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Boligsocial Strategi - samarbejde med kommunens boligområder - dialog og 

fremtidssikring 

Del 1: Strategi 

Indledning 

 

Ballerup Kommune har gennem mange år haft et velfungerende samarbejde med Kommunens 

boligområder. Dette har medvirket til, at Ballerup Kommune – med mange almene boliger - 

har undgået at have boligområder med meget store boligsociale problemer – Ballerup 

Kommune har ligeledes heller aldrig været på ministeriets liste over udsatte boligområder. Men 

for at holde denne kurs er der ydet en meget stor indsats både fra kommunen og 

boligorganisationerne.   

 

Kommunen har prioriteret en forebyggende indsats og støtter forskellige typer 

udviklingsprojekter i boligområderne fysisk, kulturelt, sundhedsmæssigt og socialt. Denne 

indsats er det nødvendigt at fortsætte med, for at sikre at boligområderne stadig er attraktive 

og trygge.  

 

Der lægges altid vægt på, at udfordringer og fremtidssikring løses i et tæt samarbejde med 

boligorganisationer og afdelingsbestyrelser.  

 

Kommunen ruster sig løbende på mange fronter i forhold til boligpolitiske udfordringer, dels 

ved at have en aktiv boligpolitik med en boliganvisning der matcher efterspørgslen og sikrer en 

varieret social sammensætning, dels ved at opbygge viden, hvorved vi kan følge udviklingen i 

lokalområderne. Endelig lægger vi vægt på at være åbne overfor nye initiativer og boformer, 

som kan være med til at øge mangfoldigheden og give liv til og yderligere styrke 

boligområderne omkring egne anliggender.  

 

Et af Kommunes tiltag er iværksættelse af en helhedsorienteret indsats mod marginalisering af 

børn og unge. Der sættes fokus på en helhedsorienteret indsats, som både involverer skolers 

og institutioners arbejde, skoledistrikters elev-sammensætning, børn- og ungekulturen, 

herunder kommunens fritidsaktiviteter, borgernes medvirken, herunder frivilligt arbejde, 

boligområdernes kvarterløft og kommunens administration af disse opgaver. Indsatsen mod 

marginalisering vil også kunne være med til at højne den fælles ånd i et boligområde.   

 

Erfaringer fra samarbejdet i de områder, hvor vi har haft længerevarende 

områdefornyelsesprojekter er, at vi sammen - via en målrettet indsats og tæt samarbejde – 

har kunnet vende en påbegyndt negativ udvikling. Alle tre parter i samarbejdet mellem 

beboere, boligselskab og kommune har haft nytte af den fælles indsats. I disse 

samarbejdsprojekter bliver ressourcer og muligheder mere synlige, her får vi opbygget en 

konstruktiv dialog til gavn for en bedre opgaveløsning - også på længere sigt.  

 

Det er især i de projekter, hvor beboere og boligselskab har et ejerskab til projektet, at det 

giver succes. Det skal derfor pointeres, at den vigtigste rolle Ballerup Kommune har, er at 

skabe de rammer der er nødvendige for et projekt samt at støtte op om det, hvorimod at 

beboerne, de frivillige mv. er de udførende parter. Det er således vigtigt at projekterne 

forankres i civilsamfundet, og Kommunen følger med og støtter fra sidelinjen uden at tage 

over. 

 

Der er dog også en erfaring, at et projekt aldrig slutter, når f.eks. støtten fra 

landsbyggefonden ophører, så er dette ikke ensbetydende med at indsatsen skal ophøre, det 
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er vigtigt at indsatsen forsætter i et større eller mindre omfang med et god dialog mellem 

boligorganisation og kommune.  

  

Det er Kommunalbestyrelsens målsætning, at sikre at Ballerup Kommune også fremover har 

meget velfungerende boligområder. Den tætte og dialogbaserede samarbejdsform, der er 

mellem Ballerup Kommune og boligorganisationerne er med at fremtidssikre de velfungerende 

boligområder. Nærværende strategi skal ses som et vigtigt redskab fra Kommunens side for at 

sikre at boligområderne i Ballerup Kommune også fremover er attraktive og velfungerende. 

 

Strategien 

Strategien handler om, hvordan Ballerup Kommune kan være med til at skabe rammerne for 

det gode liv i boligområderne, så alle borgere får et godt og trygt sted at bo og leve.  

 

Borgernes livskvalitet og de enkelte boligområders ”sjæl” er drivkraften i det boligsociale 

arbejde. 

