
  



 

 



 

Detta dokument riktar sig till byggaktörer som får en 

markanvisning på stadens mark inom Fokus Hagsätra Rågsved. 

De sociala hållbarhetskraven som beskrivs i dokumentet ingår 

som villkor vid markanvisning och kommer sedan att följas upp 

i samband med överenskommelse om exploatering. I samband 

med tecknande av markanvisningsavtal samt avtal om 

överenskommelse om exploatering godkänner byggaktören de 

sociala hållbarhetskraven i detta dokument. Vidare beskriver 

dokumentet de verktyg som förväntas användas vid planering, 

projektering, byggande och förvaltning av bostäder och lokaler.  

Staden kommer under processen kontinuerligt föra en dialog 

med byggaktören om dennas arbete med verktygen och stadens 

förväntningar på aktören. I ett senare skede av planprocessen 

kan stadsbyggnadskontoret komma att helt eller delvis 

kravställa verktygen i detta dokument. Även vid 

överenskommelse om exploatering kan verktygen komma att 

bli krav.  



 

Det är viktigt att arbetet med social hållbarhet inleds tidigt i 

planprocessen och att alla aktörer integrerar den sociala 

aspekten i sina projekt redan initialt. En förutsättning för 

tecknande av markanvisningsavtal är att byggaktören godkänt 

de sociala hållbarhetskraven nedan: 

 

 Bolaget åtar sig att delta aktivt i det sociala 

hållbarhetsarbetet i Fokus Hagsätra Rågsved och 

att arbeta för att uppfylla stadens högt ställda mål 

genom verktygen i detta dokument.  

 

 Bolaget åtar sig att aktivt söka efter innovativa 

projektspecifika lösningar som främjar social 

hållbarhet.  

 

 Bolaget åtar sig att redovisa och dokumentera hur 

man arbetat med verktygen och projektspecifika 

lösningar för att främja social hållbarhet. 

 

För att nå de uppsatta målen avseende social hållbarhet behöver 

byggaktören ha en hög ambitionsnivå och samverka med staden 

och andra aktörer i stadsdelen. Byggaktören har en viktig 

bidragande roll i att utveckla Hagsätra och Rågsved på ett 

socialt hållbart sätt med kreativa och långsiktiga lösningar. 

Detta arbete ska dokumenteras och redovisas. Genom 

kontinuerlig dokumentation skapas underlag för lärdomar och 

kunskapsutbyte mellan olika aktörer och staden. Genom att 

följa upp resultaten skapas möjlighet till förbättringar och ökad 

effektivitet i framtiden. 



 

För att möjliggöra en socialt hållbar utveckling förväntas 

byggaktören visa ett stort engagemang i samverkan med 

stadens förvaltningar, bolag och andra aktörer. Staden har tagit 

fram ett antal verktyg som utgör grund för ambitionsnivån i det 

gemensamma arbetet. De sociala hållbarhetsverktygen i detta 

dokument omfattar planering, projektering, byggande och 

förvaltning. För att uppnå de sociala hållbarhetskraven som 

förväntas byggaktören använda verktygen listade nedan i en 

nära dialog med staden. Aktören kan också använda sig av 

andra verktyg som av staden minst bedöms som likvärdiga eller 

bättre i arbetet med social hållbarhet. I ett senare skede kan 

stadens eller andra verktyg för främjande av social hållbarhet 

helt eller delvis komma att bli krav som stadsbyggnadskontoret 

ställer på byggaktören under planprocessen eller 

exploateringskontoret ställer på aktören i samband med 

överenskommelse om exploatering.  
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Socialt värdeskapande analys (SVA) är en analysmodell som 

syftar till att integrera socialt värdeskapande kontinuerligt 

under planprocessen. Analysen genomförs i tidigt skede och 

används fortsatt genom hela planprocessen. I en SVA 

inventeras och identifieras platsspecifika utmaningar och 

förutsättningar. Lokalkännedom tillvaratas för att genom de 

stadsbyggnadsåtgärder som planeras kunna utveckla och främja 

befintliga värden och behov. Socialt värdeskapande kan till 

exempel handla om att genom stadsbyggnadsåtgärder bidra till 

att stärka social sammanhållning för att öka tilliten i 

lokalsamhället eller om att planera för att bostadsbyggandet ska 

bidra till minskad boendesegregation.  

