Bilaga 7.
Delmål i program för ekologisk hållbar
utveckling och i program för social hållbar
utveckling som ska uppnås genom
avfallsplanen
Program för ekologisk hållbar utveckling
1.7 Avfall
I Lunds kommun ska mängden verksamhetsavfall och hushållsavfall minska markant. Mängden
hushållsavfall ska jämfört med år 2013 minska med minst 35 procent per invånare.

1.2 Upphandling
Alla upphandlingar, som kommunkoncernen utför, av varor och tjänster ska ställa relevanta
hållbarhetskrav. Andelen upphandlingar som sätter höga miljömässiga krav ska kontinuerligt öka.
Höga upphandlingskrav innebär krav enligt upphandlingsmyndighetens avancerade- och
spjutspetsnivå eller likvärdiga. Innovationsupphandling innebär att innovation efterfrågas eller att
nya lösningar tillåts.

1.4 Livsmedel och matsvinn
I Lunds kommunkoncern ska samtliga livsmedel ha minsta möjliga negativa klimat- och
miljöpåverkan. Mängden matsvinn ska årligen minska. Den nationella livsmedelsstrategin ska vara
ledande.

1.6 Näringsliv och affärsmodeller
Lunds kommunkoncern ska möjliggöra och förenkla etablering av affärsmodeller, varor och tjänster
som är cirkulära samt miljö- och klimatsmarta.

1.8 Kunskap om hållbarhet
Lunds kommun ska arbeta utåtriktat för att främja hållbart lärande. Kunskap om hållbarhet ska
spridas och vara lättillgänglig.

2.1 Kommunens verksamheter
Förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i alla verksamheter i kommunkoncernens ska
minimeras.

2.2 Bygg och anläggning
Utsläpp och användning av miljö- och hälsofarliga ämnen, inklusive plastpartiklar, ska minimeras från
byggnader, vägar och anläggningar i Lunds kommun.
Utsläpp innefattar både emission och urlakning av miljö- och hälsofarliga ämnen. Plastpartiklar innefattar alla typer av plastartiklar från
nano- till makroplast.
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4.1 Byggande och förvaltning
Lunds kommun har år 2030 etablerat sig som en föregångare inom cirkulärt och klimatneutralt
byggande och anläggningsarbete. Utsläppen från byggsektorn ska halveras till 2025 och vara
nettonoll 2030.
Definitionen av nettonoll utgår från LFM30. Det innebär att utsläppen under hela livscykeln först ska minimeras, därefter kan negativa
utsläpp tillämpas, även utanför kommungränsen. I sista hand kan kompensation genom undvikande av utsläpp användas.

Program för social hållbar utveckling
Demokrati
1.2 Lunds kommun ska säkerställa att det finns tillgänglig och begriplig information på Lunds
kommuns webbplatser, intranät och dokument för att de som bor och verkar i Lund ska förstå sina
rättigheter, samt ges möjlighet att delta i och förstå beslut som berör den egna livssituationen.

Boende och närmiljö
5.1 Lunds kommun ska i stadsutvecklingen skapa jämlik och jämställd tillgång till kollektivtrafik,
aktiva transporter och service.
5.6 I Lunds kommun ska inte kommuninvånarna utsättas för hälsoskadliga ämnen, luftpartiklar, buller
eller strålning.
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