Reservation Kommunfullmäktige 200827 Ärende 20: Program för social hållbarhet
Vi är väldigt glada över det tjänstepersonsarbete som gjorts och efter remissrundor och
omarbetning ser vi i stort positivt på detta program.
Vi menar fortfarande att hållbarhetens aspekter inte kan arbetas med som isolerade delar
men att detta program tillsammans med andra styrdokument gör det tydligare vad Lunds
kommun vill, och faktiskt måste, vara för alla invånares bästa. Vi gläds åt goda remissvar
från nämnder med synpunkter vi tagit aktiv del i att påverka där vi kan och även såklart
remissvar från andra instanser med expertis, insikt och erfarenhet av social hållbarhet i
praktiken så som Tamam, Räddningstjänsten Syd, Finsam och Raoul Wallenberginstitutet.
Det är mycket värdefull input som kommit från dessa remissinstanser;
vad gäller arbetsmarknad och inkludering i denna och vikten av ett hållbart arbetsliv samt att
aktivt motverka strukturell diskriminering i arbetslivet.
Vårt kommunala ansvar för bästa möjliga inkludering genom t.ex. en välfungerande
SFI-undervisning. Att skapa förutsättningar för full delaktighet som ger alla möjligheten att
kunna påverka det samhälle vi delar utifrån sina villkor. Vikten av samverkan både med
myndigheter och idéburen sektor. Tillgänglighet till kollektivtrafik och att kunna röra sig tryggt
i staden. Och att allt måste utgå från ett rättighetsbaserat arbetssätt med individen som
utgångspunkt för det är detta som är grunden, mänskliga rättigheter. Det är inget som är
luddigt eller otydligt, de är universella och absoluta. Att värna om och stärka de mänskliga
rättigheterna gör att vi alla får det bättre.
Vi skulle egentligen i beslutet önska expertgruppen som nämns definierad, vem ska ingå i
denna? Vi skulle också se tydligare möjligheter till revidering av programmet, inte bara
återrapportering, översyn och ändring av aktiviteter för att nå mål, det är ändå ett program
som ska gälla till 2030.
För att göra programmet så specifikt som möjligt och täcka in alla aspekter av den sociala
hållbarheten i Lund yrkade vi bifall till de tilläggsyrkande Vänsterpartiet lade samt våra egna
nedan. Då det av outgrundlig anledning och helt utan motivering yrkades avslag på dessa
från styrets sida reserverar vi oss till förmån för egna yrkande.
att det i sista meningen på sidan 11 efter ett liv fritt från våld läggs till "och förtryck" S. V, och
Mp instämmer
att under rubriken Jämställdhet i delmål läggs till som 6.4 "I Lunds kommun ska hälsotalen
vara höga, jämställda och jämlika"
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