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Soc ;ildemokraterna

Motion om att införa "Sociala hållbarhetsråd" i Helsingborgs stad,
pilotprojekt 2019-2023.
Bakgrund:
Helsingborg behöver arbeta mer intensivt med social hållbarhet, framförallt för barn och
ungdomar. Det tvärsektoriella arbetet, både politiskt och i verksamheterna behöver
utvecklas. Förståelsen för varandras uppdrag behöver stärkas. Barn och ungdomar
hamnar allt för ofta i kläm mellan olika myndigheter och man ser inte alltid till
helhetslösningar. Det förebyggande arbetet sker allt för ofta i bara den egna
verksamheten. Att samla kompetens från alla de verksamheter som jobbar med barn
och ungdomar vore önskvärt.
Social hållbarhet:
Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället.
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett
gott liv med god hälsa och utan orättvisa skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där
människors lika värde är grundläggande, vilket kräver att människor känner tillit och
förtroende till varandra och är delaktiga i samhället och dess utveckling.

För att social hållbarhet ska bli relevant bör det tydligare definieras och omsättas i
praktiken utifrån de behov och förutsättningar som kan finnas på olika nivåer i
samhället.
En förutsättning för social hållbarhet är att det råder en samsyn kring vad ett
välfärdssamhälle ska erbjuda och att det som erbjuds.
Social hållbarhet skall tillgodose alla människors grundläggande behov, bidra till
inkludering, anpassas och utformas utifrån skiftande behov.
Förslag till beslut:
Vi Socialdemokrater föreslår att sociala hållbarhetsråd bildas. (Följer grundskolans
geografiska verksamhetsområde)

Varje råd föreslås få en representation från den politiska nivån i Kommunstyrelsen, Barn
och utbildningsnämnden, Idrotts och fritidsnämnden, Kulturnämnden och
Socialnämnden. I varje råd skall också ingå ledande tjänstemän från dessa politiska
förvaltningar samt polisen.
Råden får i uppdrag att samagera tvärsektoriellt med ett tydligt fokus på förebyggande
insatser för barn och ungdomar, framförallt när det gäller trygghet och hälsa.
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Råden skall fungera just som ett rådgivande organ för strategiska beslut i respektive
organisation. Ett forum för förståelse och respekt för varandras uppdrag. Råden skall ha
en tydlig inriktning som brobyggare mellan både politiska nämnder och mellan
förvaltningar.
Råden får själva i uppdrag att identifiera områden där tvärsektoriellt, förebyggande
arbete kan bidra till en ökad social hållbarhet. Dock skall mål, både kvalitativa och
kvantitativa formuleras så de kan gå att mäta. Arbetsformer skall redovisas som ett
resultat av samagerande.
Transparens:
Arbetet i råden skall präglas av stor öppenhet när det gäller förankring och beslut
Råden kan också välja att ha öppna möten med medborgare och andra intressenter.
Möjlighet att ansluta så kallade följdforskare bör prövas. Viktigt med dokumentation
eftersom det är ett pilotprojekt.
Goda exempel i landet:
De sociala hållbarhetsfrågorna prövas i olika former runt om i landet. Råden bör snabbt
skaffa sig kunskap hur andra kommuner och SKL arbetar med dessa frågor.
Beslut/genomförande:
Beslut under 2018. Möjligtvis behövs det utredas ytterligare innan beslut.
Genomförs som en pilotverksamhet under mandatperioden 2019-2023 och utvärderas
under 2023.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Socialdemokrater:
Att
Att
Att
Att
Att

Kommunfullmäktige beslutar att införa sociala hållbarhetsråd som följer
grundskolans geografiska indelning.
Kommunfullmäktige beslutar att sociala hållbarhetsråd genomförs som
pilotprojekt under perioden 2019-2023.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med intentionerna "Förslag till
beslut".
Kommunfullmäktige beslutar om instruktioner till respektive berörd
nämnd.
Kommunfullmäktige utvärderar pilotprojektet under våren 2023.

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

