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Policy fö r social hå llbarhet
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor
lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle
med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att
människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska
samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt
hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget
(resilient). (SKL/Folkhälsomyndigheten)
För att kunna arbeta effektivt för social hållbarhet har vi enats kring att lyfta ett
antal gemensamma utgångspunkter. I vårt handlande ska vi främja och värna
goda villkor för:
Ungas utbildning, uppväxt och välbefinnande
Östhammars kommun ska skapa förutsättningar för alla barn och unga att fullgöra grundskola och gymnasieskola med godkända betyg.
Vi ska också värna trygga, goda och jämlika uppväxtvillkor genom såväl säkra
närmiljöer och kvalitativa välfärdstjänster som tillgång till inkluderande mötesplatser, det professionella kulturlivet och brett utbud av fritidssysselsättningar.

Trygghet, hälsa och välfärdstjänster
Östhammars kommun ska värna den trygghet som merparten av invånarna upplever. Alla ska känna sig trygga i den miljö de befinner sig: hemmet, bostadsområdet, skolan, arbetet, kollektivtrafiken samt offentliga inne- och utemiljöer.
De välfärdstjänster kommunen levererar ska vara rättssäkra, jämlika, trygga och
personliga. Vi ska erbjuda likvärdig tillgång till service i alla
livsskeden, utifrån behov och oavsett människors resurser.
Östhammars kommun ska arbeta för att utjämna skillnader i hälsa genom att prioritera förebyggande och hälsofrämjande insatser för de grupper och individer
med störst behov.
Arbete och inkomst
Östhammars kommun ska värna och främja en differentierad arbetsmarknad,
med möjlighet för såväl stora som små företag att etablera sig som attraktiva arbetsgivare och arbetsplatser.
Östhammars kommuns vision på arbetsmarknadsområdet är: en god arbetsmarknad där såväl arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning som arbetstagarnas
eventuella behov av stöd inför och under anställningen tillgodoses.
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Alla invånare ska ses som en tillgång på den lokala och regionala arbetsmarknaden. En nära samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet är en förutsättning för en välfungerande arbetsmarknad.
Inkludering och sociala relationer
Östhammars kommun ska vara ett öppet och tolerant samhälle som präglas av
mångfald med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla. Alla invånare i Östhammars kommun ska ges goda förutsättningar att delta på lika villkor
i samhällslivet.
I samverkan med det lokala civilsamhället, näringslivet, kulturlivet och berörda
myndigheter verkar vi för inkludering av alla kommuninvånare. Mötesplatser mellan nya och etablerade invånare ska främjas och aktiviteter ska samplaneras med
berörda målgrupper i inkluderande processer.

Delaktighet och inflytande
Östhammars kommun ska främja delaktighet genom att skapa möjligheter till
aktivt demokratiskt deltagande. Vi ska värna öppenhet för olika åsikter och
lägga särskilt fokus på att uppmuntra engagemang i de grupper som idag är delaktiga i lägre utsträckning. Dialog ska föras via flera olika kanaler för att inkludera så många som möjligt.
Jämställdhet och likabehandling
Östhammars kommun ska bidra till alla individer får samma möjligheter och
makt att forma sina egna liv. De som kommer i kontakt med kommunen ska behandlas likvärdigt oavsett kön. Fokus ska ligga på jämställdhetsintegrering utifrån antagen strategi och värdigt bemötande.
Vi ska också arbeta succesivt för att öka våra kunskaper om samtliga diskrimineringsgrunder för att möjliggöra ett mer riktat likabehandlingsarbete i våra verksamheter, utöver det som sker inom den egna organisationen i rollen som arbetsgivare.
Fysisk planering och tillgänglig service
Östhammars kommun ska utgå från en hållbar långsiktig fysisk planering med god
beredskap och särskilt fokus på funktionalitet, jämlikhet och genomtänkt gestaltning.
Serviceorterna (Alunda, Gimo, Öregrund, Österbybruk och Östhammar) ska
bindas samman med väl fungerande infrastruktur för att tillsammans upprätthålla
ett brett serviceutbud för kommunen som helhet. Goda kommunikationer är en
förutsättning för att även småorter och landsbygden ska kunna ta del av basutbudet på en serviceort.
Vi ska arbeta för att skapa en medveten fysisk planering med ett blandat bostadsbestånd, hälsosamma miljöer i och i närheten till bostäder samt tillgängliga
natur- och rekreationsområden. En genomtänkt gestaltning som tar hänsyn till och
stärker kommunens höga natur- och kulturmiljövärden är avgörande för hållbar fysisk planering.

