker betyder inte nödvändigtvis att folk besöker dem. Det är 

naivt att tro att man bara genom att ge möjligheter till cykel kan få alla att börja cykla. 

Ett steg i att uppnå ett mer socialt hållbart samhälle som förts fram under intervjuerna är 

att minska bilberoendet. För att minska bilberoendet anser man att det är viktigt att ha ett 

levande centrum där det finns tillgång till den service som idag kräver bil. Planeringen måste 

se till så att lokala centrum överlever i en övergångsfas från bilburet samhälle där man har 

möjlighet att ta sig till vilken affär som helst, till att förtätningens närhet till centrum gör att fler 

handlar i närområdet, vilket då ger livet i staden, ögon på gatan och skapar de möten som 

planerare försöker åstadkomma. 

 

Omvärldsbevakning 

Den fysiska miljöns utformning har inverkan på hur stadens invånare upplever och trivs i 

stadsrummet. De modernistiska planeringsidealens tankar om funktionsseparering har skapat 

stora barriärer i städer som bidrar till segregering (Pacione & Dawsonera, 2005). Att överbrygga 

dessa barriärer bör vara ett mål med samhällsbyggande där utformning av den fysiska miljön 

är ett verktyg för att överkomma problemen. T.ex. kan man binda samman områden, skapa 

bättre förutsättningar för kollektivtrafik eller omvandla trafikleder till stadsgator (Dock, 

Johansson & Kristersson, 2012). Hur väl dessa barriärer bryts har påverkan på förutsättningarna 

till möjlighet att stärka individers sociala kapital. Det sociala kapitalet kan öka i och med att 

enskildas mobilitet ökar med bättre förutsättningar att röra sig på större områden i staden. Man 

bör utforma offentliga miljöer till att främja rörlighet och uppmuntra till mötesplatser för 

människor från olika delar av staden såväl som samhällsgrupper (Legeby, Koch & Marcus, 

2015).  
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Lästips 

 

 Dock. M, Johansson. B & Kristersson. H (2012). Stadens rumsliga påverkan på hälsa. 

Malmö: Kommission för ett socialt hållbart Malmö Länk 

 

 Huddinge Kommun. (u.å.). Handbok för tryggare stadsmiljöer - Metoder och verktyg 

för att arbeta med trygghet. Huddinge: Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Gatu- och trafikavdelningen.  Länk 

 

  

http://malmo.se/download/18.1558e15e13973eeaa0e800023049
http://www.huddinge.se/Global/trafik_vagar_och_resande/handbok/Trygghetshandbok_Komplett_WEB.pdf
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5.8 Sociala upphandlingar 
 

”Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn 

vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.”  

(1 kap. 9a § Lagen om offentlig upphandling 2007:1091) 

Exempel 

Att upphandla med social hänsyn innebär att man ställer sociala krav på exploatörer. Det kan 

exempelvis handla om krav på att en viss andel anställda i ett byggprojekt ska vara lokal 

arbetskraft, eller att anställa personer långt utanför arbetsmarknaden. 

Upphandlingsbolaget – Göteborg Stad har en webbsida där man kan hitta information om 

hur social hänsyn i upphandlingar. Där finns goda exempel, vägledning och annan information 

rörande sociala upphandlingar. 

 

- Länk till Upphandlingsbolagets sida om social hänsyn i upphandlingar  

 

- Länk till Göteborg stads hemsida för social hänsyn i offentlig upphandling 

 

- Länk till förklaring om hur Göteborgs modell fungerar 

 

Möjligheter och utmaningar 

I stort sett alla samhällsbyggnadschefer i regionen har nämnt sociala upphandlingar eller social 

hänsyn vid markanvisning och byggprojekt som ett intressant verktyg för att arbeta med sociala 

aspekter i samhällsbygget. Genom att skapa arbetstillfällen för personer som av olika skäl har 

svårt att komma in på arbetsmarknaden skapar man social hållbarhet. Man ser att känslan av 

gemenskap och delaktighet i kommunen ökar ju större medverkan man har i samhällsbygget.  

Man ser även sociala upphandlingar som ett sätt att nå social hållbarhet då det både skapas 

arbetstillfälle samtidigt som befolkningen får en större känsla av delaktighet i sitt närområde. 

Sociala upphandlingar som är intressant i kommunerna där man vill undersöka 

möjligheterna vidare. 

 

Omvärldsbevakning 

Det finns helt klart sociala vinster att hämta i sociala upphandlingar. Dock återstår vissa 

frågetecken som främst beror på avsaknad av utvärdering och forskning kring vilka 

samhällsvinster som uppkommer. Forskning som bedrivits i frågan fokuserar främst på 

internationella exempel där samhällsstrukturer och arbetsmarknadsförutsättningarna är 

annorlunda, vilket gör det svårt att applicera i svensk kontext. Dock finns stora framtidsutsikter 

i sociala upphandlingar i samhällsbyggnad (Svensson, 2015) och vi bör se rådande användning 

av social upphandling som en del i en förändringsprocess för att allt mer inkluderas i gängse 

upphandlingar där hänsyn till sociala aspekter spelar en större roll. 

Petersen & Kadefors (2016). 

http://uhb.goteborg.se/for_inkopare_social_hansyn/
http://socialhansyn.se/
http://socialhansyn.se/om-pilotprojektet/sa-fungerar-det/
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Lästips 

 

 Europeiska kommissionen (2011). Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till 

sociala hänsyn i offentlig upphandling. Luxemburg: Europeiska unionens 

publikationsbyrå. Länk 

 

 Svensson, G (2015) Social Hänsyn I Offentlig Upphandling. Pilotprojekt Göteborgs 

Stad Göteborg: Göteborg Stad. Länk 

 

  

http://socialhansyn.se/wp-content/uploads/2014/06/EU-Socialt-ansvarsfull-upphandling-Kommissionen.pdf
http://socialhansyn.se/wp-content/uploads/2015/09/Slututv%C3%A4rderingsrapport-Social-h%C3%A4nsyn-med-till%C3%A4gg-20150907.pdf
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5.9 Bostadsbyggande och bostadsförsörjning 
 

”Boverkets intryck är att fokus numera snarare ligger på integration än på 

att egentligen komma åt boendesegregationen.”  

(Boverket, 2010) 

 

Exempel 

Det har varit svårt att hitta explicita goda exempel där ett bostadsbygge tydligt visar att det är 

byggt med mer fokus på sociala aspekter än något annat. Det som framkommit under 

intervjuerna är att allmännyttiga bostadsbolagen upplevs ta mer helhetsgrepp i att bygga socialt 

hållbart med fokus på alla samhällets grupper. Men något specifikt exempel har inte 

framkommit. Detta kan bero på som framkom under en intervju att kommunen inte bygger 

bostäder, utan bara ger förutsättningar för att bygga bostäder 

Vad som tydligast legat i fokus som möjliggörare till social hållbarhet i bostadsbyggande 

har dock varit markanvisningskrav. Att sätta krav på exploatörer för att tvinga fram sociala 

åtgärder.  

Många kommuner har samarbete med både privata och allmännyttiga bostadsföretag som 

ställer bostäder till förfogande för nyanlända att flytta in i när det frigörs lägenheter. Fördelen 

med detta blir att till skillnad att bygga nya områden enbart för nyanlända blir det en större 

spridning vilket kan främja integration. Det kan även minska motståndet hos de redan boende. 

I Härryda tänker man bygga i små kvantiteter med högst tio boendeplatser spritt på olika platser 

i kommunen med anledning av just nämnda aspekter.  