 

Strategien er helhedsorienteret. Det betyder, at indsatsområderne omfatter 

beboersammensætning, sundhed, det sociale liv, det kulturelle liv, boliger, integration, skole, 

børn, beskæftigelse mv. 

 

Strategien tager udgangspunkt i Vision 2020s værdigrundlag og de kommunale målsætninger 

for sociale indsatser. Den understøtter kommunens interne tværgående arbejde samt 

samarbejdet med boligselskaber, repræsentanter for det lokale beboerdemokrati og relevante 

interessegrupper mv. 

 

Omdrejningspunktet er beboersamarbejde, hvor både velfungerende og marginaliserede 

beboergrupper og enkeltpersoner inddrages, så der kommer fokus på beboernes ønsker og 

behov for netop deres boligområde. 

 

Det er således et vigtigt element at der fokuseres på det aktive medborgerskab, og at der er 

en dialog med beboerne om det fælles ansvar for at skabe det gode liv i boligområderne. 

Derfor skal der i dialogen være særligt fokus på de ressourcer beboerne og civilsamfundet har 

og hvordan disse ressourcer kan bidrage til indsatsen. 

  

Indsatsen bygger på 3 grundpiller:  

 

 åben dialog og demokratisk samarbejde 

 videndeling og ”hjælp til selvhjælp” 

 mangfoldighed og ”plads til alle” 

Vision  

 

Visionen for Ballerup Kommunes indsats i boligområderne er: 

 

 at beboerne i boligområderne er trygge, de trives og anvender mulighederne for 

indflydelse på egne og fælles vilkår i deres boligområde. 

 

 at der er grobund for nye samarbejdsrelationer og selvbærende netværk, som styrker 

den sociale kapital (de sociale ressourcer, fællesskab og sammenhold) i de enkelte 

boligområder. 
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Politikformulering - Mål med strategien 

 

Det er den overordnede målsætning at sikre, at velfungerende og socialt bæredygtige 

boligområder bevarer denne status. Det er endvidere målsætningen at forebygge eller 

afhjælpe en negativ udvikling i de boligområder, der har eller risikerer at få problemer. 

 

Konkrete mål: 

 

 At have aktuel viden om de enkelte boligområder (demografi, boligsociale parametre, 

beboerfaciliteter, boligsociale problemstillinger) m.h.p. at kunne anvende denne viden 

forebyggende og afhjælpende. 

 

 At udvikle samarbejdsprojekter i udvalgte boligområder, hvor der er behov for en 

særlig indsats. 

 

 At forankre resultater af boligsociale projekter og hermed sikre, at bæredygtige 

aktiviteter videreføres. 

Målenes udmøntning i praksis 

 

Konkret er strategien at iværksætte initiativer, fremme aktiviteter, gennemføre 

handlingsplaner og foretage evalueringer samt understøtte implementering og forankring af 

bæredygtige aktiviteter. Kommunen skal inspirere/ tage initiativ og medvirke til at: 

 

 Anvende Kvarterprofilen til at give et aktuelt signalement af kommunens boligområder. 

 

 Opnå en stabil og mangfoldig beboersammensætning med ”plads til alle” i de enkelte 

boligområder. 

 

 Indgå i samarbejde om trivselsskabende indsatser i boligområder, hvor der er opnået 

enighed herom samarbejdsparterne imellem. 

 

 Tidligt at opfange signaler/ tendenser på negativ udvikling i boligområder og indgå i 

samarbejde om at vende udviklingen, hvor der er opnået enighed mellem 

samarbejdsparterne herom.  

 

 Sikre, at den konkrete indsats tænkes helhedsorienteret og således omfatter både 

fysiske rammer, generelle aktiviteter for alle beboere i boligområderne samt specielle 

tiltag for marginaliserede beboergrupper og enkeltpersoner. Herudover understøtte 

opbygning af selvbærende sociale netværk (områdets sociale kapital). 

 

 Understøtte det dialogbaserede samarbejde mellem Kommunen og 

boligorganisationerne. 

 

 Sikre, at der på baggrund af erfaringerne jævnligt gøres status med henblik på 

prioritering af kommunens indsats for de kommende år. 

 
 Sikre at den kommunale støtte, både den økonomiske og medarbejderessourcer, til 

boligområderne gives i overensstemmelse med strategiens formål. 
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Strategi for samarbejde med kommunens boligområder - Dialog og fremtidssikring  

Del 2: Kommunale indsatsområder 

Faglige indsatser der understøtter udviklingen i boligområder 

By- og boligplanlægning 

Igennem kommune- og lokalplanlægningen sikres de fysiske rammer for opfyldelse af visionen 

om gode og trygge boligområder. Indsatser: 

 

 Erfaringer fra udbygning af de nye bykvarterer bruges i forbindelse med udbygning og 

renovering af boligområder. 

 Dialog med boligselskaberne om udvikling, renovering og kvalitetsløft i eksisterende 

boligområder med henblik på at sikre, at de store almene boligbebyggelser i kommunen 

fortsat vil være attraktive boligområder. 

Boliganvisning 

En af boliganvisningens mål (udover at løse den boligsociale opgave) er at opnå en 

”afbalanceret beboersammensætning” i de enkelte boligafdelinger/områder, herunder sikre at 

Ballerup Kommune har en stor del af anvisningsretten via anvisningsaftaler med 

boligselskaberne – konkret at have anvisningsret til mellem 25% - 50% af de ledige almene 

boliger i Ballerup Kommune. Desuden vil kommunen indgå aftaler om fleksibel udlejning med 

den almene boligorganisation efter behov. I så fald skal udlejningen af ledige almene boliger 

ske efter særlige aftalte kriterier. Indsatser: 

 

 Sikre Ballerup Kommune en stor del af anvisningsretten via anvisningsaftaler med hvert 

enkelt boligselskab. 

 Aftale fleksibel udlejning efter behov for at fremme og forebygge en positiv udvikling i 

boligområderne, f.eks. i problemramte boligafdelinger. 

 At vurdere boligområdet og beboersammensætningen ved anvisning af nye lejere. 

 At medvirke til, at mere ressourcestærke husstande fastholdes i Ballerup 

Kommune/tilflytter kommunen.     

 At være i tæt dialog med boligselskaberne og deres afdelinger, i forhold til den aktuelle 

boligsituation, udlejning, samt andre problemstillinger mm. 

Børn- og Ungeindsatsen 

 

Ballerup Kommune sikrer at der er en rød tråd i arbejdet med børn, unge og familier, og at der 

er et sammenhængende udviklingsforløb fra 0-25 år. 
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Samtidig har Ballerup Kommune en ungepolitik, og ser hver enkelt ung som en ressource, og 

det er visionen at unge i Ballerup Kommune har ret til et liv med høj livskvalitet. 

 

Ballerup Kommune  

 skaber rammer for udviklende, udfordrende og forpligtende fællesskaber for unge 

 understøtter unges mulighed for deltagelse i fysiske aktiviteter 

 skaber rum for udvikling af ungdomskultur for, med og af unge 

 udvikler nye dialog- og kommunikationsformer i samarbejde med unge 

 og skaber mulighed for, at unge præsenteres for og oplever forskellige værdier, vaner 

og kulturer.  

 

I forhold til boligområdet er det derfor vigtigt, at der i Ballerup Kommune er boliger, som 

opfylder de unges behov for boformer og fællesskab.  

 

Det kriminalpræventive arbejde fokuserer særligt på børn i udsatte positioner, og på at 

forebygge kriminalitet, alkohol- og narkotikamisbrug og anden mistrivsel. 

 

SSP i Ballerup Kommune prioriterer engagementet i kommunens forskellige lokalområder 

meget højt. Tankegangen er, at gode livsbetingelser for børn og unge har en 

kriminalpræventiv indvirkning på børnenes hverdag: 

 

 gennem et bredt samarbejde med lokale aktører (skoler og institutioner) om 

problemstillinger, som spiller en rolle for børn, unge og deres familiers trivsel og 

udviklingsmuligheder i de enkelte lokalområder.  

 

 ved at fremme den lokale interesse for at skabe muligheder og finde løsninger i et bredt 

forebyggende, tværfagligt samarbejde mellem de professionelle og lokale aktører.  

 

Der er nedsat lokale SSP–grupper, der tilsammen dækker hele kommunen, og som med 

kvartalsvise møder koordinerer indsatsen, organiserer opsøgende indsatser, deltager i 

boligsociale projekter, og medvirker til at understøtte handlinger fra Ungepolitiken. 

Et sundt liv i boligområderne 

Sundhed & Forebyggelse arbejder ud fra en helhedsorienteret, forebyggende og 

rehabiliterende tilgang til borgerne. Sundhedsområdet skal derfor indgå som en strategisk og 

koordineret indsats, hvor der arbejdes med fælles mål for områdernes udvikling i forhold til 

sundhed, trivsel, tryghed og fysiske rammer.  

