MOTION
- SALABEHÖVE
RENJÄMLIKHETSP
LANFÖR
SOCIALHÅLLB
ARTILLVÄXT
!
SalasBästa har sett att kommunenåter tagit tag i att få till en Äldreplan,något som vi arbetade
fram tillsammansmed Pensionärsrådet2014, men aldrig fick se dagensljus. Nu har kommunen
tagit riktigt grepp och t o m anställt en projektledareför att ta fram en plan för äldreomsorgen.
Men vi anser att vi borde titta bredare. Vi föreslår att kommunensätter igångoch arbetar för att
uppnå det globala målet 10, i agenda2030.
”Grundenför ett hållbart samhälle är en rättvis fördelningav resurseroch såväl ekonomiskt,
socialt och politiskt inflytande i samhället. Globalamålens ledord är LeaveNo OneBehind och
mål 10 belyservikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.
Ett jämlikt samhällebyggerpå principen om allas lika rättigheter och möjligheteroberoendeav t.ex.
kön, etnicitet, religion,funktionsvariation,ålder och annan ställning. Ävenom mångaländer har haft en
positiv ekonomiskutvecklingmed minskad fattigdom under de senastedecennierna,så har klyftorna
ökat både inom och mellan länder.Jämlikhetminskar risken för konflikter och främjar alla människors
möjlighet att delta i och påverkasamhällsutvecklingen.Bådei världen och i vår kommun.
Varförinte låta denna projektledarefå bredda projektet och istället ta fram en ”Jämlikhetsplan
för socialt hållbar tillväxt” som innehåller inkludering oberoendeav kön, ålder, härkomst,sexuell
läggning, funktionshinder, könstillhörighet religion eller politisk tillhörighet? En bredarekarta
över hur vi på bästa sätt ska kunna inkludera alla invånarei vårt samhälle på ett likvärdigt sätt.
Att avgränsavarje område och låta varje verksamhetsdelha en egenplan gynnarheller inte
helhetsbildenav kommunensalla åtaganden, först behövervi ha ett helikopterperspektivsom
fångar in alla delar.Det är en sådan plan vi vill ha som sedan blir styrande dokument för
kommandesatsningaroch investeringari vår kommun. Det vi är ute efter är att hitta ett
systematisktarbetssätt att arbeta bort orättvisor och ojämlika förhållanden i Sala kommun.
Jagyrkar därför att kommunfullmäktigeger i uppdragtill kommunstyrelsenatt upprätta en
Jämlikhetsplan för social hållbar tillväxt under 2020, som ska redovisasför kommunstyrelseni
maj 2020.
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