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§ 114 Behovsanalys och prioriterade områden för social hållbarhet / dnr
2016/1975

Beslut
1. Att ”Behovsanalys för social hållbarhet 2017 – en först samlad bild av skillnader i hälsa och
levnadsförhållanden i Borlänge kommun”, fastslås
2. Att förslag till prioriteringar avseende det fortsatta arbetet med social hållbarhet, fastslås
3. Att ge kommundirektören i uppdrag att beakta prioriteringarna i arbetet med strategisk
plan och den vidare implementeringen i verksamheterna

Ärendet
I Borlänge kommuns definition för social hållbarhet framgår bland annat att Borlänge ska vara
”Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan
orättfärdiga skillnader.” Det innebär att prioriteringarna ska utgöra beslutsstöd vid beslut som
syftar till att öka den sociala hållbarheten och därmed minska oskäliga skillnader i hälsa och
levnadsförhållanden i kommunen. Vidare ska prioriteringarna utgöra underlag för inriktningen
för det sociala hållbarhetsarbetet i strategisk plan för perioden 2020-2024.
Av behovsanalysen framgår att Borlänge kommun ur flera aspekter är en ojämlik kommun.
Hälsa och levnadsförhållanden skiljer sig åt beroende av faktorer som kön, om en har svensk
eller utländsk bakgrund, ålder och framför allt socioekonomisk position. I analysen beaktas till
exempel självskattad hälsa, psykisk ohälsa, kränkningar och trakasserier, behörighet till
gymnasiet, sysselsättning, graden av delaktighet, inkomster och tillit. Behovsanalysen utgör ett
viktigt underlag för förslag till prioriteringar för visionsområdet Ett socialt hållbart Borlänge.
För att rikta kommunens resurser så att de tydligare styr mot prioriteringarna har ett antal
fokusområden identifierats som särskilt relevanta.
För att främja ett socialt hållbart samhälle är hälsa, trygghet, lärande, boende och
sysselsättning alla lika viktiga faktorer för människor välbefinnande och möjligheter i livet.
Samtliga faktorer är också lika viktiga för Borlänge kommun.
Frågor som rör tillgång på bostäder regleras och hanteras idag genom ”Boendeutvecklingsprogram för perioden 2015-2018” som kommunfullmäktige antog 2016-06-21, samt genom
”Utbyggnadsplan för Borlänge kommun 2017-2020” som antogs den 30 januari 2018 likväl som
i lagstiftning.
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De prioriteringar som identifierats som särskilt viktiga och som utgör kärnan för det
tvärsektoriella, sociala hållbarhetsarbetet och utgör förslag är ”jämlik hälsa”, ”jämlik trygghet”
och ”jämlikt lärande”. De fokusområden som avses är
-

Främja psykisk hälsa
Främja fysisk aktivitet
Främja goda uppväxtvillkor för barn och unga
Främja gymnasieutbildning
Främja egen försörjning
Främja egenmakt, deltagande och inflytande
Främja trygga miljöer
Främja tilliten till det offentliga
Främja tilliten mellan individer och grupper

Förslaget till prioriteringar likväl som fokusområden bygger på Behovsanalys för social
hållbarhet 2017, Borlänge kommuns definition av social hållbarhet, workshop med politiker
och tjänstemän samt synpunkter från sektorernas ledningsgrupper.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från hållbarhetsutskottet med tillägg.

Beslutsunderlag
-

Reviderad tjänsteskrivelse hållbar utveckling 2018-05-24
Beslut kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2018-05-22 § 36
Tjänsteskrivelse hållbar utveckling 2018-05-03
Behovsanalys social hållbarhet 2018-04-23
Beslut 2017-09-26 Hållbarhetsutskottet § 56
Beslut 2017-05-30 Kommunstyrelsen § 125
Beslut 2017-05-30 Hållbarhetsutskottet § 36
Slutrapport kartläggning/analys av kommunkoncernens arbete med social hållbarhet
2017-01-27
Strategisk plan 2016-2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Karin Örjes (C) föreslår att ändra fokusområdet Främja goda uppväxtvillkor för barn och unga i
hemmiljön till Främja goda uppväxtvillkor för barn och unga, vilket blir kommunstyrelsens
mening.
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