 

Samarbejdet etableres i partnerskab med boligselskaber og boligforeninger om målrettede 

sundhedsfremmende aktiviteter for specifikke grupper. Der tages udgangspunkt i 

sundhedsudfordringerne, hvor der knyttes an til eksisterende fællesskaber. Sundhed bliver 

hermed et naturligt element i opbygningen af den sociale kapital i boligområderne.  

 

Et særligt fokusområde er mindskelse af den sociale ulighed i sundhed, hvor indsatser 

planlægges ud fra evidensbaseret viden, lokale data samt nationale og internationale 

erfaringer på området. Sundhedsområdet er et område med mange forandringer, hvorfor der 

arbejdes med en innovativ tilgang med afprøvning af nye redskaber med det formål at sætte 

borgernes behov og ressourcer i centrum for indsatserne. 

 

Det vil være muligt at flytte nogle eksisterende indsatser, som pt. afholdes i SundhedsHuset til 

udvalgte boligområder. Det kan fx være rygestopkurser, rehabiliterende indsatser for 

mennesker med kroniske lidelser, indsatsen ”motion i det fri”, aktiviteter under indsatsen 

”Sundhed på dit sprog”, forebyggende hjemmebesøg og demensområdet. Etablering af disse 
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tilbud kan foregå under forudsætning af, at der er de nødvendige rammer, samarbejder og 

strategiske prioriteringer. 

Borgere med særlige behov 

At have et hjem og at høre til et bolig- og lokalområde er fundamentalt for de fleste 

mennesker.  

 

Kommunen skal ifølge Serviceloven gennem råd, vejledning og økonomiske ydelser tilbyde 

rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, tilbyde almene serviceydelser, der kan 

have et forebyggende sigte, og tilgodese behov der følger af nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet med Serviceloven er således at 

fremme at den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og 

forbedre livskvaliteten. Det er opgaven at hjælpe borgere der er udsat for ændringer i sin 

sociale situation og yde hjælp og kompensation til borgere med nedsat fysisk / psykisk 

funktionsevne eller som er sindslidende. 

 

Der er generelt fokus på et godt samarbejde mellem kommunen og boligafdelingerne. På det 

generelle plan kan der samarbejdes med boligafdelinger vedrørende f.eks. information om 

beboere / familier med anden etnisk og kulturel herkomst end dansk, om beboere med psykisk 

sygdom, fysisk og eller psykisk funktionshæmmede, misbrugere m.fl. og om hvilke tilbud 

kommunen har overfor disse borgere. 

 

Forebyggelse af boligsociale klagesager fordrer også et godt samarbejde mellem 

boligafdelinger og Ballerup Kommune. Indsatserne er: 

 

 Ved skønnet behov ydes generelt en specifik målrettet indsats bl.a. med henblik på at 

støtte beboerens trivsel og inklusion i boligområdet. 

 

 Der arbejdes forebyggende via dialog og samarbejde i lokalområder, bl.a. med at skabe 

rummelige miljøer, aktiviteter og egnede boliger til beboere med særlige behov. 

 

 Med forebyggende sigte og med mål om mest muligt at undgå boligsociale klagesager 

er der i Kommunen etableret en kontaktordning, hvortil boligafdelinger kan rette 

henvendelse vedrørende beboere med bekymrende eller uacceptabel adfærd. Der 

reageres på alle henvendelser, men i forhold til tilbagemeldinger til boligafdelinger kan 

kommunen ikke overskride sin tavshedspligt om enkeltpersoner. 

 

 Med forebyggende sigte deltages i PSP - samarbejde (Politi – Socialforvaltning og 

Psykiatri). Formålet med samarbejdet er at sikre en optimal koordinering af de 

involverede myndigheders ressourcer med det sigte at hjælpe personer, der på grund 

af misbrugsproblemer, psykiske lidelser eller andre former for sociale problemer 

befinder sig i en situation, hvor de har behov for særlig støtte. 

 

 Der samarbejdes i boligsociale klagesager og i Beboerklagenævn med henblik på bedst 

muligt at sikre, at den enkelte undgår udstødning eller at stå uden bolig samt sikre 

formidling af støttemuligheder. 

