
MÅL10 AGENDA2030 – ETTMINDREOJÄMLIKTSAMHÄLLE
Grundenför ett hållbart samhälleär en rättvis fördelningav resurseroch såvälekonomiskt,socialt och
politiskt inflytande i samhället.Globalamålens ledord är LeaveNo OneBehindoch mål 10 belyservikten
av att verkaför ett samhälledär ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Ett jämlikt samhällebyggerpå principenom allas lika rättigheteroch möjligheteroberoendeav t.ex.kön,
etnicitet, religion,funktionsvariation,ålder och annan ställning.Ävenom mångaländer har haft en positiv
ekonomiskutvecklingmed minskadfattigdom under de senastedecennierna,så har klyftorna ökat både inom
och mellan länder.Jämlikhetminskar risken för konflikter och främjar alla människorsmöjlighetatt delta i och
påverkasamhällsutvecklingen.Bådei världenoch i vår kommun.
I vår kommun finns det flera delar som behöverbli bättre för att vi ska kommanärmaredetta mål. Vi har
flera områdensom vi vill se att kommunenförbättrar för att arbeta mot målet minskad ojämlikhet. Jag
föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

Att Salakommuninför avgiftsfri särskild kollektivtrafik för färdtjänstresoroch i och med det inför samma
taxa som för busszonerna.Att kostnadernaför detta tas från kommunstyrelsens egnaförfogande2020.

Att säkerställa att Salakommunska ha 100% jämställdhet mellan män och kvinnorslikvärdigalöner
senast 2021 och att prioritera de kvinnodomineradeyrkensvärde genomatt prioritera dem i
lönerevisionen2021. D v s göraen riktad kommunallönesatsningpå de lönegrupper där det finns flest
kvinnor som arbetar i Salakommunsamt att ta med detta in i budgetarbete 2021.

Att år 2020 ge i uppdragtill skolnämndenoch arbetsgivaredelegationenatt införa fria arbetskläder till
alla tillsvidareanställdainom barnomsorgeni Salakommun, då det idag endast erbjudsmanliga
yrkeskategorierinom gata/park och fastighet och finansieradet genomdet egnaförfogandesom finns
hos kommunstyrelsen.

Att ge i uppdragtill skolnämndenatt se övervarför killar har svårt att nå behörighetefter gymnasietoch
tjejers behörighettill yrkesprogrammen konstant minskar och ge kommunstyrelseni uppdragatt öka
tjejers möjligheteratt klara kursernapå SFIoch arbeta aktivt för att alla ungdomarmellan 17-21 ges
möjlighet att kommai arbete.

Att införa en regel att alla föreningar i Salasom begär ekonomiskt stöd/b idrag redogörför hur deras
verksamhetsäkerställeratt ingen diskriminerasutifrån funktionshinder, religion,sexuell läggning, politisk
åskådning,könstillhörighet, ålder eller kön förekommerinom eller i sambandmed derasverksamhet.
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