
Lyd tjek - kan du høre musikken?

Velkommen til Landsbyggefondens 
webinar om ‘Bydækkende indsatser’

Den 6. maj 2021



Praktisk information 

o Har alle lyd?

o Webinaret optages og kommer på lbf.dk

o Spørgsmål stilles via chatten



Program 

o Velkomst

o Bydækkende perspektiver

o Erfaringer fra Vejle

o Q/A



Gå til menti.com

Kode: 8239 0985



Leif Tøiberg, Driftsstøttechef, Center for Særlig Driftsstøtte

Aviaja Julie Sigsgaard, Funktionsleder, Boligsocial Funktion

Bydækkende perspektiver

Den 6. maj 2021



Landsbyggefonden som bystrategisk aktør

Bystrategisk

Boligsocial Byggeri

140 mio. kr. årligt  + huslejestøtte 2019-26 Ca. 3,2 mia. 2021-26 

Opmærksomhed
Hvordan kan Landsbyggefondens støtte medvirke til at 
understøtte en bæredygtig og blandet by?



Landsbyggefonden som bystrategisk aktør

• Position: Koordinere og synliggøre

• Målsætning: Sammenhængende 
og blandet by/bæredygtig by

• Metode og tilgang: Sammentænke 
fysisk og socialt + øvrige greb, 
åbne matriklen op, initiere 
samarbejder, anlægge 
helhedsblik, vidensdele og 
kommunikere



Bydækkende perspektiv på udsat by

Parallelsamfundsaftalen 2018             styrket behov for 
bydækkende perspektiv

• Forebyggelse (ingen nye ghettoer)

• Flytninger (fra hårde ghettoer)

• Regulering af udlejning (krav og aftaler)



Boligsocial indsats - et ud af flere greb

• Boligsocial indsats 

• Styrket kernedrift

• Renovering/infrastruktur 
og byudvikling 

• Bydækkende strategiske 
samarbejdsaftaler omkring  
udlejning og anvisning



Hvad betyder bydækkende indsats?

• Bydækkende? Kommunedækkende? Byområdedækkende? 
Afhænger af kontekst!

• Store helhedsplaner, der dækker de mest udsatte afdelinger 
på tværs af byen. 

• Medtænke sårbare områder i bevilling. Udvide området. 

• Følge beboere ud af områderne. 

• Arbejde ud over almen matrikel fx indgå samarbejder med 
velfærdsinstitutioner/foreninger udenfor området. 

• Fokus udenom helhedsplansområde: monitorere alle 
afdelinger/områder og sætte ind med indsats ved behov. 
Forankret i boligorganisationer, kommune eller på tværs.  

• Anvende boligsocialt sekretariat/organisering som platform 
for bredere samarbejde.

• Afprøve lokale løsninger. Skalering til resten af almen 
sektor/byen. Områdeindsats som velfærdslaboratorium.



Områdebaseret indsats
Bydækkende perspektiv

• En boligsocial indsats støttet af Landsbyggefonden  = en 
områdeafgrænset indsats i udsat boligområde.

• Et tværgående lokalt samarbejde med aktører i området. 
Helhedsblik på målgrupperne. Lokale løsninger. Følge 
udvikling tæt.  

• Hvor stort et område der medtages – vurdering og dialog.

• Samtidigt bydækkende blik. Monitorere og være klar til at 
handle lokalt. Ledelsesfokus i organisationerne. 

• Organisatorisk platform, fælles mål og tæt monitorering har 
bredere potentiale. 

• Bredere fokus kan indgå i strategisk aftale og organisering.

• Områdebaseret indsats og bydækkende perspektiv behøver 
ikke være modsætning! 