Utöver detta arbetar flera kommuner med att bygga tillfälliga boenden för att klara 

boendetrycket. I Göteborg har de kommunala bostadsbolaget Älvstranden fått i uppdrag att 

bygga temporära bostäder i Frihamnen för nyanlända, men även för studenter och företag. Även 

sju andra platser i Göteborg har godkänts av fastighetsnämnden för byggande av temporära 

bostäder. Andra lösningar är villavagnar eller husvagnar som temporärt boende. Göteborg stad 

samarbetar även med Boplats för att kunna fördela bostäder till nyanlända.  

Möjligheter och utmaningar 

Att bygga bostäder ligger högt upp på kommunernas prioriteringsordning för att uppnå social 

hållbarhet. Under en intervju menade en person att hur bra mötesplatser, inkluderande offentliga 

rum och annat vi skapar så är ändå bostad det primära behovet som trumfar alla andra insatser 

vi kan göra i samhällsplaneringen.  Denna formulering bör inte stå oemotsagd i som i att allt 

annat än bostadsbyggande är irrelevant att satsa på, men fungerar bra i sammanhanget för att få 

en bra bild om hur viktigt bostadsbyggandet idag är i regionen. 

Många intervjuade anser att det byggs för lite och det byggs för långsamt. Samtidigt är 

det som byggs ofta dyrt och nybyggda bostäder riktar sig till en välbärgad befolkningsgrupp. 

Då bostadspriserna går upp blir det svårt för unga att flytta hemifrån i sin kommun och man 

riskerar därigenom att få en demografisk sammansättning i kommunen utan unga. Även andra 
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svaga samhällsgrupper riskerar att än mer hamna utanför bostadsmarknaden då bostadspriserna 

går upp.  

En del intervjuer har kring ämnet bostadsbyggande kommit in på flyttkedjor. Man menar 

på att nybyggnation kan skapa flyttkedjor där välbärgade medborgare flyttar till nyproducerade 

bostäder vilket möjliggör för personer utanför bostadsmarknaden att få tillgång till de bostäder 

som blivit lediga osv. Det har under intervjuer framkommit både positiva och negativa sidor av 

flyttkedjor. Vissa menar att flyttkedjorna hämmas av att äldre människor som sitter på villor 

eller stora lägenheter inte har råd eller möjlighet att flytta och därigenom blir bromsklossar för 

flyttkedjan. Andra har menat att flyttkedjemodellen ytterligare bidrar till boendesegregation när 

man koncentrerar rika i en del av staden, eller kommunen. Trots att alla intervjuade siktar mot 

att bryta boendesegregation ser man det som problematiskt att lösa.  

Blandade upplåtelseformer i bostadsområden är ett verktyg som används för att få en 

större blandning av samhällsgrupper. Det primära verktyget för att uppnå upplåtelseblandingen 

anses vara markanvisningskrav. Förutom blandade upplåtelseformer ställs även krav på 

maxhyra eller krav på att en viss andel av bostäderna ska avsättas till människor utanför 

bostadsmarknaden, eller med speciella behov som ett sätt att ge möjlighet till mindre välbärgade 

grupper att bosätta sig i ”finare” områden8. Vissa intervjuade menar att kommuner har större 

makt än de tror i att sätta krav på exploatörer och kan utan problem sätta strängare krav än vad 

som görs idag. Se mer kring detta under Sociala upphandlingar.  

Det har även diskuterats förtätningsmålens roll i bostadsbyggandet. Den rådande 

samhällsbyggnadsdiskursen som innebär förtätning och kompletteringsbyggande, ses av de 

allra flesta intervjuade som en väg till social hållbarhet. Främst med hänvisning till att de i 

områden man förtätar redan finns tillgång till service och kommunikationer. Men då 

förtätningen kräver byggnation i centrala lägen är marken oftast dyr, och således blir även 

bostäderna dyra. En annan aspekt av förtätningen som diskuterats som en möjlig motkraft mot 

förtätningen är buller. Många områden som ska förtätas har redan höga bullervärden, vilket 

försvårar byggnad och kan behöva dyra bullerreducerande åtgärder för att klara 

gränsvärdesnormer.  

Vissa anser att det med dagens krav på tillgänglighet9 blir omöjligt att bygga billiga 

bostäder, och efterfrågar andra smarta sätt att arbeta med tillgänglighetsanpassning än att bygga 

alla lägenheter anpassade för alla.  

Utöver detta har man under intervjuerna pratat om en målkonflikt i att snabbt bygga 

bostäder men samtidigt inkludera hållbarhetsaspekter. Att hålla fler och vidare 

medborgardialoger, att göra konsekvensanalyser och andra metoder som man gärna vill 

använda sig av står lite i konflikt med bostadsbyggandemålen. Hur man ska balansera att 

behöva snabba på byggprocesserna för att möta ökad efterfrågan på bostäder, med att bygga 

                                                 
8  Detta har diskuterats under intervjuer med Göteborg, Härryda, Mölndal. Reservationer för att det även kan finnas 

i andra kommuner som arbetar på liknande sätt. 
9 Tillgänglighet menas i detta fall funktionsanpassat, och inte tillgänglighet som närhet till 

kommunikationsmöjligheter. 
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genomtänkta socialt hållbara boendemiljöer är helt klart en svårighet som de flesta kommuner 

upplever att de står inför.  

Det finns även motstånd hos boende av att bygga nytt i deras närområde. Många 

intervjuade upplever att det finns en NIMBY10-attityd vilket gör att det är svårt att bygga nya 

bostäder då många överklaganden förlänger processerna med att bygga bostäder. En del 

upplever att detta främst sker vid planläggning av områden där resursstarka medborgare bor. 

Mer om dialog finns under Medborgardelaktighet. Detta motstånd har enligt de flesta 

intervjuade visat sig otaliga gånger vid planering av boende för nyanlända, vilket diskuteras i 

nästa temaområde. 

Hur man ska lösa bostäder för nyanlända är en högprioriterat område i regionen. Främst 

rör fokuseras frågan runt: vikten av att inte koncentrera alla nyanlända på en plats, motstånd 

hos boende vid byggande av bostäder för nyanlända samt problem med att snabbt få tillstånd 

för att bygga bostäder för att möta rådande efterfrågan på bostäder.  

Den gängse inställningen bland de intervjuade är att man inte självmant bör skapa en 

boendesegregation genom att inhysa alla nyanlända på några få platser i kommunen. Utan 

istället sprida ut nyanlända i kommunen. Dock ser man tendenser till att nyanlända hamnar i 

stort sett samma områden, vilka ofta är områden som benämns som områden med sociala 

problem. Det upplevs vara svårt att få till både permanenta och temporära boenden för 

nyanlända i de områden som har en homogen resursstark befolkning, vilket är problematiskt då 

det finns en vilja från kommunen att få till en blandning mellan olika samhällsgrupper. Likt vad 

som diskuterades i föregående avsnitt upplevs NIMBY-mentaliteten vara ännu starkare i denna 

fråga. Därtill upplever man ett motstånd från en medborgare kring att de även finns andra 

samhällsgrupper som behöver bostad, och att man på så sätt jobbar i motvind i frågan. Detta 

har såklart även lett till överklaganden på detaljplaner och förseningar i byggande.  

En del intervjuade ställer sig frågande kring detta, och skulle vilja se möjligheter att tänja 

på gränserna för att kunna skapa boende snabbare. Många efterfrågar också andra innovativa 

bostadslösningar än att enbart fokusera på att bygga nya bostäder.  

 

Omvärldsbevakning  

Boverket (2010) menar att nybyggda bostäder enbart kan nås av resursstarka hushåll, och att 

det behövs statliga subventioner för att kunna nå resurssvaga hushåll med nybyggda bostäder. 

Detta gäller särskilt i förtätningsområden (Boverket, 2010). Att bygga blandstäder med 

heterogen befolkning krävs för att minska segregation och främja integration (Dock, Johansson 

& Kristersson, 2012). 