 

 

 

Lokalt medskapande innebär att möjliggöra och ta hjälp av en 

lokal referensgrupp i planeringsprocessen. Referensgruppen 

sätts samman i samråd med staden utifrån projektspecifika 

behov. Ett platsspecifikt perspektiv som inbegriper samverkan 

med lokala aktörer och boende är nödvändigt för att lokala 

behov och resurser ska kunna tillvaratas och utvecklas i den 

fysiska stadsplaneringen. Det är viktigt både för kvalitén i 

stadsplaneringen och för allmänhetens tillit till planeringen. 

Staden befinner sig i ett expansivt förändringsskede då 

byggnation planeras eller pågår på många platser samtidigt. Då 

är det viktigt att förankra ändringarna hos lokala invånare. Det 

är också viktigt att tillvarata lokal kunskap så att projektet blir 



 

bra för slutanvändaren samtidigt som referensgruppen kan se 

att gruppens bidrag gett påtagliga resultat. 

 

 

 

Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell med syfte 

att identifiera viktiga sociala aspekter i området och öka 

kunskapen om den sociala karaktärens relation till den fysiska 

strukturen. Med denna kunskap som processtöd kan 

planförslagets konsekvenser redovisas och bedömas och 

nödvändiga åtgärder arbetas fram. Det är viktigt att utgå från 

människors olika livssituationer och behov när en fysisk 

förändring ska genomföras.  

 

 

 

Stadsplaneringen ska skapa förutsättningar för goda 

uppväxtvillkor var man än bor i staden. Det kan handla om 

förutsättningar som ger alla barn och unga samma chans att 

förverkliga sig själva oavsett ålder, kön, socioekonomisk, 

etnisk och kulturell bakgrund eller andra individuella 

förutsättningar. 

 

Integrerad barnkonsekvensanalys (IBKA) är ett verktyg som 

synliggör ett barns bästa, en grupp barns bästa eller barns bästa 

i allmänhet vid specifika stadsbyggnadsåtgärder med 

utgångspunkt i rättigheterna i bankonventionen. Ordet 

integrerad syftar till att barnkonsekvensanalysen är en 

fortlöpande del av planarbetet. IBKA är ett verktyg som 

används kontinuerligt under processen och förutsätter en 

fortlöpande dokumentation och kontinuerlig redovisning av hur 

barnkonsekvensanalysen beaktats i planarbetet.   

 

 

 

Jämställdhetsintegrering innebär att föreslagen bebyggelse 

utgår ifrån en jämställdhetsanalys. Jämställdhetsintegrering 

innebär en utredning av hur man i projektet kan arbeta med 

konkreta jämställdhetsåtgärder och dokumentation av detta 

arbete. Att arbeta med jämställd stadsplanering innebär att 

skifta perspektiv och synliggöra förutfattade meningar. Det 

innebär att byggaktören har en förståelse för att kvinnor och 

män har olika erfarenheter av boendets och vardagslivets 

organisering och att aktören planerar på alternativa sätt.  

 

 



 

 

Att anställa personer som är arbetssökande i stadsdelarna 

Hagsätra och Rågsved är ett handfast sätt att öka den lokala 

sysselsättningsgraden. Att använda lokala arbetstagare som 

arbetskraft är också ett sätt att förankra utvecklingen i 

stadsdelarna hos dess boende och öka känslan av delaktighet.  

Att arbeta med att sysselsätta lokala arbetssökande innebär att 

byggaktören tar på sig ett arbetsmarknadsåtagande genom att 

rekrytera lokala arbetssökande genom plan-, bygg och 

förvaltningsfrågor genom processens olika skeden. Staden 

bistår aktören i den nödvändiga kontakten med 

Arbetsmarknadsförvaltningen. Markanvisade aktörer som 

medverkar i stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra 

Rågsveds kan exempelvis skicka arbetsannonser för tjänster 

som blir lediga i processens alla faser till den lokala 

arbetsförmedlingen, lokala jobbtorget eller direkt till 

arbetssökande boende i stadsdelarna med passande kompetens 

eller utbildning, som kan hittas via de automatiska 

söktjänsterna eller arbeta med frågan på andra sätt.  

