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Projektplan 

Uppdrag:  Färdplan mot social hållbarhet 

Start och slut: Januari 2021 December 2021 

Beredning/Ordförande 

Vem ansvarar för uppdraget 
och genomförandet? 

Anne-Marie Lindén, beredning 2 

Bakgrund:  
Vad är anledningen till 
att man vill genomföra 
uppdraget? Tydlig 
koppling till målet och 
nyttan. 

Det finns ett tydligt behov av att arbeta mer aktivt och med ett 
helhetsperspektiv kring hållbarhet i kommunen. Den årliga kartläggningen, 
som beredningarnas uppdragsförslag baseras på visar avsaknad av 
kontinuitet och handlingskraft i hållbarhetsarbetet. I juni 2020 fattade 
fullmäktige beslut (§125) om en politisk viljeriktning där Ängelholms 
kommun kraftsamlar och inleder ett nytt arbete för social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet med Agenda 2030 som grund. En övergripande 
färdplan ska tas fram om hur vi skapar bästa former för en långsiktig 
arbetsprocess för ett ”Hållbart Ängelholms kommun”. I dag saknas ett 
samarbete mellan politik och profession i denna fråga där bland annat social 
hållbarhet inte har en tydlig plats i organisationen. Eftersom ingen riktigt 
äger frågan finns det behov av handlingskraft och kontinuitet.  

 
Beredning 2 arbetade under 2020 med ekologisk hållbarhet och har nu fått 
i uppdrag att arbeta med social hållbarhet. Beredningen ska nu tillsammans 
med en intern referensgrupp bestående av tjänstepersoner arbeta aktivt 
tillsammans där  beredningen kan följa arbetet mot en färdplan för social 
hållbarhet och dela ut uppdrag beroende på behovsanalyser och politisk 
viljeriktning. Det handlar om samverkan och att under mer informella 
former med korta kontaktvägar och ett aktivt arbetssätt arbeta i former av 
inspiration och tillhandahållande av exempel. Här är det viktigt att politiken 
pekar ut riktningen.  

Uppdragsbeskrivning: 
 

Uppdraget innebär att beredningen inledningsvis under ett år leder och 
stödjer den interna referensgrupp för arbetet med social hållbarhet, som i 
förlängningen blir en del för en  långsiktig arbetsprocess för ett ”Hållbart 
Ängelholm”. Styrande för uppdraget är KF beslut 2020 § 125 med 
tillhörande förslag om politisk viljeriktning. 

KS dnr 2020/535 

Beslutad 2021-xx-xx 
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Fokus för beredningen ska ligga på de politiska ambitionerna och hur de 
sätts i bruk i samverkan för ett förbättrat hållbarhetsarbete i kommunen 
med fokus på social hållbarhet. Detta innebär flera delar med politisk 
målbild, kartläggning och nulägesanalys m.m. för att förverkligas. 
 
Beredningens uppdrag och politikernas roll i arbetet med en färdplan för 
social hållbarhet är att: 
 

o bevaka och följa upp kommunens arbete med frågan om social 
hållbarhet i enlighet med KF beslut 2020 § 125,  

o ta fram målbild med prioriteringar utifrån Agenda 2030 för social 
hållbarhet, samt definiera social hållbarhet som begrepp. Detta ska 
sedan användas som en viljeriktning kring social hållbarhet utifrån 
agenda 2030, 

o ge uppdrag till referensgruppen utifrån målbilden och för att få 
fram en kartläggning av pågående arbeten och hälsoläget i 
kommunen, utbildningspaket samt systematik och nyckeltal för 
uppföljning kring social hållbarhet, 

o leder referensgruppen genom att skapa möjligheter för 
hållbarhetsarbete genom att initiera, utveckla och samordna 
tvärsektoriellt arbete där de arbetar med att förankra med 
respektive partier under hela året så tjänstepersoner kan arbeta 
effektivt, 

o bjuder in referensgruppen till föreläsningar och workshops, 
o verkar som utförare av medborgardialoger i linje med arbetet. 

 

Syfte:  
Vad ska uppdraget leda 
fram till? 

Syftet med uppdraget är att initialt leda de första stegen mot en färdplan för 
social hållbarhet i Ängelholms kommun, genom definition av målbild och 
kartläggning av kommunens hälsoläge. Syftet är även i linje med KF beslut 
§ 125 att skapa större kunskap och förståelse bland politiker och i 
förlängningen chefer och medarbetare i Ängelholms kommun för 
hållbarhetsarbetet. 

Resultat av 
beredningens arbete: 

 

Mål:  

Vad ska levereras? Vad 
ska vara uppnått där 
uppdraget är slutfört?
  

Resultat av beredningens arbete är framtagandet av en målbild med 
prioriteringar för social hållbarhet. Detta ska sedan ligga till grund för den 
kartläggning  och nulägesanalys som referensgruppen och beredningen tar 
fram. Vid årets slut ska kartläggningen presenteras med nulägesbeskrivning 
och förslag på insatser. Det ska även ges förslag på systematik för 
uppföljning, utbildningspaket och vilka nyckeltal och/eller indikatorer som 
ska nyttjas. 
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Beredningens och referensgruppens arbete blir sedan underlag för 
styrdokument och åtgärder som godkänns av antingen samlade presidiet 
eller kommunledningsgruppen. 