Att bygga bostäder för att möta efterfrågan hos befolkningen bör ses som ett allmänt 

intresse. Överklaganden kring exploatering och bostadsbyggande blir allt som ofta en konflikt 

mellan enskilda och allmänna intressen. Att sedan väga in att bostadsbyggande kan ge 

                                                 
10 NIMBY står för Not in my backyard, och används för att beskriva hur människor ställer sig positiva till 

förändring så länge det inte drabbar dem själva (Castree, Kitchin, & Rogers, 2013).t.ex. folk är generellt positiva 

till att bygga fler bostäder, men ofta negativt inställda till att det byggs i egna närområdet. 
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integration och segreationsmotverkande effekter, bör ge det allmänna intresset högre tyngd. 

Däremot är det svårt att åberopa det allmänna intresset mot enskilda intressen i överklagan i 

byggprojekt. En förändring kring detta skulle kunna underlätta bostadsbyggandet och 

möjliggöra mer arbete kring sociala aspekter (Boverket, 2010).  

 

lästips  

 

 Boverket (2010). Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt. Karlskrona: 

Boverket. Länk 

 

 Region Skåne. (2016).  Planera för människor, Social hållbarhet kopplat till fysisk 

planering. Malmö: Region Skåne. Länk 

 

 Törnquist, Olsson, Claesson (2012) Ett socialt blandat boende i Göteborg. Göteborg: 

Göteborg Stad Fastighetskontoret, Göteborg stad social resursförvaltning, Centrala 

Älvstaden. Länk 

 

 

 

  

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/socialt-hallbar-stadsutveckling.pdf
http://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/temapm_final_web_lowres.pdf
https://www.isak.liu.se/cks/utb/seminarier/1.663926/EttsocialtblandatboendeiGteborg.pdf
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5.10 Medborgardelaktighet 
 

”Så länge medborgare inte ser någon mening i att lägga ner tid på dialoger 

kommer nog inte ett brett stöd för betydelsen av medborgardialoger att 

uppnås” (Tahvilzadeh, 2015) 

Exempel 

För att främja den lokala utvecklingen och uppmuntra medborgerligt engagemang så delar 

Borås kommun ut pengar till lokala initiativ för utveckling av platser och andra engagemang i 

kommunen som syftar till bättre umgänge människor emellan. Föreningar och lokala 

samarbetsgrupper får söka medel och ett råd beslutar om vem som får medel. Processen är enkel 

och har bidragit med många goda initiativ såsom grillplatser, fotbollsplaner, inköp av roddbåtar 

och upprustning av badplatser. Förutom att det skapas bra mötesplatser ser man även det som 

ett bra sätt att ta vara på invånares initiativ. Länk till hemsida. 

I Härryda har man använt sig av datorspelet Minecraft för att få in idéer från unga på hur 

man vill att den nya staden Landvetter Södra ska se ut. Man har skapat en värld som ser ut som 

Landvetter Södra där vem som helst kan gå in och ge förslag på möjlig utformning. Man ser 

det som ett sätt att få in barnperspektivet samtidigt som man höjer engagemanget kring 

samhällsplanering hos barn men även deras föräldrar. För att få med barnperspektivet i 

planeringen har man i Öckerö kommun besökt skolor och pratat med skolbarn om hur de ser på 

kommunens utveckling.  

För att nå bredare ut till hela befolkningen har man i Öckerö även ö-råd där alla tio öar 

har representanter som diskuterar samhällsfrågor tillsammans med politiker och tjänstepersoner 

på regelbunden basis. De har även handikappsråd, och pensionärsråd som har samma funktion.  

I Lerum har man en ett pilotprojekt, Pilot Gråbo, för medskapande i samhällsutveckling. 

Gruppen består av tjänstepersoner, föreningsliv och andra representanter från civilsamhället i 

Gråbo. Tillsammans beslutar man om områdets framtid. Läs mer på pilot Gråbos hemsida. 

Kungälvs samhällskontrakt som beskrevs tidigare i Näringslivets roll, har varit ett sätt att 

involvera medborgarna i samhällsutvecklingen.  

Cultural planning är en metod som används i Tjörns kommun för att öka medborgares 

delaktighet i samhällsplanering. Metoden har gett goda resultat inte minst i arbetet med Tjörns 

översiktsplan. Cultural planning håller på att implementeras i kommunens alla 

verksamhetsområden.11 Länk till Cultural planning i Tjörns kommun.  

Cultural planning på Tjörn, Pilot gråbo, medborgardialog i Göteborg och Partille och en   

hel del andra exempel på arbetssätt med medborgardelaktighet exemplifieras och diskuteras i 

Mistra urban futures rapport Dialog i stadsbyggandet. Forskningsöversikt och praktiska 

exempel från kommuner i Sverige. Länk 

 

 

                                                 
11 Som tidigare nämnts har ingen intervju gjorts i Tjörns kommun. Men då metoden cultural planning är spännande, 

och en del av syftet med kartläggningen är att sprida goda exempel så inkluderas detta i rapporten. 

http://www.boras.se/upplevaochgora/foreningsliv/stodochbidrag/lokalutveckling/sokmedelforlokalutveckling/sokmedelforaktiviteterinomkommunen/ansokommedelforlokalutveckling.4.6e6c22df1586e4b2079f1955.html
https://www.lerum.se/Vision2025/Det-har-gor-vi/Hallbar-samhallsplanering-och-narmiljo/Dokumentation-Pilot-Grabo/Vad-ar-Pilot-Grabo/Det-har-ar-Pilot-Grabo/
http://www.tjorn.se/byggabomiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/samhallsplaneringmedmedborgarnaifokus/culturalplanning.4.38d4766a131cfd55c4b8000713.html
http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/dialogforskningpraktik.pdf
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Möjligheter och utmaningar 

Medborgardelaktighet är viktigt i regionens kommuner, och man upplever att det finns en del 

utmaningar med att få kommuninvånarna delaktiga i samhällsplaneringen. 

De lagstadgade samråd som hålls enligt PBL är enligt intervjuade sällan särskilt givande. 

De som engagerar sig i samråd och samhällsplanering är ofta negativt inställda till förändring 

och samråden blir allt som oftast ett forum för en åsikt av den som ”skriker högst”. Man ser 

även problem med dessa typer av samråd då det kan vara svårt för föräldrar, äldre, 

rörelsehindrade, människor som inte pratar svenska osv. att delta i samråden. Generellt sett 

saknas det även intresse av att delta bland kommuninvånarna vilket ytterligare minskar 

mångfalden vid samråd. Då enbart en liten del av samhället representeras, ger samråden inte en 

bra bild över hela befolkningens vilja. Traditionella samråd och remissyttranden på t.ex. ÖP 

eller detaljplaner upplevs vara överrepresenterade av den resursstarka befolkningen. Därför 

finns en vilja av att bedriva dialog med befolkningen på andra sätt. 

Många intervjuade upplever att det finns stora vinningar i att involvera civilsamhället, 

organisationer och andra föreningar i samhällsplaneringen, då de ofta har kunskap om livet i 

områden man planerar. Det upplevs även mer praktiskt att konsultera företrädare för 

organisationer är att konsultera alla invånare. Men detta är ett område som många i regionen 

ser har stor utvecklingspotential 

Många intervjuade menar på att kommunens kommunikation med medborgare hämmar 

medborgardelaktighet. Det finns en otydlighet kring syfte med dialog från kommunens sida, 

som gör att det kan finnas förväntan av att det som framkommer under samråden alltid är 

beslutsgrundande. Man menar på att det måste bli tydligare när det är informativa möten 

respektive konsultativa möten. Om inte riskerar deltagare att få en negativ upplevelse av 

dialogmöten, och även skapa misstro hos befolkningen om att beslutsfattare inte lyssnar på 

medborgarna. Det finns ingen målsättning om att allt dialog ska vara konsultativ, utan snarare 

att det måste bli tydligare vilket mål som finns med dialog. Det har även diskuterats att 

kommuner bör bli mer transparanta och öppna med att delge det arbete som bedrivs i 

kommunen. Kommunerna måste bli bättre på att faktiskt berätta vilka nyttor som genereras vid 

planarbete. Tystnad från kommunen skapar oro och misstänksamhet från medborgare. 

