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Varför samverkan samhällsbyggnad 

och socialtjänst?

• Socialtjänst: Brist på bostäder och ökad segregation

• Samhällsbyggnad: Svårigheter att ta sig an frågan

• Arbetsgrupp bildades inom GR

• Fokusområde om social hållbarhet i 

socialchefsnätverk samt samhällsbyggnadsnätverk



På spaning efter ett socialt hållbart 

samhälle

• Fyra seminarier med olika teman

• Målgrupp: tjänstepersoner och politiker 

genom socialchefsnätverk och 

samhällsbyggnadschefsnätverk



Syfte

Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen genom 

kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling

Fokus är sociala aspekter i samhällsplaneringen och 

samhällsbyggandet

Få till ett gemensamt arbete över sektorsgränserna, socialt arbete och 

samhällsbyggnad, som leder till konkret handling i verksamheterna



Stenungsunds kommun

• 25 600 invånare

• Stark tillväxt

• Pendelkommun

• Kustkommun

• Näringsliv som domineras av stora företag

• God socioekonomisk struktur



Hasselbacken i utveckling - bakgrund

• 1990-tal och stor problematik gällande sociala 

problem, outhyrda lägenheter

• Mobilisera genom samverkan mellan det kommunala 

bostadsbolaget och kommunens verksamheter

• Etablering av verksamheter i området

• Nära samverkan hyresgästförening

• Förflytta upplevelse av området till en mer positiv bild



Hasselbacken i utveckling

• Politiskt beslut i KF och bolagstyrelse

• Gått från projekt till ordinarie verksamhet, avtal

• Symboliskt avsatta medel

• Utsedd ordförande

• Samhällsbyggnad, socialtjänst, folkhälsa, fritid, skolan, 

hyresgästföreningen, Stenungsundshem

• 4 träffar/år med uppdrag och uppföljning av 

handlingsplan

• Workshop våren 2016 med hyresgäster i området



Syftet med Hasselbacken i utveckling

Integrera social hållbarhet i människors vardagsliv och i 

kommunalt operativt och strategiskt arbete



Hasselbacken i utveckling

• Lovaktiviteter

• Matlagningsdagar 

• Praktikplatser i området

• Huskurage

• Språkcafé

• Fina utemiljöer

• Bra lekparker

• Grill/mötesplatser

• Bevara bussen

• Hasselbackenloppet: föreningslivet engageras

• Skatepark

• Trygghetsvandringar

• Dialog i detaljplanarbete



Framgångsfaktorer för social hållbarhet 

i praktiken

• Uthållighet

• Efterfrågar hyresgästernas bild av god livsmiljö

• Konkreta handlingsplaner med ansvarfördelning och 

uppföljning

• Politiskt beslut

• Överens om prioriterat område över sektorsgränser 

• Lust och vilja att göra skillnad



Tack för uppmärksamheten


