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§ 144 Dnr 2017-000231  

Program för social hållbarhet, Karlsborgs kommun 2019-2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Program för social hållbarhet (bil.71).  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att Karlsborg ska vara en socialt hållbar 
kommun. Vid folkhälsorådets utvecklingsdag den 2 juni 2017, diskuterades hur 
Karlsborgs kommun kan skapa gemensamma utgångspunkter och arbeta för 
långsiktiga och prioriterade mål för social hållbarhet. 

Samstämmighet rådde om att ett strategiskt underlag för arbetet med social 
hållbarhet bör tas fram, där alla förvaltningar ska vara med. Med utgångspunkt 
från dessa diskussioner tog folkhälsostrategen och kommunchefen fram en 
projektplan.  

Det praktiska arbetet med programmet har letts av kommunchefen med stöd av 
en arbetsgrupp bestående av folkhälsostrateg, integrationssamordnare och 
barnrättssamordnaren. Projektgruppen har bestått av arbetsgrupp, 
förvaltningschefer, ekonomichef samt personalchef. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har varit styrgrupp för arbetet. 

Under genomförandet av uppdraget har Riktlinjer för styrdokument, som 
reglerar strukturer för benämning och innehåll i styrande dokument antagits i 
kommunfullmäktige. 

Plan för social hållbarhet bör enligt Riktlinjer för styrdokument benämnas som 
ett program. Plan för social hållbarhet har därför getts namnet Program för 
social hållbarhet. 

Program för social hållbarhet är ett strategiskt styrdokument som visar vägen i 
arbetet för en god och jämlik hälsoutveckling för kommunens medborgare. Det 
skapar också förutsättningar för att Karlsborg lever upp till de nationella och 
regionala målen samt det lokala folkhälsoavtalet mellan Karlsborgs kommun 
och Östra hälso-och sjukvårdsnämnden. Programmet ska vara ett verktyg i 
arbetet med att konkretisera fullmäktiges mål om social hållbarhet och ska 
användas i vägledning av beslut, uppdrag och insatser. Arbetsmodellen ska 
bidra till en långsiktig och tvärsektoriell planering av arbetet samt säkerställer att 
en systematisk tvärsektoriell uppföljning sker.  

Folkhälsa är ett område som påverkar alla och är allas ansvar. Ambitionen är 
därför att folkhälsoarbete ska bli en naturlig del av verksamheten i hela 
Karlsborgs kommuns organisation, vilket innebär att förvaltningar och 
nämnder ska ta ett gemensamt ansvar för de folkhälsosatsningar som görs. 

Programmet har tagits fram med utgångspunkt från globala, nationella och 
regionala mål och strategier.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 127, 2018-10-16 
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Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson, Tjänsteskrivelse, 2018-09-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut, 2017-10-03 

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson, Program 

Beslutet ska skickas till 
Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson     
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