Det långsiktiga målet är i linje med fullmäktiges beslut (KS 2020 §125) att 
få ett långsiktigt samarbete mellan politik och profession med fokus på 
social hållbarhet.  

Planeringshorisont:  Januari 2021 till december 2021 med möjlighet till förlängning. 
Avrapportering till KF presidium kontinuerligt, med samlad uppföljning 
och rapportering till KF december 2021. 

En färdplan för social hållbarhet är ett arbete som kommunen kommer 
behöva arbeta kontinuerligt med de nästkommande decennierna. 

Genomförande:  Beredningen kommer arbeta med kunskapsinhämtning, omvärldsanalys 
genom att ta del av relevant forskning, omvärldsbevakning och konkreta 
exempel. I den mån det är möjligt kommer presidiet bjuda in externa och 
interna föreläsare. Vid dessa tillfällen kommer beredningen arbeta med 
kunskapsbaserade möten med en inledande föreläsning/genomgång som 
återföljs av samtal i beredningen. En stor del av uppdraget handlar om 
medborgardialoger som blir en viktig hörnsten i framtagandet av 
kommunens färdplan för social hållbarhet.  

 

Beredningen kommer arbeta nära den interna referensgruppen där presidiet 
kommer ha kontinuerliga avstämningar. Det centrala i uppdraget blir att 
samverka med den interna referensgruppen (se bild) som avrapporterar till 
kommundirektörens ledningsgrupp. Likväl som beredningarnas presidium 
har avstämningar med samlade presidiet kommer referensgruppen med agil 
coach ha avstämningar med kommunledningsgruppen. Se bild i bilagor. 
  
Den interna referensgruppen består av tjänstepersoner med kompetenser 
och roller angränsat till kommunens sociala hållbarhetsarbete.  
 

Samarbete, dialog och reflektion är en grundförutsättning för att inleda 
föreslagen process, såväl internt som med externa parter. Ängelholms agila 
organisation och arbetssätt ger mycket goda förutsättningar för att ta sig an 
uppdraget och skapa arbetsformer för att samarbeta över 
verksamhetsgränser, med medborgarna och samhällsaktörer i Ängelholm. 
En levande dialog är en garant för ett framgångsrikt arbete. Beredningarnas 
arbetssätt med agila metoder och fokus på medborgardialoger i 
utvecklingsfrågor är välutarbetat och blir en resurs i arbetet kring 
hållbarhetsfrågan. Detta innebär ett aktivt beredningsarbete med social 
hållbarhet, beredningarna får en tydlig roll och tjänstepersonerna har en 
ingång till politiken i frågor av politisk karaktär. Beredningarna är vana att 
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arbeta med kunskapsinhämtning och kan vara ett stöd i det inledande 
arbetet med att se över forskningsfältet.  

 

Beredningen kan med fördel delas in i mindre arbetsgrupper som jobbar 
direkt med en av de agila arenorna.  
 

Interna:  

o Referensgrupp Social hållbarhet: 

 Psykiatrisamordnare, 

 Mångfald, 

 Tillgänglighetsperspektivet, 

 Barnrättsperspektiv, 

 HR, 

 Kommunikation, 

 Civila samhället (Kultur och stad), 

 Resp. processledare för agil arena eller annan representant.  
 

Detta i koppling till pågående arenor och processer. 

 

Externa:  

o Länsstyrelsen,  
o Naturvårdsföreningen,  
o Folkhälsomyndigheten,  
o Maktsalongen,  
o CKS (Centrum för kommunstrategiska studier)  
o SKR (Sveriges kommuner och regioner) 
o m.fl.  

vi har även förhoppningar om att knyta uppdraget till ett examensarbete i 
samverkan med Högskolan i Halmstad och studenter som skriver sin 
kandidat/magisteruppsats.  

 

Slutförda beredningsuppdrag man kan ta stöd i: 

o Barnkonventionen, 

o Jämlik kommun, 

o Framtidens utbildningar, 

o Social integration.  

Slutförda arenor man kan ta stöd i: 
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o Ungas utanförskap, 

o Ungdomssituationen i Ängelholm 

Kommunikation  Internt:  
Kort information internt efter att projektplan blivit antagen. 
Övergripande budskap kring syftet med beredningar samt syftet med 
detta uppdrag.  
 
Externt:  
Kommunikation när slutrapport är klar, i samband med redovisningen i 
kommunfullmäktige. Huvudbudskapet är att genomfört uppdrag ska bidra 
till Ängelholms kommuns arbete med social hållbarhet.  
Övergripande budskap om beredningsarbete ska vara med samt vad 
slutrapporten kommit fram till.  

Stöd från kommunikationsenheten.  

Aktivitetsplan:  
Tidplan med start och 
sluttider, eventuella deadlines 
ska också anges.  

Är påbörjad och uppdateras löpande under processen.  
 

Utvärdering av 
genomfört uppdrag:  

Presidiet utvärderar i slutet av uppdraget enligt gemensam mall för 
beredningarna.  
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Bilaga 1 
 


