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Dnr KS 2020/259

§ 104 Inrättande av en beredning för social
hållbarhet
Sammanfattning

Hållbarhetsberedningen som avslutade sitt arbete 2018 hade i
uppdrag att göra en genomlysning av kommunens arbete med
folkhälsa. Efter avrapporteringen av genomlysningen av
folkhälsoarbetet gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag
2018-05-28 att ta fram ett förslag om ett utvecklat hållbarhetsarbete
med fokus folkhälsa. I den politiska plattformen 2019-2022 är ett
av uppdragen att ta fram en social översiktsplan. För att fullfölja
dessa uppdrag föreslås nu att en beredning för social hållbarhet
inrättas. Beredningen ska ha följande uppgifter:
1. Ta fram ett samlande och övergripande program för de
styrdokument som är av betydelse för kommunens mål för social
hållbarhet.
2. Aktualitetspröva bostadsriktlinjerna inför antagandet i
kommunfullmäktige, vid behov föreslå justeringar av riktlinjerna
samt överföra dem till ett separat dokument.
3. I övrigt fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige tilldelar
beredningen.
Förvaltningens synpunkter

I en separat ärende redovisas ett förslag till direktiv för ett nytt
program för social hållbarhet inklusive finansiering av det arbetet.
Förutsatt att direktivet godkänns så utgör det uppdragsbeskrivning
för beredningen för social hållbarhet i denna del.
För själva beredningens arbete bör avsättas ca 100 tkr årligen. Det
ligger i linje med erfarenheterna från hållbarhetsberedningen. Den
totala summan är dock beroende av hur många ledamöter som ska
arvoderas. Medlen föreslås tas från kommunfullmäktiges reserv.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Inrättande av en beredning för social hållbarhet,
2020-05-19

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

2020-06-08

- Beslut kommunstyrelsen 2018-05-28 § 108
- https://www.haninge.se/globalassets/forvaltningsspecifikt-globaltinnehall/kommunstyrelseforvaltningen/bilaga-3---politiskplattform-2019-2022.pdf
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. En beredning för social hållbarhet med åtta ledamöter inrättas
för tiden fr o m 2020-06-01 t o m 2022-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande
samt en vice ordförande.
3. Beredningen för social hållbarhet skall ha de uppgifter som
framgår av kommunstyrelseförvaltningens skrivelse enligt ovan
4. Kommunfullmäktige skall i god tid före 2022-12-31 pröva
frågan om huruvida hållbar-hetsberedningen skall finnas kvar
och vilka uppgifter den i så fall skall ha för tiden efter 2022-1231.
5. För beredningens arbete avsätts 100 tkr som tas från
kommunfullmäktiges reserv.
Sven Gustafsson och Michael Fridebäck - båda (M) samt Christian
Lindefjärd (SD) deltar inte i beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
datumändringen att beredningen inrättas från och med 2020-07-01.
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Sven Gustafsson (M) hemställer om att få lämna ett särskilt
yttrande från Moderaterna samt 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.
Kommunfullmäktiges beslut

1. En beredning för social hållbarhet med åtta ledamöter inrättas
för tiden fr o m 2020-07-01 t o m 2022-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande
samt en vice ordförande.
3. Beredningen för social hållbarhet skall ha de uppgifter som
framgår av kommunstyrelseförvaltningens skrivelse enligt ovan
4. Kommunfullmäktige skall i god tid före 2022-12-31 pröva
frågan om huruvida hållbar-hetsberedningen skall finnas kvar
och vilka uppgifter den i så fall skall ha för tiden efter 2022-1231.
5. För beredningens arbete avsätts 100 tkr som tas från
kommunfullmäktiges reserv.
6. Moderaterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
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) - 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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