 

Omvärldsbevakning 

Både Boverket (2014) och Sveriges Kommuner och Landsting (2009) anser att för att få 

politiska beslut väl förankrade bland medborgarna krävs dialog mellan beslutsfattare och 

allmänheten. En väl fungerande medborgardialog ökar kunskapsunderlaget hos beslutsfattare 

och det kan stärka det allmänna engagemanget i politiska frågor. Medborgardialogen ska inte 

ersätta det representativa politiska system vi har i nuläget, men den kan stärka förståelse och 

acceptans för politiskt fattade beslut när medborgare i någon mån får vara delaktiga (SKL, 

2009). För att inte dialog inte ska förlora sin mening bör man gemensamt förändra dialogen 

från något trivialt till något som verkligen skapar mervärde för alla parter. Om man inte lyckas 

med detta, finns en risk att en dialogens kraft i att fördjupa demokratin att gå om inte 
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medborgardialogen måste det skapas Utformningen av dialogen måste därför anpassas för att 

möta hela befolkningen (Tahvilzadeh, 2015).  

I Sverige finns ett lågt intresse för att delta i samråd, informationsträffar eller besöka 

informationshallar för planer om man inte har någon punkt att protestera mot (Nyström & 

Tonell, 2012), Nyström & Tonell (2012) menar att det är svårt att få en bra bild av hur 

representativt samråd och utlåtanden är för befolkningen, då det ofta är de aktörer som ”skriker” 

högst som hörs. Huruvida det är den gängse åsikten hos en hel befolkningsgrupp är svårt att 

bedöma. Vidare anser Nyström & Tonell (2012) att information och skrivelser från kommuner 

ofta är svåra att förstå för den vanliga människan. Speciellt svårt blir det för den invandrade 

delen av befolkningen som inte har svenska som modersmål. Detta gör att det kan bli en 

snedfördelad representation avbefolkningen. Tahvilzadeh (2015) menar att de goda exempel på 

medborgardialoger präglas av att man lyckats med att inkludera marginaliserade 

samhällsgrupper som sällan representeras i dialoger. 

för att beskriva i hur stor grad medborgare är delaktiga i beslutsprocesser presenterade 

Sherry Arnstein 1969 en modell (Figur 2). Arnsteins modell utgår ifrån åtta steg där man från 

första steget ökar i deltagande och makt att påverka. På de två första stegen: Terapi och 

manipulation har medborgarna ingen makt alls, utan blir formade av de styrande till att 

acceptera rådande beslut. På steg tre, fyra och fem: information, konsultation och försonande 

ökar delaktigheten, men Arnstein menar att eftersom det på dessa steg inte finns bindande 

förpliktelser hos politiker att ta hänsyn till synpunkter som kommer från exempelvis 

konsultation så kan dessa steg snarare ses som symbolhandlingar för beslutsfattare att visa upp 

att man bjuder in medborgare till att få delta i beslutsprocesser. På steg sex finns partnerskap, 

där man skapar projekt eller grupper med både medborgare och styrande personer som 

tillsammans bestämmer. Steg sju och åtta: Delegerad makt och medborgarmakt är de högsta 

formerna av delaktighet i Arnsteins modell. Här har medborgare antingen allt bestämmande 

eller delegerats beslutskraft i vissa frågor (Arnstein, 1969). Arnstein hävdar inte att man bör 

sikta på att alltid komma så högt upp som möjligt. Dock kan det vara ett hjälpmedel för att veta 

på vilken nivå man medborgardialogen ligger på. 

 

  Arnsteins Ladder of Participation 

|-| 8. Medborgarmakt 

|-| 7. Delegerad makt 

|-| 6. Partnerskap 

|-| 5. Försonande 

|-| 4. Konsultation 

|-| 3. Information 

|-| 2. Terapi 

|-| 1. Manipulation 

Figur 2: Modell efter Arnstein (1969) 
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6. Diskussion och reflektion 
Sociala aspekter tycks vara en eftersatt fråga i samhällsplanering. Av intervjuerna att döma är 

social hållbarhet ett svårdefinierat som gör det svårt att arbeta med sociala aspekter i 

samhällsplanering och samhällsbyggnad. 

Många efterfrågar mer kunskap i ämnet, men upplever samtidigt att forskningsartiklar är 

svårt att ta till sig och är långt ifrån praktiken. En utmaning för forskningen lär bli att överbrygga 

kopplingen mellan praktik och teori, och föra in kunskap rent konkret in i samhällsplaneringen.  

Det finns bland många intervjuade en tillit till mätbara värden. Gustavsson & Elander 

(2013) säger på ett målande sätt att det finns ingen ”socialdioxid” för att belysa att vi måste 

hitta andra sätt att utvärdera arbetet med sociala aspekter. Kanske bör samhällsplaneringen leta 

i andra discipliner såsom folkhälsoforskning för att hitta mer kvalitativa mätmetoder.  

Kommunernas strävan efter att hitta mätetal kan tänkas grunda sig i att det finns krav från 

politik, media och medborgare att snabbt och enkelt visa upp framsteg. Eventuellt kan 

samhällsklimatet förändras för att bli mer tolerant, och ge plats för långsiktighet snarare än 

snabba resultat. Fram till dess lär samhällsplanering präglas av krav på snabb framgång. 

Dagens stadsutformning blir mer och med homogen där förtätning gör att stadsrum 

tenderar till att utformas på liknande sätt. Ett mer kritiskt förhållningssätt bör antas till om denna 

typ av stadsutformning gynnar hela befolkningen. Finns det alternativa sätt att utforma ett nytt 

torg utan att göra det attraktivt för konsumtion och fika? Här tror jag det blir viktigt för 

samhällsplaneringen att nå fler människor från olika samhällsgrupper i dialog och samråd för 

att få in fler uppfattningar om vad ett samhälle är och vad det bör vara.  

Sociala aspekter och social hållbarhet i samhällsplanering och samhällsbyggnad lär, och 

bör vara en fråga att stöta och blöta en lång tid framöver.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuade personer 
Nedan följer en lista på intervjuade personer i respektive kommun. 

 

Alingsås Susanne Åhman socialchef 

Bollebygd Ann-Charlotte Lind samhällsbyggnadschef, Fredrik Engkvist 

Planchef, Annelie Fischer bildnings- och omsorgschef  
Borås  Bengt Himmelmann chef för strategisk samhällsplanering, 

Sebastian Andersson strategisk planerare, Dag Forsström 

arbestlivsförvaltningschef 

Göteborg Stephan Cedergren utvecklingschef/T.f. avdelningschef 

Analys och utredning/Strategisk planering Fastighetskontoret 

Göteborg, Ulrika Lundqvist processledare FO4 jämlikt 

Göteborg Stadsbyggnadskontoret, Sara Svensson 

Stadsbyggnadskontoret, Ida Carlsson Stadsbyggnadskontoret. 

Härryda  Håkan Jacobsson samhällsbyggnadschef, Ulrika Lager 

socialchef 

Kungsbacka Gabriella Graf plan och byggchef, Lillemor Berglund 

socialchef, Sven-Erik Bergström Specialist Hållbarhet(Miljö 

och socialt) Styr och analys Kungsbacka kommun. 

Kungälv Jenny Adler samhällsbyggnadschef, Jonas Arngården 

socialchef 

Lerum Peter Lönn samhällsbyggnadschef, Christina Alvelin 

socialchef 

Lilla Edet  Anna Stenlöf samhällsbyggnadschef 

Mölndal  Björn Marklund samhällsbyggnadschef, Monica Holmgren 

vård och omsorgschef 

Partille  Jörgen Hermansson samhällsbyggnadschef, Margareta  

Antonsson socialchef 

Stenungsund Kristina Lindfors samhällsbyggnadschef, Camilla Blomqvist   

Socialchef  

Öckerö  Urban Olsson samhällsbyggnadschef, Malin Tisell socialchef 
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Bilaga 2. Förprövning av plan: Mölndal 

Förprövning/bedömning inför Planbesked/förhandsbesked/planuppdrag 

Syftet är att tidigt göra en konsekvent och tydlig bedömning av inkomna förfrågningar. 

Kommunen 

ska enligt lag (inom 4 mån) ge besked om och när kommunen avser att påbörja ett planarbete. 

 

Då väntetiden mellan planbesked och begäran om planuppdrag kan vara lång ska även 

planuppdraget med ev. knäckfrågor stämmas av i gruppen. 

 

För kommunala initiativ, såsom behov av förskolor etc. ges i nuläget inte planbesked, varför det 

är först i begäran om planuppdrag som knäckfrågor kan lyftas. 

 

Nedan anges vilka kriterier som ska prövas inför beslut om planbesked. Ett planbesked ska ges 

inom 4 mån. Enligt PBL ska alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd kunna få ett snabbt 

och 

tydligt besked om huruvida kommunen tänker inleda ett planläggnings- arbete eller inte. 

Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat. 

 

Planbeskedet ska ange om och när kommunen avser att påbörja ett planarbete. Ett positivt 

planbesked ska inte lösa de frågor som ska utredas i detaljplaneprocessen och lagstiftaren menar 

att 

vid högre detaljeringsgrad än PBL kap 5:3§ finns det risker för låsningar av planens utformning. 

 

PBL 5 kap 3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det 

huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som 

berörs. 

Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av 

Byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning. 

 

I förarbetena till PBL kap 5:3§ anges att ett positivt planbesked ska inte lösa de frågor som ska 

utredas i detaljplaneprocessen och lagstiftaren menar att vid högre detaljeringsgrad än PBL kap 

5:3§ finns det risker för låsningar av planens utformning. 

 

 

 

Process 

För att skapa effektivitet i planprocessen och en ökad målstyrning har SBF tagit fram förslag på 

en organisation där berörda förvaltningar får möjlighet att delta i ett tidigt skede av planprocessen. 

 

Planavdelningen tar emot och förbereder alla ärenden inför förprövningen. Detta innebär att 

planhandläggaren stämmer av alla, för plan, kända fakta mot matrisen. Plan redovisar även 

projektet på en karta med ev. bilder. 

 

Ärendet skickas sedan ut till deltagarna i förprövningsgruppen ca två veckor innan mötet så att 
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deltagarna kan förbereda svar utifrån sina fackområden, ex tröskeltak för skola eller behov av ny 

infrastruktur mm. 

 

På mötet stäms ärendena av mot matrisen. I de fall frågor måste utredas vidare tar representanten 

med sig frågan och ger en handläggare i uppdrag att utreda och rapportera tillbaka till gruppens 

nästkommande möte. 

 

Mötena hålls en gång i månaden och förläggs så att inkomna ärenden som ska presenteras i PU 

har stämts av i gruppen. 

 

Mötet har en ordförande som inte deltar i sakfrågorna utan håller i mötet, sekreterare är en 

handläggare från planavdelningen då planavdelningen står för att skriva fram förslag till beslut till 

PU. PU är beslutande. 

 

Förprövningsgrupp 

Gruppen består av personer med strategisk kunskap om sitt fackområde. 

 

Avsikten är att i ett tidigt skede kunna lyfta knäckfrågor samt göra gemensamma 

Ställningstaganden i samhällsplaneringen. 

 

Vissa frågor kommer att behöva studeras noggrannare och det är då avdelningschefens ansvar att 

tillsätta en handläggare som under en begränsad tid utreder aktuella frågor för att sedan rapportera 

tillbaka till gruppen. 

 

Uppstart av process för förprövning 

Arbetsmetod och kriterier har tagits fram utifrån studier, erfarenhet och diskussioner med andra 

kommuner. Processen, mallar etc. kan behöva justeras efterhand så att det fungerar enligt 

önskemål. Kriterierna ska revideras vid uppdatering av, ÖP, Budget verksamhetsplan etc. 

 

Tidplan 

Gruppen träffas en gång i månaden så att ärendet kan förberedas inför PU. 

 

Deltagare 

Vid första mötet kommer en introduktion i metod och process presenteras. 

Nedan presenteras SBF förslag på lämpliga deltagare. Vid behov kan kompetens från fler 

områden 

Bjudas in ex. lantmäteri mfl. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 Ordförande, Administrativ chef 

 Planchef 

 Mark- och exploateringschef 

 Bygglovchef 

 Översiktsplanerare och sekreterare 

 

 Tekniska förvaltningen 
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 Enhetschef, Trafik 

 Enhetschef, Stadsmiljö 

 Enhetschef, Projektledning 

 

 Miljöförvaltningen 

 Förvaltningschef 

 Kommunekolog 

 Miljöinspektör 

 

 Kultur och fritidsförvaltningen 

 Förvaltningschef 

 Avd. chef förening och idrott 

 Stadsledningsförvaltningen 

 Lokalstrateg 

 Näringslivschef 

 Stadsledningsförvaltningen 

 Planeringsledare skola 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bedömningsmatris Mölndal Stad 

 

Planbesked för xxx/ Planuppdrag för xxx / PU xx/xx 

 

Förtydligande: 

Ange alltid signatur efter ifylld kommentar 

Med JA resp NEJ avses förutsättningar som Stödjer respektive Försvårare måluppfyllelse  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅL 

2015 

JA 

 

TVEKSAMT 

 

EJ 

RELEVANT 

NEJ 

 

EXEMPEL PÅ 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

KF-mål 1 

De som besöker stadskärnan ska 

i ökad grad uppleva den som 

sammanhållen, karaktäristisk och 

modern.  

 

    Antal byggrätter för bostäder i 

stadskärnan ska uppgå till >200 i 

genomsnitt per år. 

 

Andel hyresrätter av det som 

nyproduceras i stadskärnan över 

tid 30 % 

 

Andelen av bottenvåningarna i 

stadskärnan som innehåller 

publik verksamhet Över tid 50 % 

 

Täthet/exploateringsgrad i 

stadskärnan, kvm byggyta per 

kvm tomtmark. På sikt en täthet på 

>= 1,5 m² BTA/m² tomtmark 

 

KF-mål 2(&8)     Livet mellan husen 

 

Fysisk och social hälsa 
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De som vistas i Mölndal ska 

uppleva ökad trivsel och trygghet 

i det offentliga rummet.  

 

Andelen Mölndalsbor som 

upplever god hälsa ska öka 

KF-mål 3 

Företagare ska uppfatta Mölndal 

som en alltmer attraktiv 

näringslivskommun.  

     

KF-mål 4 

Mölndal ska ta en alltmer 

betydelsefull roll i utvecklingen 

av regionen. 

    Bidrar förslaget till att stärka den 

regionala och lokala strukturbilden? 

 

KF-mål 5 

Bostadsbyggandet i Mölndal ska 

öka och möta kravet på en hållbar 

tillväxt.  

 

    Över tid ska Mölndals tillväxt motsvara 

1,5 % per år.  

