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Agenda

1. Introduktion

2. Presentationer av deltagare

3. Collective Impact Biskopgården, del 1– en sammanfattning

4. Workshop 2



Introduktion
Förebyggande insatser - undvika korridorvandrare



Arrangörer



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



Alla organisationer som vad med förra 
gången
Socialförvaltningen Hisingen, Göteborgs Stad

Västra Götalandsregionen

Göteborgs Stadsmission

Peab

Biblioteksvännerna i Biskopsgården

Västra Hisingen Basket

Socialförvaltningen Centrum, Göteborgs Stad

Poseidon

RISE

Gbg Folkhögskola

Folkets hus och parker

Socialförvaltningen Hisingen 

BRIS 

Länsstyrelsen Västra Götaland

RISE

Waytogo

Vägen ut! kooperativen

IF Warta

Kultur kvinnoförening Hill

Vägen Ut!



Alla organisationer som är här idag
RF-SISU Västra Götaland

Göteborgs Stadsmission

Biblioteksvännerna i Biskopsgården

Västra Hisingen Basket

Bostadsbolaget

Vägen ut! kooperativen 

Bris

Kulturförvaltningen Göteborgs stad

Moving queens communitydans

RISE

Kvinnoförening Hill

Waytogo

Socialförvaltningen Hisingen

Medborgarkontoret Biskopsgården

Konsument- och medborgarservice

Socialförvaltningen Centrum, Göteborgs Stad

BK Häcken

Bostads AB Poseidon

BK Häcken

Västra Götalandsregionen



Presentationer

10 min (30 sek/deltagare)

Säg till namn, din organisation och en hjärtefråga



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



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 – 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



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.

Del 1: mission statement✅



Sammanfattning del 1

MISSION STATEMENT (grupp 1-5):

Collective Impact samlar kollektivets krafter och kunskap för att genom 
samverkan skapa social hållbarhet och långsiktig positiv förändring i 
Biskopsgården. Genom att utveckla mötesplatser, gemenskap och 
delaktighet stärker vi individer och tar till vara på människors förmåga 
och potential. Vi arbetar för att stärka tillit, trygghet, jämlika 
levnadsvillkor och framtidstro hos alla som lever och verkar i 
Biskopsgården.



Sammanfattning finns på hemsidan

http://vhbasket.se/collective-impact-1-mission-statement/

http://vhbasket.se/collective-impact-1-mission-statement/


Ramverket hälsofrämjande 
processer

Översättning av Agenda2030 till lokal 
kontext i Biskopsgården 2014-2025

FRISK ARENA 2025
Ku l tu r - och  hä lso f rämjande  a rena  i  B iskopsgården

Village Impact Fund (2020-)
Pla t t fo rm fö r ko l lek t i va samhä l l s inves te r ingar

Frihamnsdagarna (3-4 sept 2021)
Demokra t i sk  a rena  fö r  f r i a  samta l  i  Gö teborg



Idag – workshop 2

Mål

Skapa bästa struktur och arbetssätt för samverkan. 

Det ska vara enkelt att ansluta sig till samverkansgruppen som 
förening, företag, förvaltning eller privatperson. 



Workshop



Nästa steg

Workshop 3: 18 maj (kl 16.18). Tema: Governance & 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


