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Svar på motion från Karin Svensson Smith (MP) Aktiv
mobilitet - huvudfokus i Lunds folkhälsoarbete
Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) yrkar i motionen att kommunfullmäktige
ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att (via miljö – och
hälsoutskottet) ta fram ett folkhälsoprogram med aktiv mobilitet
som fokus.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 februari 2020
Karin Svensson Smith (MP) motion Aktiv mobilitet – huvudfokus i
Lunds folkhälsoarbete.

Barnets bästa
Barn och unga är en viktig målgrupp för det förebyggande arbetet
och frågan om barns och ungas fysiska aktivitet kommer att omfattas
av det prioriterade området ”Levnadsvanor” i Program för social
hållbarhet.

Ärendet
Bakgrund
Karin Svensson Smith (MP) yrkar i motionen att kommunfullmäktige
ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att (via miljö – och
hälsoutskottet) ta fram ett folkhälsoprogram med aktiv mobilitet
som fokus.
Som motiv till förslaget anförs att befolkningen blir mer
stillasittande. För att förebygga negativa hälsoeffekter av
stillasittande är fysisk aktivet avgörande. Satsningar på
samhällsplaning och infrastruktur som gång- och cykelvägar,
kollektivtrafik och grönområden är viktiga förutsättningar för att
främjar fysisk aktivitet och befolkningens hälsa och minskar
samtidigt klimatpåverkan och de luftföroreningar som bilåkande
medför.
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Kommunkontorets beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunkontoret i
uppdrag att ta fram ett förslag till program för social hållbarhet.
Förslaget till program, som nu är under remissbearbetning, omfattar
dels kommunens folkhälsoarbete men även arbetet med att vara en
mänskliga rättigheter-stad.
Programmet utgår från nulägesanalyser av Lunds förutsättningar
inom folkhälsa, mänskliga rättigheter och segregation samt aktuell
forskning och erfarenheter från andra kommuner. Fysisk aktivitet är
viktigt för befolkningens hälsa och Levnadsvanor är ett av sex
prioriterade områden med mål i Program för social hållbarhet.
Målområdet ”Levnadsvanor” i Program för social hållbarhet omfattar
mål om ökad fysisk aktivitet och att skapa ett mer systematiskt
arbete. I programmet lyfts även vikten av samverkan mellan berörda
aktörer som kommunen, civilsamhället och universitetet. I förslaget
till program står det att barn och unga är en viktig målgrupp och att
skolan är en arena som når alla barn och unga och har därför en unik
potential som arena för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Hur städer och bostadsområden är utformade påverkar hur vi
arbetar, lever, umgås och förflyttar oss. I förslaget till Program för
social hållbarhet ingår att Lunds kommun ska vara en föregångare i
hållbar stadsutveckling. Det innebär bland annat att arbeta med
hållbara transporter och att öka den fysiska och ekonomiska
tillgängligheten till hälsofrämjande miljöer och aktiviteter.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet bedöms inte ge ekonomiska konsekvenser.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktigestyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad med hänvisning till att området täcks
in i kommande program för social hållbarhet.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

