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Program för socialt hållbar utveckling 

Kommunens handlingsprogram för 2015-2018 har som vision att Eslöv ska vara 
Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. För att uppnå denna vision behöver 
Eslövs kommun vara en trygg kommun att leva i där alla har förutsättningar att 
uppnå en god hälsa på lika villkor. Den största utmaningen i arbetet med socialt 
hållbar utveckling är att det förekommer tydliga skillnader i hälsa mellan olika 
grupper i samhället. Program för socialt hållbar utveckling är en viljeinriktning som 
utgår från kunskap om hälsoläget för invånare i Eslövs kommun.  
 

Programmets syfte 

Genom att vara ett stöd vid prioritering och samordning av folkhälsoarbetet syftar 
programmet till att utveckla kommunens arbete för en socialt hållbar utveckling.  
 
Programmet används som underlag för beslut om fördelning av medel ur 
kommunens sociala investeringsbudget. Det kan även användas som ett stöd för 
ansökan av externa medel, förvaltningsövergripande utvecklingsprocesser, 
framtagande av dokument såsom översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram 
såväl som stöd till förvaltningarnas ordinarie arbete.  
 
Ett aktivt arbete med demokrati-, barnrätts-, jämställdhets-, HBTQ- och 
likabehandlingsfrågor ska genomsyra Eslövs kommuns arbete, så även insatser som 
sker inom ramen för programmet. 
 

Prioriterade områden 

En förutsättning för ett framgångsrikt folkhälsoarbete är att ha god kännedom om 
befolkningens livsvillkor och levnadsvanor samt om hur olika verksamheter 
påverkar invånarnas hälsa och välbefinnande. En kartläggning över hälsoläget har 
varit ett första steg i att identifiera behov och utvecklingsområden för 
folkhälsoarbetet i Eslövs kommun. Utifrån kartläggningen, förvaltningarnas 
erfarenheter och det arbete som redan bedrivs har tre områden prioriterats som 
särskilt viktiga. För varje område beskrivs tre önskade effekter. Programmets 
prioriteringar ligger i linje med de övergripande målen i kommunens 
handlingsprogram.  
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Programmet följs upp vartannat år och utvärderas i ett kommunövergripande 
välfärdsbokslut1. Programmet ska, baserat på en bred kartläggning över hälsoläget, 
ses över en gång per mandatperiod.  
 

                                                 
1 Välfärdsbokslut - Ett välfärdsbokslut är en metod för styrning och uppföljning som beskriver hur 
verksamheterna och levnadsvillkoren utvecklas ur ett välfärdsperspektiv. I välfärdsbokslutet följs 
programmets prioriterade områden upp utifrån ett antal nyckeltal. 

1. 
Sysselsättning 

•Öka andelen studerande som slutför sin gymnasie- eller 
vuxenutbildning   

•Öka etableringen på arbetsmarknaden med fokus på ungdomar, 
nyanlända och funktionsnedsatta  

•Främja ökad sysselsättning i samverkan med lokala aktörer såsom 
myndigheter, företag och föreningsliv  

2. Offentliga 
miljöer  

•Öka kommuninvånares delaktighet och inflytande i utforming av 
offentliga miljöer 

•Utveckla miljöer som stimulerar till möten och sociala sammanhang 

•Öka den upplevda tryggheten i de offentliga rummen 

 

3. Psykisk 
hälsa  

•Öka självkänslan hos flickor/kvinnor  

•Öka det upplevda emotionella stödet hos pojkar/män  

•Öka upplevelse av att kunna påverka sin hälsoutveckling  