 
Avstånd till kollektivtrafikhållplats vid 

planering av nyproducerade bostäder, 

andel inom 400 meter (800 meter från 

pendeltåg-station) med kvartstrafik i 

högtrafik. 

 
Andel av varje upplåtelseform (hyresrätt, 

bostadsrätt och äganderätt i småhus 

respektive flerbostadshus) inom 

respektive prognosområde.  

KF-mål 7 

Mölndalsbornas möjligheter att 

påverka frågor som rör deras 

vardag och att ta ansvar för 

stadens utveckling ska öka? 

    Behov av medborgardialog eller 

brukardialog 
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KF-mål 9 

Mölndals miljö- och klimatarbete 

ska stärkas för att tillförsäkra 

Mölndalsborna en hälsosam och 

god miljö.  

    Avstämning mot Mölndal stads 

Miljömål:  

1. påverkan på utsläpp av 

växthusgaser?  

2.halten kvävedioxid vid bostäder, 

skolor och förskolor  

3. överskrids halten partiklar 

(PM10) vid bostäder, skolor och 

förskolor  

4.förekomsten av farliga ämnen i 

barns vardag minimeras. 

5. Är det ett förorenade områden 

av riskklass 1  

6. påverkar det nettotillskottet av 

övergödande ämnen  

7. Anslutning till kommunalt VA. 

8. hantering av sjöar och 

vattendrag. 

9. Berörs en 

grundvattenförekomster  

10. berörs enskilda brunnar. 

11. påverkas våtmarker  

12. Påverkas något av de 12 nya 

biotopskyddsområden. 

15. Tillgång till minst ett 

grönområde inom 300 m. 

16.det finns bostadsnära odlingar 

i flera tätbebyggda områden i 

Mölndal.17.de bostäder som 

omfattas av stadens 

bulleråtgärdsprogram ha 

åtgärdats. 
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19.andelen personresor som 

utförs med cykel vara minst 12 

procent och med kollektivtrafik 

minst 25 procent. 

20.samarbetet mellan olika 

aktörer inom naturvårdsområdet 

stärkas. 

KF-mål 10 

I Mölndal ska graden av socialt 

deltagande, integration och egen 

försörjning öka. 

    Kan sociala aspekter beaktas? 

 

Översiktsplan,  

Strategier och policydokument 

 

JA 

 

TVEKSAMT 

 

EJ 

RELEVANT 

NEJ 

 

EXEMPEL PÅ 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

LOKALISERING/ 

MARKUTNYTTJANDE 

     

Stämmer förslaget med ÖP:s 

inriktning 

    Överensstämmer den 

föreslagna användningen 

med viljeinriktning i ÖP?  

 

Innebär förslaget god 

hushållning med 

naturresurser, mark och 

vattenområden? 

Stämmer med Trafikstrategin 

 

    Innebär genomförandet 

av förslaget att 

infrastrutkur för gång- 

och cykelnätet utveckals? 
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Stämmer det med Dagvattenpolicyn?     Påverkas en vattentäkt, 

Natura 2000-område, 

strandskydd el 

översvämningsrisk etc. 

Behövs en särskild 

dagvattenutredning? 
Förordningen (2015:216) om trafikbuller 

vid bostadsbyggnader. 
     

Avstämning mot Naturvårdsplanen 

(utom detaljplanelagt område) 
     

Avstämning mot Grönplanen 

(utom detaljplanelagt område) 
     

Avstämning mot Lokalresursplanen     Hur bedöms det 

långsiktiga behovet av 

lokaler i området? 

Innebär förslaget 

förändringar i behov av 

skola/förskola i 

anslutning till området? 

Bedöms förslaget kunna innebära 

betydande miljöpåverkan? 

    motivera 

Får en utbyggnad enligt förslaget 

god tillgänglighet till befintlig 

offentlig service, kommersiell 

service? 

     

Samspelar förslaget med befintlig 

bebyggelsestruktur? 

    Dvs.; typ av 

markanvändning, 

rumsligt samspel och 

integration, struktur och 

proportioner, bra läge för 

förtätning.  
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Är förslaget lämpligt med hänsyn 

till landskap och stadsbild? 

    Stads- och 

landskapsbildens värde, 

skala, materialval och 

utformning. 

 

Är förslaget lämpligt med hänsyn 

till naturvärden? 

     

Är förslaget lämpligt med hänsyn 

till Kulturvärden? 

     

Bidrar förslaget till att stärka GR 

strukturbild? 

     

Innebär förslaget ett mer effektivt 

nyttjande av befintlig 

infrastruktur? 

     

  

 

 

 

PLANFÖRSLAGETS INNEHÅLL      Kommentar 

I vilken utsträckning bidrar 

planen till bostadsförsörjningen - 

uppskattat bostadsinnehåll. 

Över 200 lgh 

 

50-200 

lgh 

 

 Mindre än 50 

lgh 

 

Tex upplåtelseform 

Bidrar planen till nya verksamhet 

eller kontorsytor? 

 

Mer än 2000 

m2 LOA 

 

  Mindre än 2000 

m2 LOA 

 

 

Bidrar planen till att öka 

funktionsblandningen i området? 

 

    Ex. bostäder, 

verksamheter, kommunal 

service, mm. Dvs. öka 

andelen blandstad. 
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Innebär förslaget 

attraktiva bostäder som 

främjar en blandning av 

människor och som möter 

bostadsbehoven hos olika 

generationer. 

Bedöms planen kunna bidra med 

sådant som saknas i det aktuella 

området?  

    Ex. upplåtelseformer, 

boendeformer, park mm. 

Dvs. komma åt bristerna i 

området. 

Bidrar planen till att befintliga 

kvaliteter samt sociala och 

rumsliga sammanhang stärks. 

    utifrån sammanhållen 

stad, samspel, vardagsliv, 

identitet samt hälsa och 

säkerhet.  

 
 

EKONOMI OCH 

GENOMFÖRANDE 

ÖVERSKOTT NEUTRALT 

 

UNDERSKOTT 

 

 

Exploateringsekonomi  

(Kommunens intäkter och 

kostnader som ryms inom 

detaljplanen.) 

Bedöms kunna 

generera ett 

överskott 

 

Exploaterin

gsekonomin 

bedöms 

kunna vara 

i balans 

 

Risk för att generera ett 

underskott 

 

 

Bedöms planen innebära 

behov av tröskelinvesteringar  

Inga uppenbara 

tröskelinvesteri

ngar har 

identifierats 

 

Kan komma 

att medföra 

behov av 

tröskelinves

teringar/vis

s osäkerhet 

 

Detaljplanen kommer att 

medföra behov av 

tröskelinvesteringar 
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Platsens naturtekniska 

grundförutsättningar  

    

Hur belastar projektet 

kommunens driftbudget?  

 

    

Hur belastar projektet 

kommunens 

investeringsbudget? 

    

 

 

    

REDAN KÄNDA KNÄCKFRÅGOR 

AV STOR VIKT. 

  

 

 

    

RESURSBEHOV  LITEN 

 

MEDIUM 

 

STOR 

 

 

Bedöms planarbetet 

vara komplicerat och ta lång 

tid?   

Liten risk 

(Small) 

 

Viss risk 

(Medium) 

 

Stor risk (Large) 

 

 

Hur belastar projektet 

kommunens arbetsresurser? 

Liten insats  

 

Viss insats 

 

Stor insats  

 

 

     

FÖRSLAG PÅ PBL 

FÖRFARANDE 

I valet av förfarande 

ska kommunen alltså 

göra en bedömning av 

BEGRÄNSAT 

 

STANDARD 

 

UTÖKAT 

 

SAMORDNAT 
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vilken effekt och 

påverkan planen antas 

ha på sin omgivning. 