 

 Kommunen yder praktisk hjælp, omsorg og pleje samt særlig individuel støtte til 

voksne, som vurderes berettiget dertil og som har svært ved at klare sig i egen bolig 

uden hjælp fra andre. 

Integration 

I forhold til arbejde med integration af etniske minoriteter lægges vægt på det samarbejde, 

der kan opnås med frivillige beboere og organisationer. Indsats: 
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 Som en særlig indsats er kommunen forpligtet til at anvise boliger til nyankomne 

flygtninge. 

 

 I modtageprogrammet for nyindrejste udlændinge introduceres til at bo alment. 

 

 Der samarbejdes med ejendomsfunktionærer og inspektører i løsninger af kulturelt 

betingede problemstillinger. 

 

 I udvalgte områder er iværksat en særlig indsats med tilknytning af 

integrationsmedarbejder eller beboerrådgiver med henblik på: 

 

o involvering af de etniske minoriteter i områdets aktiviteter 

o demokratiforståelse og medindflydelse 

o brobygning og fornøden information, når der er ved at opstå boligsociale problemer. 

o iværksættelse af aktiviteter, der bringer danskere og udlændinge sammen i 

boligområderne. 

 

 I samarbejde med boligforeninger understøttes Projekt Bydelsmødre, hvor kvinder på 

frivillig basis søger at komme i dialog med isolerede familier for at understøtte deres 

viden om og involvering i lokalsamfundet (www.bydelsmor.dk). 

Kultur og fritidsliv  

I Ballerup Kommunes Kulturpolitik lægges generelt vægt på at understøtte og styrke kunsten, 

kulturen og idrætten i kommunen. Kommunen har et vidt forgrenet forenings- og kulturliv, 

som også udfolder sig i boligområderne. Indsats: 

 

 Understøtte aktiviteter i lokalområderne; f.eks. i form af sommerferieaktiviteter, 

igangsættelse af idrætsprojekter og kultur- og kunstprojekter for børn. 

 

Ifølge Servicelovens § 18 kan der gives tilskud til frivilligt socialt arbejde. Paragraffen forpligter 

kommunerne til at samarbejde med frivillige sociale foreninger m.v. I Ballerup Kommune er 

der i forhold til boligområder tale om følgende indsats: 

 

 økonomisk støtte til koordineret indsats til netværksstyrkende aktiviteter og 

arrangementer (efter ansøgning fra frivillige beboere) samt konsulentstøtte til 

ansøgning, proces, faglige temaer. 

Ældres boliger og nærmiljø 

Interesser, behov og prioriteringer ændres livet igennem, og en bolig, der 

opfylder behovene i én periode i livet, kan i andre af livets perioder vise sig mindre 

hensigtsmæssig. En uhensigtsmæssig bolig og nærmiljøet omkring kan ikke alene betyde 

afhængighed af hjælp fra andre, men også risiko for ensomhed og isolation. Den rette bolig og 

det rette nærmiljø vil derimod kunne medvirke til at sikre tilværelsen kvalitet. 

 

I Ballerup Kommune er der i forhold til boligområdet tale om følgende indsats: 

 

 I boligområder samarbejdes med boligafdelinger omkring etablering og drift af netværks 

skabende aktivitets- og samværstilbud. Den fysiske tilgængelighed i miljøerne og 

infrastrukturen, skal tilgodese ældres behov i forhold til belysning, bænke, jævne sti- og 

fortovsbelægninger mv. 

 

 Ældre informeres målrettet om boligens betydning for et godt ældreliv, så det er muligt for 

den ældre at medvirke til, at ”fremtidssikre” boligvalget. Information og dialog sikrer, at 

ældre oplever en optimal service i forhold til deres muligheder og rettigheder omkring 
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boligforhold. Ældre og kommende ældre rådgives også om kommunens muligheder for at 

tilbyde ældreegnede boliger og boliger i seniorbofællesskaber. 

 

 Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 år og derover. Formålet med 

besøgene er bl.a. at skabe tryghed og trivsel hos den enkelte og, at drøfte emner, som har 

betydning for hverdagen og det sunde liv 

 

 Ældre, der ikke længere kan klare sig i nuværende bolig tilbydes en ældreegnet bolig eller 

en bolig på et plejecenter i overensstemmelse med den ældres ønsker om tidspunkt og 

sted. Ældreegnede boliger og plejecentre forefindes i alle bydele og så vidt muligt centralt i 

forhold til aktiviteter, indkøbsmuligheder, kollektiv trafik, serviceydelser mv. 

 

Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2014 

 


