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Remissyttrande från Stadsbyggnadsnämnden
beträffande Eskilstuna kommuns plan för jämlik
folkhälsa och social uthållighet 2017-2021

Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden ställer sig bakom Eskilstuna kommuns plan för jämlik
folkhälsa och social uthållighet 2017-2021

Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden ser mycket positivt på att det systematiska arbetet för ökad
och jämlik folkhälsa samt social uthållighet fortsätter i Eskilstuna kommun.
Stadsbyggnadsnämndens arbete har stor bäring på folkhälsan inom flera områden
såsom arbete för hållbara transporter (gång, cykel och kollektivtrafik), utegym,
lekparker, arbete för att motverka trafikolyckor samt drift och underhåll för att nämna
några områden.
Kommunstyrelsen önskade i sin remissrunda svar på några förutbestämda
frågeställningar som besvaras nedan:
1- Är dokumenten begripliga?
Dokumenten är absolut begripliga. Vi anser dessutom att Anvisningens första del, sid
2-5, är ett mycket bra kunskapsunderlag.
2- Är planen och anvisningen meningsfulla i er roll eller i den kontext ni
verkar i? Dela med er av era tankar om saken.
Både planen och anvisningen är meningsfulla för stadsbyggnadsnämnden då flera av
våra verksamheter påverkar folkhälsan, till exempel arbete för hållbara transporter
(gång, cykel och kollektivtrafik), utegym, lekparker, arbete för att motverka
trafikolyckor samt drift och underhåll för att nämna några områden.
3- Kan planen och anvisningen ge stöd i er roll eller i den kontext ni verkar i?
Ja, både planen och anvisningen kan ge oss stöd i vårt fortsatta arbete.
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4- Är anvisningen praktisk genomförbar i er vardag/er kontext?
Se svar på punkt 5
5- Saknar ni något i dokumentet?
Vi anser att det är bra med en konkret metod som föreslås (3 R-metoden som innebär
kartläggning av representation, resurser och därefter realisera) men det finns en risk att
metoden upplevs något komplicerad och alltför tidskrävande vilket kan resultera i att
den inte tillämpas. Ett förslag från oss är att se över möjlighet att hitta fler och något
enklare metoder, exempelvis en ”lightvariant” av 3 R-metoden för att öka
benägenheten att systematiskt arbeta med frågan.
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