 

FÖRSLAGPÅ 

FÖRFARANDE ÄR:  

Om förslaget 

uppfyller 

kraven i 

standardförfar

andet och om 

alla är överrens 

i samrådet kan 

man övergå till 

begränsat 

förfarande 

Standardförfaran

det kan tillämpas 

om förslaget till 

detaljplan är 

förenligt med 

översiktsplanen 

och länsstyrelsens 

granskningsyttran

de, inte är av 

betydande intresse 

för allmänheten 

eller i övrigt av 

stor betydelse. 

Detaljplanen får 

inte heller antas 

medföra en 

betydande 

miljöpåverkan. 

 

Förenlig med 

länsstyrelsens 

granskningsyttran

de över ÖP 

 

7 § Särskilda 

bestämmelser om ett 

utökat planförfarande 

finns i 11 a § första 

stycket, 11 b och 11 c §§, 

17 § första stycket, 18 § 

andra och tredje styckena 

samt 25 § för en 

detaljplan som  

1. inte är förenlig med 

översiktsplanen eller 

länsstyrelsens 

granskningsyttrande 

enligt 3 kap. 16 §,  

2. är av betydande 

intresse för allmänheten 

eller i övrigt av stor 

betydelse, eller  

3. kan antas medföra en 

betydande 

miljöpåverkan. 

Lag (2014:900) 

Kommunen ska vid valet 

av förfarande, utöver att 

bedöma om det är av 

betydande intresse för 

7a § Särskilda 

bestämmelser om ett 

samordnat 

planförfarande finns 

i 11 a § andra stycket, 

16 och 18 a §§, 21 § 

andra stycket och 23 

§ andra stycket för en 

detaljplan som är 

förenlig med 

översiktsplanen och 

länsstyrelsens 

granskningsyttrande 

enligt 3 kap. 16 § och 

som enbart gäller  

1. en verksamhet som 

har tillståndsprövats 

eller ska 

tillståndsprövas 

enligt föreskrifter 

som har meddelats 

med stöd av 9 kap. 6 

§ miljöbalken, eller  

2. en åtgärd som har 

prövats eller ska 

prövas genom 

upprättande och 
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allmänheten, även 

bedöma om planförslaget 

i övrigt är av stor 

betydelse. 

Om planförslaget 

kan ha stor betydelse för 

en enskild sakägare 

innebär det inte 

nödvändigtvis att 

planförslaget har stor 

betydelse utifrån allmän 

synpunkt. Det utökade 

förfarandet tillämpas när 

planen är av ingripande 

karaktär för flera 

enskilda, till exempel om 

kommunen avser att ta ut 

gatukostnader eller 

ansluta ett område till det 

kommunala vatten- och 

avloppsnätet 

fastställande av en 

vägplan enligt 

väglagen 

(1971:948) eller en 

järnvägsplan enligt 

lagen (1995:1649) om 

byggande av järnväg. 

 

 

 

 
SAMMANVÄGNING 
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Sammanfattande kommentarer om ärendets måluppfyllelse som helhet, enligt ÖP mm samt politiska mål enligt Budget i 

sin helhet  

Ange uppskattat antal bostäder, BTA ej bostad. BTA Handel och BTA Verksamheter.  

 

ANGE ÄVEN NÄR PLANEN BERÄKNAS VARA KLAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3. Checklista vid planbeskedsberedning, Borås 
Mötesanteckningar planbeskedsberedning 
För Stadsdel, Fastighet, Populärnamn, Dag månad år 

 

 

Kallade 

Borås Elnät  

Borås Energi & Miljö 

Bygglovavdelningen 

Strategisk samhällsplanering (SPA) 

Mark och Exploatering 

Miljöförvaltningen 

Tekniska förvaltningen, trafik/park/skog  

Kulturförvaltningen 

Stadsdel Väster 

Stadsdel Norr 

Stadsdel Öster 

Lantmäteriet 

Räddningstjänsten  

 

Ej närvarande: 
 

Handläggning 
Planbeskedsansökan inkom 

(komplett handling) 

201X-XX-XX 

Planbesked ska ges senast 201X-XX-XX  

 

Bakgrund 
Sökande/exploatör: 

 

 

Förslaget avser (syfte, 

användning, struktur etc.): 

 

 
Enlighet med styrande dokument och övergripande intressen  
(om dokument saknas eller ej berör, skriv X) 

 Ja/Nej
/Kans
ke 

Kommentar Ansvar 

Översiktsplan 

 

  SPA 

Strategisk plan 

 

  SPA 
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Planprogram 

 

  SPA, Plan 

Grönområdesplan 

+ 

inventeringsbilaga 

  SPA, 

Miljö 

Borås 2025 

 

  SPA 

Borås Stads 

Miljömål 

 

  Miljö 

Riktlinjer för 

stadsmiljön 

 

  Plan, 

Tekniska 

Riksintresse (t.ex. 

infrastruktur, 

natura 2000 etc.) 

  SPA, 

Miljö, 

Plan 

Strandskydd 

 

  Miljö 

Övriga dokument 

av betydelse 

  Alla 

 

 

Planförutsättningar  
(Vad finns respektive saknas? Kapacitet på befintliga strukturer? Vilka behov 
genererar planen? Behöver något kompenseras? Etc. OBS! Tänk på att analysera 
förutsättningarna utifrån olika gruppers förutsättningar och perspektiv, ex. barn och 
äldre.) 

 Kommentar Ansvar 

Stadsbild/landskapsbild (hur 

förhåller förslaget sig till sin 

omgivning, topografin, skala 

etc.) 

 Plan, 

Tekniska 

Allmänhetens 

rörelsemöjligheter och 

upplevelser av gaturummet 

(stråk/kopplingar, 

trafiksäkerhet, 

trygghetsaspekter, skala, 

utformning markplan etc.) 

 Plan, 

Tekniska 

Hållbara transporter (närhet till 

kollektivtrafik, behov av 

mobility management-

åtgärder) 

 Tekniska 

Trafik (gc-vägar, gator, 

parkering, angöring, 

sophantering etc.) 

 Tekniska, 

BEM 
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Rekreation (natur, parker, 

lekplatser etc.) 

 

 Tekniska, 

FOF 

Kulturmiljöer och fornminnen 

 

 Miljö, 

Plan 

Naturvärden (art- och 

biotopsskydd, skyddsvärda 

miljöer/objekt etc.) 

 Miljö 

Kommunal och kommersiell 

service (skolor, förskolor, 

äldreboende, vård, dagligvaru-

handel m.m.) 

 Stadsdel, 

Plan 

VA, dagvatten 

(anslutningspunkter, 

omhändertagande/fördröjning 

etc. behövs utredning?) 

 BEM 

El och fjärrvärme 

(anslutningspunkter, 

transformatorstation etc.) 

 Borås 

Elnät, 

BEM 

Markmiljö, hydrogeologi, 

geoteknik 

 

 Miljö, 

Plan 

Risker (buller, farligt gods, 

störande verksamheter, 

översvämning, vibrationer etc.) 

 SÄRF, 

Miljö 

 

Genomförandefrågor 
(Övergripande ansvar – Mark och Exploatering) 

 Kommentar 

Planområdesavgränsning (ska 

vi ta ett större grepp utifrån 

helhetsbilden av området, 

behövs utrymme för 

masshantering, kompensation, 

omhändertagande etc.?) 

 

Planförfarande (standard eller 

utökat) 

 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

(översiktlig bild av gällande 

avtal, servitut, markinköp etc.) 

 

Bygglovsärenden som kan 

påverka planen och dess 

avgränsning (tillfälliga 

bygglov, ingripanden etc.) 
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Drift, underhåll, utbyggnad 

(huvudmannaskap, 

driftsansvar, 

gemensamhetsanläggningar 

etc.) 

