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Dnr KS 2020/261

§ 103 Program för social hållbarhet
Sammanfattning

Det finns ett behov av att samla kommunens vilja, ambition och
prioriteringar när det gäller att arbeta med främjande och
förebyggande insatser utifrån ett långsiktigt socialt
hållbarhetsperspektiv. Det finns i kommunen ett flertal olika
beslutade styrdokument som har det gemensamma att verka för en
god hälsa och ett gott liv i befolkningen bland annat Kulturpolitiskt
program för Haninge kommun 2015-2025 beslutad i KF 2014-0908, Näringslivsstrategi beslutad i KS 2017-05-29, Policy för
medborgar- och brukardialog beslutad 2018-05-07 och Äldreplan
2019-2026 beslutad i KF 2018-05-07. Det finns fler styrdokument
som är i framtagande till exempel Minoritetspolitiskt program, en
Arbetsmarknadsstrategi och Strategi för att stärka barns rättigheter i
Haninge liksom styrdokument som är under revidering tex
Idrottspolitiskt program. Samtliga av dessa verksamhetsområden
skulle ha en nytta i att lyftas in i en gemensam och övergripande
hemvist och ram genom ett kommunövergripande program. Ett
vägledande kommunövergripande styrdokument med långsiktig
tidshorisont och samlade fokusområden där kommunens
prioriteringar utifrån en social dimension av hållbar utveckling
tydliggörs och kopplas till kommunens mål och budget styrning.
Det finns även andra styrdokument som är av stor betydelse i det
sociala hållbarhetsarbetet t ex. översiktsplanen, handlingsplan för
trygghetsskapande och förebyggande arbete och kostpolicy för
Haninge kommun.
Med utgångspunkt i aktuella styrdokument föreslås nu att ett
program för social hållbarhet för Haninge kommun tas fram.
Förvaltningens synpunkter

I ett separat ärende föreslås kommunfullmäktige inrätta en
beredning för social hållbarhet. Förslaget innebär att beredningen
skall ta fram ett vägledande, samlande och övergripande program
för de styrdokument som är av betydelse för den sociala
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hållbarheten. Beredningen för social hållbarhet kommer därmed att
leda arbetet utifrån de direktiv som föreslås i föreliggande ärende.
För framtagande av ett program för social hållbarhet föreslås en
budget om 500 000 kr. Kostnader för interna resurser, i huvudsak
arbetstid, är inte inkluderade utan förutsätts täckas av respektive
nämnd och bolag i och med att samtliga kommunala nämnder och
bolag förutsätts delta i arbetet.
Underlag för beslut

- Kommunstyrelsens beslut 2018-05-28, § 108
- Politisk plattform 2019-2022
- Social översiktsplan 2020 Haninge kommun, slutrapport maj
2020, Ramboll
- Tjänsteutlåtande 2020-05-19 Direktiv för framtagande av
program för social hållbarhet
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Beredningen för social hållbarhet ges i uppdrag att ta fram ett
program för social hållbarhet för Haninge kommun i enlighet
med kommunstyrelseförvaltningens skrivelse.
2. De i skrivelsen redovisade kostnaderna 500 000 kr finansieras
ur kommunfullmäktiges reserv.
Sven Gustafsson och Michael Fridebäck - båda (M) samt Christian
Lindefjärd (SD) deltar inte i beslutet.
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Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Martin Strömvall
(KD), Josefina Sjöblom (L) och Samuel Skånberg (V) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet.
Lage Öhlund (-) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Beredningen för social hållbarhet ges i uppdrag att ta fram ett
program för social hållbarhet för Haninge kommun i enlighet
med kommunstyrelseförvaltningens skrivelse.
2. De i skrivelsen redovisade kostnaderna 500 000 kr finansieras
ur kommunfullmäktiges reserv.
Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta de PourbaixLundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru, Veronica
Pagard Salem och Linus Björkman - samtliga (M) - Christian
Lindefjärd, Dennis Askling, Eva Karlsson, Magnus Malmberg,
Thomas Broberg och Peter Lindefjärd - samtliga (SD) - och Lage
Öhlund (-) deltar ej i beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: Samtliga nämnder och bolag, Berit Pettersson,
Jessica Tanzilli, Petra Hallberg
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