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§ 14 Remiss Strategi för social hållbarhet
Dnr KFN 2019/192

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 29 november, §300 Strategi för social hållbarhet att
skicka förslag till Strategi för social hållbarhet på remiss till samtliga nämnder och
kommunala bolag, att i yttrandet särskilt beakta utvalda effektmål och indikatorer
samt att inkomma med remissyttrande till kommunledningsförvaltningen senast
den 15 mars för behandling i kommunstyrelsen den 27 mars 2020.
Enheten hållbar utveckling har fått uppdraget att ta fram en strategi för social
hållbarhet i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019. De styrdokument som
inkluderas i strategin är Folkhälsopolicy 2017-2020, Handlingsplan gällande
mänskliga rättigheter 2018-2020, Målprogram för tillgänglighet, Strategi gällande
barns rättigheter och åtgärdsplan gällande finskt förvaltningsområde.
Brottsförebyggande arbete regleras däremot i samverkansöverenskommelse
kommun och polis 2019-2022. Strategi för social hållbarhet, som innehåller
effektmål och indikatorer, föreslås gälla till år 2030 och följas upp årligen.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att kultur- och
fritidsnämnden har tagit del av Strategin för social hållbarhet och ställer sig mycket
positiv till dokumentet i sin helhet. Strategin lyfter med relevant statistik fram en
stor del av de utmaningar som kommunen står inför och lyfter fram områden som
är speciellt viktiga för utvecklingen mot social hållbarhet.
Strategin har en tydlig koppling till befintliga styrdokument och till antagna
inriktningsmål. Framtagen handlingsplan pekar ut viktiga områden med tydliga
effektmål, indikatorer och ansvar. Det som saknas och bör kompletteras i strategin
är målvärden för respektive indikator.
Strategin knyter väl an till de effektmål och indikatorer som kultur- och
fritidsnämnden jobbar efter i beslutad verksamhetsplan för 2020. Kultur- och
fritidsnämnden föreslår dock att indikatorn ”Barnbokslån i kommunala bibliotek,
antal/barn 0-17 år” justeras till att omfatta alla barnbokslån så att även de
barnböcker som lånas till barn av vuxna omfattas.
Strategin lyfter fram samverkan mellan olika nämnder och även med föreningslivet
vilket kultur- och fritidsnämnden ser som särskilt viktigt. Att flera nämnder pekas
ut som ansvariga för att nå effektmålen är positivt och kultur- och fritidsnämnden
ser gärna att nämnderna samverkar i framtagandet av gemensamma aktiviteter som
ska leda till att effektmålen uppnås.
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