 

Utredningsbehov (t.ex. buller, 

markmiljö, geoteknik, 

dagvatten, trafik etc.) 

 

Kostnader (stora investeringar, 

kostnadsfördelning etc.) 

 

 

Saker som kan påverka planens 

genomförande (kostnader, 

möjlighet till avsteg, tillstånd, 

dispenser, överklaganden etc.) 

 

Trafikverksfrågor (behövs 

avtal, ÅVS etc.?) 

 

 

Behov av 

kompensationsåtgärder enligt 

Grönområdesplanen? 

 

Ansvarsfördelning i projektet 

(utrednings-

/projekteringsansvar etc)  

 

Tidsplan (beroende av?, 

prioritet etc.)  

 

 

 

Målsättning 
 Kommentar 

Finns det någon övrig 

ambition/målsättning för 

området som inte framgår av de 

styrande dokumenten? 

T.ex. lokalytor i bottenplan, särskilda gestaltningskrav 

avseende kulturmiljön, det offentliga rummet etc.  

 
 

Sammanfattande bedömning 
 
 

 

  



Bilaga 4. Verksamhetsplan Hasselbacken i utveckling, Stenungsund 
 

Verksamhetsplan Hasselbacken i utveckling 

 

Vision 

Hasselbacken ska vara en plats där alla boende har ett gott och meningsfullt 

liv. Hasselbacken är ett område som upplevs attraktivt för många fler än de 

boende. 

 

Syfte  

* Utveckla området (fritid och föreningsliv, arbetsplatser, boendemiljö och 

folkhälsa) 

* Skapa stolthet över området hos de som bor och verkar i Hasselbacken 

* Stärka varumärket Hasselbacken genom goda berättelser och 

händelser/aktiviteter 

 

* Arbeta förebyggande och trendspana 

* Nätverkandet mellan de aktörer som verkar i området (Stenungsunds 

kommun, Hyresgästföreningen, Stenungsundshem med flera) 

 

Framgångsfaktorer: 

Vad är nyckeln till att lyckas i Hasselbacken? 

* Helt-rent-snyggt-tryggt-trivsel 

* Mötesplatser 

* Lyckat integrationsarbete 

* Engagemang bland deltagarna i Hasselbacken i utveckling 

* Politiska prioriteringar 

* En bra/attraktiv skola 

 

 

Prioriterad målgrupp 

I Hasselbacken i utveckling arbetar vi inkluderande. Det betyder att alla 

boende i Hasselbacken och alla som kan tänkas lockas att flytta dit är vår 

målgrupp i vid bemärkelse. Vi har dock valt att lägga speciellt fokus på de som 

vi kallar våra prioriterade målgrupper. Där ser vi att det är viktigast att 

lyckas med vårt utvecklingsarbete för att få en positiv, långsiktig förbättring 

av levnadsvillkor, möjligheter och trivsel. 

Våra prioriterade målgrupper är: 

* Barn/ungdom med föräldrar  

* Nyanlända 
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Aktivitetsplan 2016-2017 

 

Projekt/aktivitet Startas E

k

o

n

o

m

i 

A

n

s

v 

    

Sommarskoj    

Lovaktiviteter    

Matlagningsdag/-kväll    

Klassmormor/-far 

Skola/HgF/PRO 

   

Praktikplatser hos skola och 

Stenungsundshem 

   

Nattvandrare runt 

skolan/området 

   

Huskurage    

Språkcafé, utred om 

kyrkan/biblioteket alt 

kommunens pers har intresse i 

Hasselbacken (filial) 

   

Utred/inventera grill-/mötesplats    

Bevara och utöka fina utemiljöer    

Bevara bussen!    

Utreda lokalisering och 

finansiering av lekpark 

   

Utred finansieringsstöd till 

utemiljöer hos Boverket 

   

Naturlekplats vid 

Familjecentralen 

   

Familjedagen/Hasselbackeloppet 

(koppling till 

idrottsföreningarna) 

   

Café – utred förutsättningar 

(bedrivas av AME, som daglig 

verksamhet, Vux, arbeta fram en 

receptbok?) 
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Bjud in idrottsföreningarna till 

HiU, för att trycka på om 

Hasselbacken 

   

Hur kan skolans lokaler 

användas efter kl 16? 

(Idéer: café, bibliotek, språkkafé, 

flyktingguideprojekt, inriktning 

mot vuxna) 

   

Hur marknadsför vi  HiU? Vi 

marknadsför de aktiviteter vi 

utför! Viktigt att kommunicera 

verksamheten internt! 

   

Person som hjälper de nyanlända 

med praktiska saker, exempelvis 

lägenhet 

   

Vem har ansvar för 

Näridrottsplatsen/Skejtparken? 

   

Trygghetsvandringar 

(Stenungsundshem och 

kommunens funktioner 

tillsammans) 

   

Återkoppling till de som lämnat 

synpunkter 

(Trapphus, skolan, 

Familjecentralen)  

   

Information till LH 

Hasselbacken 

   

 

Kommunikationsarbete 

Internkommunikation 

Hasselbacken i utvecklings arbete ska kommuniceras internt i inom 

Stenungsunds kommun, Stenungsundshem och Hyresgästföreningen. Detta 

kan exempelvis göras genom personalmöten, internwebb, informella samtal 

m.m. 

Externkommunikation 

Det är viktigt att det är resultatet av gruppens arbete och inte gruppen i sig, 

som kommuniceras externt. Därför är alla i gruppen ansvariga för att förmedla 

aktiviteter genererade av gruppen samt andra positiva effekter av gruppens 

arbete till media, intressenter och omvärld. 

 

Gruppens sammansättning 

Hasselbacken i utveckling består av: 
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* Kultur/fritid  

* Kommunledning  

* Integration/nyanlända  

* Familjecentral  

* Skolan  

* Stenungsundshem 3 personer med i gruppen, varav 2 är med varje möte:  

* Samhällsbyggnad  

* Hyresgästföreningen  

 

Externa samarbetspartners 

* Drog-/brottsförebyggande/trygghetsfrågor  

* Stenungsund kultur och integrationsförening SIKF 

* Ensamkommandes förening 

* Polisen 

* Kyrkan 

* PRO 

* Vuxenutbildningen 



 

Bilaga 5. Lomma kommuns checklista vid detaljplaneläggning 
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Bilaga 6. SKA & BKA Göteborg 
 

 

 
Figur 1. Ifyllbar matris för Barnkonsekvensanalys. (Hämtad 12/12 2016 från http://goteborg.se/wps/wcm/connect/c27bff33-0cc7-4d71-a832-d75f96f5b6e6/L-

Matrisreal-BKA_Ifyllbar.pdf?MOD=AJPERES)  

 

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/c27bff33-0cc7-4d71-a832-d75f96f5b6e6/L-Matrisreal-BKA_Ifyllbar.pdf?MOD=AJPERES
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/c27bff33-0cc7-4d71-a832-d75f96f5b6e6/L-Matrisreal-BKA_Ifyllbar.pdf?MOD=AJPERES
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Figur 2. Ifyllbar matris för social konsekvensanalys. (Hämtad 12/12 2016 från:  http://goteborg.se/wps/wcm/connect/289c4e68-7bf7-4b3e-a9be-7c226d36748a/L-

Matrisreal-SBK_Ifyllbar.pdf?MOD=AJPERES) 
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Figur 3. Processpil för att tydliggöra processen för SKA och BKA (hämtat 12/12 2016 från: http://goteborg.se/wps/wcm/connect/4d43b25f-b7f9-4e1b-93d3-

95fad47e1bcc/processpil.jpg?MOD=AJPERES) 

 



Bilaga 7 Utdrag ur Göteborg Stads rapport Skillnader i livsvillkor och 
hälsa i Göteborg 
 

Källa: Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg (2014)  


