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Sammanfattning
Kommunkontoret har tillsammans med förvaltningarna tagit fram
ett förslag till Program för social hållbarhet i Lunds kommun.
Programmet anger en gemensam riktning för arbetet med social
hållbarhet och lägger fast de långsiktiga prioriteringarna.
Programmet syftar till att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga
mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund - Ett Lund
för alla och är nu föremål för remiss.

Beslutsunderlag
Program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund för alla,
2020-2026.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 7 oktober 2019, § 266.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2020 (denna
skrivelse).

Barnets bästa
Hänsyn har tagits till barn i framtagandet av program för social
hållbarhet. Programmet syftar till att skapa jämlika
livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och
verkar i Lund.

Ärendet
Kommunkontoret har tillsammans med förvaltningarna arbetat fram
ett förslag till Program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett
Lund för alla.

Programmets syfte och styrning
Programmet anger en gemensam riktning för arbetet med social
hållbarhet och lägger fast de långsiktiga prioriteringarna.
Programmet syftar till att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga
mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund - Ett Lund
för alla. Syftet är även att inspirera förtroendevalda och medarbetare
i Lunds kommun samt andra aktörer inom den offentliga sektorn,
lärosäten, näringslivet och civilsamhället till samverkan och dialog
om ett socialt hållbart Lund.
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Program för social hållbarhet är kommunövergripande och anger en
önskvärd utveckling och en gemensam riktning för arbetet med
social hållbarhet - vad som ska uppnås. I programmet fastställs de
långsiktiga prioriterade områdena med mål från år 2020-2026.
Nämnden ska beakta Program för social hållbarhet i sin egen
planering och uppföljning. Samverkan med andra aktörer, både
interna och externa, ska främjas.
För att säkra hur målen i programmet ska uppfyllas kommer även en
kommungemensam Plan för social hållbarhet att tas fram. Planen
gäller i tre år och beskriver vad som behöver göras och vem som
ansvarar för att åtgärderna genomförs.
Uppföljning av Program och Plan för social hållbarhet görs årligen i
årsanalysen.
Det finns en kommunövergripande grupp för social hållbarhet med
uppdrag att stärka och utveckla det systematiska arbetet med social
hållbarhet där serviceförvaltningen är representerad.

Programmets prioriterade område med mål
Nedanstående sex prioriterade områden med mål lyfts fram i
programmet.
• Demokrati – Skapa jämlika möjligheter till delaktighet och
inflytande
•

Utbildning och lärande - Skapa jämlika förutsättningar för
ett livslångt lärande

•

Levnadsvanor - Främja hälsosamma vanor genom hela
livet

•

Arbete och sysselsättning - Ökad etablering på
arbetsmarknaden

•

Boende och närmiljö – Hela Lund ska leva och utvecklas

•

Jämställdhet - Kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv.

Serviceförvaltningens svar på remissen
Förvaltningen ser mycket positivt på en gemensam riktning för
arbetet med social hållbarhet och att en önskvärd utveckling anges.
Det skapar tydlighet och gemensamt fokus och är ett stöd i
förvaltningens arbete med social hållbarhet.
Förvaltningen tycker generellt att de prioriterade områdena
stämmer överens med egna översiktliga analyser av social hållbarhet
för förvaltningens verksamhetsområde.
För att likrikta styrdokumenten inom kommunen enligt Program för
styrning så föreslår Serviceförvaltningen en analys över fördelar och
nackdelar med att slå ihop program för Social hållbarhet med Lunda
Eko III till ett program istället. Om det är mer fördelaktigt att ha två
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program så bör de ha en liknande struktur och tydliga hänvisningar
och avgränsning mellan varandra.

Serviceförvaltningens övriga synpunkter på programmet:
•

I remissen benämns barn specifikt under ”Arbete och
sysselsättning” men förvaltningen anser att
barnkonventionen bör skrivas in i varje mål på liknande sätt
som de Globala målen. Dessutom en generell beskrivning av
hur barnperspektivet beaktats i målen och att Strategin för
Barnets bästa föreslås omarbetas till riktlinjer.

•

I remissen beskrivs att Lunds kommun är en Mänskliga
Rättigheter stad men det framgår inte vilka kriterier som
krävs för att vara det och inom vilka prioriterade områden de
uppfylls.

•

Det är lite otydligt i remissen vad som är prioriterat område
och vad som är mål. Det skulle exempelvis kunna förtydligas
med styrande indikatorer med målvärden.

•

Under det prioriterade området Levnadsvanor står ”I Lunds
kommuns verksamheter ska hälsosamma matvanor främjas
genom att erbjuda måltider i en trivsam miljö, tillagade av bra
råvaror av hög kvalitet med fokus på en hållbar utveckling.”
Förvaltningen önskar att även ”näringsrika, säkra och
likvärdiga måltider” kommer med i programmet. Med
”likvärdiga” kan exempelvis vara krav på jämlik servering av
specialkost eller samma måltidsutbud oavsett bostadsområde
i kommunen.

•

I det prioriterade området Boende och närmiljö och målet
”Hela Lund ska leva och utvecklas” så tycker förvaltningen att
även ordet Trygghet bör vara med.

•

Den beskrivande texten till det prioriterade området
Jämställdhet kan utvecklas så att målbilden blir tydligare.
Dessutom föreslås ordet ”makt” bytas ut till ”möjlighet” för att
ge det en mer positiv klang.

Serviceförvaltningen förslag på gemensamma åtgärder för att
uppfylla målen:
•

Demokrati
o Alternativa kommunikationssätt för att fånga in
prioriterade grupper i stora offentliga ny- och
ombyggnadsprojekt

•

Levnadsvanor
o Utforma inne och utemiljöer vid skolorna för att
stimulera rörelse och sundare livsstil både under och
efter skoltid
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o Utforma måltidssituationen så den minskar stress och
ger sundare levnadsvanor genom trevligare
måltidsmiljöer och mötesplatser
•

•

•

Arbete och sysselsättning
o I lämpliga entreprenadupphandlingar ställa krav på
arbete för personer långt ifrån arbetsmarknaden och
följa upp arbete på ett liknade sätt som Helsingborg
gör
Boende och närmiljö
o Arbeta med integration och inkludering genom sociala
boendeformer
o Undersöka hur det i planeringsskedet av områden eller
byggnation kan skapa platser som främjar möten
mellan generationer
Jämställdhet
o Vid nybyggnadsprojekt arbeta med jämlika lokaler i
planeringsskedet

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att

såsom sitt eget remissvar avseende Program för social
hållbarhet i Lunds kommun översända Serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2020-01-13.

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Pål Svensson
Servicedirektör

Anne Pivén
Miljö- och utvecklingssamordnare

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningsledningen
Kommunkontoret (Magdalena Titze, Lisa Gunnefur)
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