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Strategi för social hållbarhet – ny version
Avdelning för Tillväxt har tagit fram ett förslag till Strategi för Social hållbarhet.
Efter att förslaget har varit på remiss till förvaltningar och bolag, har
kommunledningsförvaltningen bedömt att strategin ska kortas ned och
konkretiseras. Härmed presenteras en ny version, strategin gäller till 2030. Den
ursprungliga versionen fungerar som underlagsdokument.
Ett av Trelleborgs kommuns inriktningsmål är att alla barn och unga ska stimuleras
och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet. Det lägger grunden för
ett socialt hållbart samhälle, där alla får möjlighet att utveckla sitt bästa jag genom
hela uppväxten. Barn är inte den enda målgruppen för social hållbarhet. Men
samverkan kring barnens bästa ger ringar på vattnet och kommer att sprida till fler
befolkningsgrupper på sikt.

Långsiktighet i fokus
Social hållbarhet utvecklas genom ett samordnat långsiktigt främjande arbete. Att
främja är steget innan förebyggande och åtgärdande aktiviteter. Att främja är att
skapa förutsättningar så att den goda utvecklingen blir mer självgående. Det finns
många aktörer som kan bidra till social hållbarhet. Det är inte enbart en fråga för
offentlig sektor. Civilsamhället och näringslivet är viktiga samverkansaktörer.
Arbetet bygger på att lyfta fram och bygga vidare det som redan görs i
förvaltningar och bolag och stegvis förstärka där det behövs. Resultatet ska synas i
Region Skånes Folkhälsoenkät Barn och unga som genomförs vart fjärde år sedan
år 2012 i samtliga kommuner i Skåne. I den senaste undersökningen redovisade
barn och unga i Trelleborgs kommun lite sämre psykisk och fysisk hälsa är
genomsnittet i Skåne. Det vill vi ändra på.
På Avdelningen för Tillväxt har vi gjort en nulägesanalys av områden som är
särskilt betydelsefulla för barns trygga uppväxt. Statistik om barnens livsvillkor
och levnadsvanor visar att det finns förbättringsområden. Innan vi skapar nya
aktiviteter behöver vi en överblick över förvaltningarnas pågående insatser som
underlag till en bedömning var förbättringar behövs.
Samverkan med berörda förvaltningar och bolag
Vårt förslag för social hållbarhet är att berörda förvaltningar och bolag tillsammans
med avdelning Tillväxt, kommunledningsförvaltningen, identifierar vägen framåt.
Detta bör utgöra en del av ordinarie verksamhetsplanering.
Vi gör detta i tre steg:
1) Kartläggning av konkreta aktiviteter som redan görs på området
2) Analys av ifall ytterligare insatser behövs
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3) Förslag om konkreta åtgärder till berörda nämnder

Särskilt viktiga utvecklingsområden
De områden som vi har identifierat som särskilt viktiga utvecklingsområden för
social hållbarhet är:
Föräldrastöd
Föräldrar är det absolut viktigaste för barns uppväxt. Men föräldrars möjlighet att
vara ett gott stöd för sina barn varierar. Trelleborgs kommun erbjuder föräldrastöd
till småbarnsföräldrar genom familjecentralen och riktat föräldrastöd hos
socialtjänsten, men det finns inget generellt stöd, vilket sedan många är en
rekommendation från nationell och regional nivå. År 2018 beslutade regeringen om
en ny nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd; alla föräldrar ska erbjudas
föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt.
Mål: Trelleborg ska ha universellt föräldrastöd, dvs. alla föräldrar ska erbjudas
samma möjlighet till stöd och hjälp.
Indikator: Antal föräldrar som deltar i föräldrastödsprogram.
Livslångt lärande
En lyckad skolgång fungerar som vaccin mot utanförskap och ohälsa. Att lyckas i
skolan gör att barnen känner glädje och stolthet och motiverar till fortsatt goda
prestationer. Skolan arbetar med att möta varje barns behov. Men fler aktörer
skulle kunna bidra mer. För att använda det engelska talesättet ”it takes a village to
race a child”. Hur kan det omgivande samhället bidra och inspirera till lärande?
Mål: Ökat engagemang i Trelleborg i barns och ungas lärande
Indikator: Andel pojkar och flickor i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen, lägeskommun.
En meningsfull fritid
Trelleborg har ett rikt föreningsliv med ett stort utbud av olika aktiviteter. Ändå har
många barn och särskilt ungdomar en stillasittande fritid och rör sig för lite, vilket
påverkar såväl psykisk som fysisk hälsa. Kan vi göra mer för att alla barn och unga
ska få en aktiv fritid?
Mål: Alla barn och unga har en aktiv fritid
Indikator: Deltagartillfällen i idrottsföreningar bland pojkar och flickor,
antal/invånare 7-20 år.
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Arbete åt alla
Skola är roligt men inte på skoj. Alla barn ska ha en för sin utvecklingsnivå god
kännedom om arbetsliv och arbetsmarknad. Alla arbetsplatser i Trelleborg kan
bidra med att skapa möjligheter att ta emot studiebesök, elever och praktikanter.
Mål: Alla barn ska ha god framtidstro
Indikator: Andel pojkar och flickor som ser mycket eller ganska ljust på framtiden.
Hållbara livsmiljöer
Barn och unga ska ha goda livsvillkor oavsett var i Trelleborgs kommun de bor.
Barn ska kunna röra sig säkert och tryggt utomhus och det ska finnas miljöer för
lek och social samvaro i barnens närmiljö.
Mål: Barn och unga ska känna trygghet i sina bostadsområden
Indikator: Andel pojkar och flickor som är trygga i sitt bostadsområde.
Lyssna på barn och unga
Trelleborg arbetar i dialog med medborgarna. Når vi alla barn och unga? Kan vi bli
ännu bättre på att lyssna på barn och unga när samhällets utvecklas?
Mål: Barn och unga ska känna tillit till samhället
Indikator: Andel pojkar och flickor som känner låg tillit till andra människor.

