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Politisk styrgrupp för framtagandet av ”Plan för social hållbarhet”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta och utse representanter till en politisk styrgrupp för
framtagandet av ”Plan för social hållbarhet”.

Sammanfattning
I ”Strategisk plan och budget 2016-2018” under framgångsfaktorn ”Möjlighet till en hållbar
livsstil” anges att kommunstyrelsen ska bidra med att identifiera förbättringsområden och
utveckla nya arbetssätt för området social hållbarhet, något som i den kommungemensamma
handlingsplanen förtydligas genom ett uppdrag kring att ta fram en plan för social hållbarhet.
Arbetet med att ta fram ett förslag på ”Plan för social hållbarhet” har påbörjats genom en
projektbeskrivning samt omvärldsorientering och nulägesanalys. Arbetet med planen övergår
nu från sammanställning av bakgrundsfakta och analys till genomförande, det bedöms därmed
vara lämpligt att påbörja en kontinuerlig dialog med en av kommunstyrelsen tillsatt politisk
styrgrupp. Då planen ska ange riktning och ambitionsnivå inom social hållbarhet är det viktigt
för arbetets innehåll och kvalitet att det finns en politisk styrgrupp. Förslag på ”Plan för social
hållbarhet” beräknas vara färdigt för beslut i kommunfullmäktige under våren 2018.

Ärendebeskrivning
Social hållbarhet
I kommunen ska vi gemensamt skapa det hållbara Lidköping och politiken har därför beslutat
att hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet och långsiktig planering. Hållbar
utveckling handlar om att uppfylla människors behov utan att begränsa kommande
generationers utveckling. Hållbar utveckling handlar även om mänsklig välfärd och
utveckling men också om en väl fungerande ekonomi och en hälsosam och livskraftig miljö.
Alla politiska beslut skall utformas på ett sätt som beaktar de ekonomiska, sociala och
miljömässiga konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv.
Social hållbarhet är ofta den hållbarhetsdimension som upplevs som svårast att definiera och
hantera då den inbegriper människor och mjuka värden. Dock är vissa begrepp och
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utgångspunkter återkommande och gemensamma och det råder en viss konsensus kring att
begreppen välfärd och rättvisa har en central betydelse när man ska försöka definiera vad
social hållbarhet handlar om. Dessa två begrepp kan omformuleras som den sociala
hållbarhetens två perspektiv; välfärdsperspektivet och rättviseperspektivet.
Välfärdsperspektivet handlar om att invånarna ska ha en rimlig levnadsstandard. Detta
handlar förutom bostad bland annat om tillgång till arbete, utbildningsmöjligheter, vård- och
omsorg, fritidsaktiviteter, infrastruktur. Rättviseperspektivet handlar om att fördelningen av
välfärden ska vara någorlunda rättvis. Alla individer ska ges lika möjlighet till en god
livsmiljö utifrån skilda behov och förutsättningar. För vår kommun gäller det med andra ord
att sträva efter en situation där välfärden är rättvist fördelad och alla människor oavsett kön,
ålder, socioekonomisk och etnisk tillhörighet har samma möjligheter att leva ett gott liv.
Social hållbarhet är med andra ord ett komplext begrepp som berör en rad kommunala
områden. Det handlar inte bara om så kallad ”mjuk verksamhet” som välfärd och
flyktingmottagande utan också om infrastruktur, kollektivtrafik, stadsplanering och andra
hårda verksamheter.
En förutsättning för social hållbarhet är att det råder en samsyn kring vad ett välfärdssamhälle
ska erbjuda och att det som erbjuds:





tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna
säkerställs
bidrar till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och
inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och
funktionsnedsättning
anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov

Dessa förutsättningar ses som utgångspunkter för arbetet med ”Plan för social hållbarhet”.
Plan för social hållbarhet
Arbetet med ”Plan för social hållbarhet” har påbörjats utifrån skapad projektplan.
Projektplanen innehåller bland annat en beskrivning av hur arbetet ska genomföras avseende
resurser och tidplan. Projektplanen innehåller även några mål:
Effektmål




Plan för social hållbarhet synliggör strategiskt viktiga områden i form av betydande
aspekter. Samt anger riktning och ambitionsnivå inom respektive betydande aspekt.
Arbetet inom respektive aspekt ska skapa förutsättningar för att Lidköping lever upp
till så väl nationella som regionala mål.
Planen bidrar till att skapa en kommungemensam riktning så att kommunen kan närma
sig visionen” en välkomnande och hållbar kommun”.

Projektmål
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Ett väl förankrat förslag på innehåll för ”Plan för social hållbarhet” är redo att tas upp
på kommunfullmäktige våren 2018.

En förutsättning för att nå effekt- och projektmål är att politiken varit en aktiv del i processen
med att ta fram planen. Det är därför angeläget att kommunstyrelsen tillsätter en politisk
styrgrupp för det fortsatta arbetet med ”Plan för social hållbarhet”.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar

