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Arbetsmarknadsnämndens remissvar
avseende Hållbarhetspolicy för
Trelleborgs kommun
Kommunstyrelsen arbetsutskott fattade 2016-11-16, § 266 (Dnr: KS
2016/781) beslut om att skicka Hållbarhetspolicy för Trelleborgs kommun
på remiss till samtliga nämnder och bolag.
Arbetsmarknadsnämnden har tagit del av den föreliggande
Hållbarhetspolicyn och inkommer här med sina synpunkter.
Arbetsmarknadsnämnden kan konstatera att det är fördelaktigt att policyn
är kortfattad. Arbetsmarknadsnämnden saknar dock en inledande
nulägesanalys, som skulle tjäna som en utgångspunkt till denna policy.
Arbetsmarknadsnämnden efterlyser även de ekonomiska
konsekvenserna/konsekvensanalys avseende den föreliggande policyn
samt en tydlig mätapparat.
Under rubriken Tillämpning och uppföljning poängteras att alla
verksamheter som bedrivs av Trelleborgs kommunkoncern omfattas av
denna policy. Samtliga förvaltningar och bolag uppmanas att implementera
policyn genom att utforma tillämpningsanvisningar.
Arbetsmarknadsnämnden instämmer i detta, dock anser
arbetsmarknadsnämnden att den årliga redovisningen av detta arbete ska
involveras i årsanalysen, inte i en särskild hållbarhetsrapport, vilket går att
läsa i föreliggande policy.
Under rubriken Alla ska med! kan man läsa om utanförskap i Trelleborg.
Arbetsmarknadsnämnden efterfrågar ett förtydligande gällande begreppet
”utanförskap” och en nulägesbild av ett eventuellt utanförskap i Trelleborg.
Arbetsmarknadsnämnden anser att ska man rätta till något ska man först
ha en klar bild över hur verkligheten ser ut och vilket utgångsläge man har.
Detta kan man med fördel använda i en jämförelse för att se om man har
lyckats.
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Under rubriken Omvärlden ska in! kan man läsa om ett utvecklat samarbete
med övriga aktörer. Arbetsmarknadsnämnden anser att detta är väldigt bra
och nödvändigt för kommunens verksamheter. Arbetsmarknadsnämnden
saknar dock en konkret plan för hur kommunen kommer att mäta resultatet
av detta.
Under rubriken Genomtänkt resurshushållning! ligger vikten på ett
ansvarsfullt användande av våra gemensamma resurser.
Arbetsmarknadsnämnden efterlyser en konkretisering av detta mål i
synnerhet i relation till andra av kommunfullmäktige beslutade principer och
policy, exempelvis Resepolicy.
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Rubriken Bästa livskvalitet! omfattar livskvalitet samt påverkan av utsläpp
på naturen och människor. Arbetsmarknadsnämnden vill ha ett
förtydligande av vad detta innebär konkret och framförallt på vilket sätt man
avser att följa upp detta.
Veronica Larsson
Ordförande
Arbetsmarknadsnämnden