 

 

 

Ett viktigt inslag för att möta efterfrågan från människor med 

olika livsstil, ålder, fysiska förutsättningar, kultur och 

familjeförhållanden är att erbjuda varierande boendeformer. En 

variation av boendealternativ underlättar också kvarboende vid 

ändrade familjeförhållanden eller ändrade ekonomiska 

förutsättningar. Utflyttning från ett område påverkar den 

sociala sammanhållningen negativt och därför är det viktigt att 

stadsdelen kan erbjuda den typ av bostäder som efterfrågas av 

dem som vill bo kvar. 

 

Genom marknadsanalys av området undersöks det lokala 

behovet av bostäder. För att främja social hållbarhet är det 

viktigt att möta den lokala efterfrågan på bostadstyper och 

redovisa vad som framkommer. Det kan handla om att skapa 

varierade upplåtelseformer, boendeformer och 

lägenhetsstorlekar. Byggaktören kan arbeta med flexibla 

lösningar där antalet rum kan justeras efter hand eller delar av 

lägenheten hyras ut. Andra exempel på typer av boendeformer 

som ska övervägas är studentbostäder, seniorboenden, 

kollektivlägenheter eller kompislägenheter m.fl. 



 

 

Studier visar att många som väljer att flytta från områden 

dominerade av hyresrätter gör det för att det inte finns 

bostadsrätter att tillgå inom det egna området. Byggaktören kan 

arbeta för att nya bostadsrätter i ett första skede ska erbjudas 

invånare i stadsdelarna Hagsätra Rågsved. Genom att erbjuda 

de nya bostäderna som byggs till invånarna i stadsdelarna 

Hagsätra och Rågsved prioriteras de befintliga invånarnas 

behov. Boende som söker inträde på bostadsmarknaden och vill 

bo kvar i området ska få den möjligheten. Det är viktigt att de 

boende upplever möjligheter och att det inte är nödvändigt att 

flytta för att ändra sin bostadssituation.  

 

 

 

Bostadsförmedlingen arbetar med en så kallad rak kö vilket ger 

alla samma förutsättningar att få ett hyreskontrakt. Genom att 

arbeta med att förmedla samtliga eller en kraftigt övervägande 

majoritet av hyresrättslägenheter genom Stockholm stads 

bostadsförmedling, både vid nyupplåtelse och även 

fortsättningsvis, genom erforderliga avtal med 

bostadsförmedlingen, kan byggaktören bidra till en effektivare 

förmedling av hyresrätter och kortare kötid i hela Stockholm. 

Samtidigt erbjuds många av de lägenheter som förmedlas i 

stadsdelarna via Bostadsförmedlingen till redan bosatta i 

området. Eftersom det främst är boende i området som är 

intresserade av lägenheterna som erbjuds via 

Bostadsförmedlingen i Hagsätra Rågsved innebär en total 

förmedling via Bostadsförmedlingen att redan boende i 

området gynnas.  

 

 

 

När staden växer kraftigt behövs fler arkitektoniskt 

välgestaltade och kulturellt innehållsrika stadsrum, även i de 

yttre delarna av staden. Bolaget bör som ett verktyg för att öka 

social hållbarhet inom området arbeta med att tillskapa 

konstnärlig utsmyckning inom kvartersmarken som bidrar till 

det offentliga stadsrummet.  

 

 

 

Välplacerade lokaler vars utformning anpassas efter plats kan 

bidra till ökad trygghet, variation i gatubilden och mötesplatser 

i närmiljön. I första hand bör lokaler för kommersiellt bruk 



 

tillskapas men i de fall det inte bedöms vara genomförbart kan 

lokaler med annan funktion tillskapas, till exempel 

gemensamhetslokaler av olika slag. Lokaler ska tillgodose det 

lokala behovet hos näringsidkare, föreningsliv och boende.  

 

 

 

Gårdsmiljöer utgör neutrala arenor som erbjuder mötesplatser 

utanför hemmet i icke-kommersiella miljöer. Det är viktigt att 

de utformas på så sätt att de främjar umgänge och 

sammanhållning mellan de boende. Vidare bör byggaktören 

sträva efter att uppmuntra olika typer av aktiviteter och 

gemenskapsfrämjande funktioner på gårdsmiljön. Gårdens 

utformning ska möjliggöra delaktighet för personer av alla 

åldrar och kön.  

 


