
Collective Impact Biskopsgården
Workshop 1: Awareness & knowledge

2021-04-20



Agenda

1. Introduktion

2. Presentationer av deltagare

3. Collective Impact – bakgrund och definition

4. Workshop 1



Introduktion
Förebyggande insatser - undvika korridorvandrare



Arrangörer



Arrangörer RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.



Presentationer

10 min (30 sek/deltagare)

Säg till namn, din organisation och en hjärtefråga



Presentation Collective Impact

Bakgrund

1. Långsiktigt strategiskt arbete/samarbete sedan 2014

2. Hälsofrämjande processer i Göteborgs lärmiljöer (pågående) 
– arbetspaket G 



Strategiska kopplingar

RUS VGR = Folkhälsa, integration, social hållbarhet… (vision om 
god hälsa)

Jämlik stad 2026

Kulturstrategiska programmet

RF Strategi 2025



Presentation Collective Impact

Mål

Skapa gemensam agenda idag (genom mission statement för
kommande arbete) 



Alla organisationer som är här idag
Socialförvaltningen Hisingen, Göteborgs Stad

Västra Götalandsregionen

Göteborgs Stadsmission

Peab

Biblioteksvännerna i Biskopsgården

Västra Hisingen Basket

Socialförvaltningen Centrum, Göteborgs Stad

Poseidon

RISE

Gbg Folkhögskola

Bostadsbolaget

Folkets hus och parker

Socialförvaltningen Hisingen 

BRIS 

Länsstyrelsen Västra Götaland

RISE

Waytogo

Vägen ut! kooperativen

IF Warta

Kultur kvinnoförening Hill

Vägen Ut!



Tidigare samverkan

Vilka tidigare konstellationer finns/har funnits? Hur många org osv?

VHB strategiska partnernätverk
Samverkan Frisk Arena
BiB:s reslutat i DELMOS-projektet
Föreningsrådet
BRÅ (lokal)
Advisory Board
Stadens olika forum som delvis berör



Gemensam problemformulering

Hälsa är inte jämlik - jämlikhetsrapporten

Jämlik stad och satsning för att lyfta stadsdelen (10-årsstrategi)

Stadens vision om innovativ, öppen och inkluderande stad

Preventiva insatser är lönsamma!

Alla kartläggningar

Sikta skotten mot korgen! (2014)



Hälsans
många faktorer

Lynne Friedli



Fasteori (fas 1-3)

Fas 2

Förbättra boendes förtroende

Dialog- och relationsskapande åtgärder

Utöka samverkanspartners

Lägga grunden till ökat informationsflöde

Större fokus på förebyggande åtgärder



Lyckat partnerskap

Vilka delar behövs i partnerskap?

Checklista 4 delar
Fokusområden 9 delar
Formalisering 6 delar

Vi återkommer!



Definition Collective Impact

Metod för att skapa förändring med en gemensam och välförankrad 
ansats för att lyfta ett område och dess befolkning är gemensam. 

Samspelet mellan livsmiljöer, utbildning, arbetsmarknad, kultur, fysisk 
och psykisk hälsa och välbefinnande. 



Collective Impact Biskopsgården

Skapa nya samverkansstrukturer mellan boende i 
Biskopsgården, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor. Det 
övergripande målet är att stärka individer och lokalsamhälle och 
därmed skapa en hållbar social utveckling i Biskopsgården.



Collective Impact – gemensam struktur för impact

Börjar med en gemensam agenda/vision 

Gemensam metod för effektmätning

Uppmuntrar till kontinuerlig kommunikation

Främjar ömsesidigt förstärkande aktiviteter

En stark organisatorisk ryggrad



Ramverket hälsofrämjande 
processer

Översättning av Agenda2030 till lokal 
kontext i Biskopsgården 2014-2025

FRISK ARENA 2025
Kultur-och hälsofrämjande 
arena i Biskopsgården

Village Impact Fund (2020-)
Plattformförkollektivasamhällsinvesteringar

Frihamnsdagarna (3-4 sept 2021)
Demokratisk arena för fria samtal i Göteborg



Varför CIB - främjar hållbar stadsdel

Civilsamhället – Får utökade möjligheter att koordinera och följa 
upp effekter av sina insatser, vilket möjliggör bättre behovsanpassning. 
Därtill upprättas en långsiktig finansiering som ger civilsamhället 
verktyg för att arbeta för långsiktig förändring.

Offentlig sektor – Får bättre samverkansmöjligheter med externa 
parter, och kan på ett mer strukturerat sätt ta hjälp av andra aktörer 
där insatsutbudet tryter. Via den tydliga boendeförankringen kan man 
på ett bättre sätt säkerställa att de insatser som genomförs motsvarar 
boendes behov, samt främja den lokala demokratin.



Varför CIB - främjar hållbar stadsdel

Lokalt näringsliv – Kan på ett enklare sätt främja utvecklingen i 
Biskopsgården dels genom att i samråd med offentlig sektor och 
civilsamhälle erbjuda arbetsmarknadsinsatser, dels genom att 
investera i en gemensam fond.

Finansiärer – Får chans att frångå kortsiktiga finansieringar och 
istället ta ett helhetsperspektiv på områdesutvecklingen och därmed, 
genom partnerskap, verka för långsiktigt hållbar samhällsutveckling.



Tidsplan 2024-2025

Workshop 2
Struktur & arbetssätt

Vad har vi gjort
Vart befinner vi oss idag
Vad kommer härnst



Workshop



Nästa steg

Workshop 2 – 4 maj (kl 16-18). Tema: Struktur & arbetssätt

Workshop 3 – 18 maj (kl 16.18). Tema: Governence & Action



Call to action: vill du bidra nu?

Gå med i Villaga Impact Fund

Var med på Frihamnsdagarna 3-4 sept



Utcheckning

Din mest positiva upplevelse och varför? (30 sek/person)



Finansiering av Social Resursförvaltning


