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Denna bilaga innehåller en sammanställning av samtliga remissinstansers
yttranden.
•

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse

•

Barn- och skolnämndens beslut

•

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse

•

Byggnadsnämndens beslut

•

Finsam Lunds yttrande

•

Habo Gårds tjänsteskrivelse

•

Habostyrelsens beslut

•

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

•

Kultur- och fritidsnämndens beslut

•

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse

•

Miljönämndens beslut

•

Raul Wallenberginstitutets yttrande

•

Renhållningsverkets tjänsteskrivelse

•

Renhållningsstyrelsens beslut

•

Räddningstjänstens Syds yttrande

•

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse

•

Servicenämndens beslut

•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

•

Socialnämndens beslut

•

Tamams yttrande

•

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse

•

Tekniska nämndens beslut

•

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse

•

Utbildningsnämndens beslut

•

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse

•

Vård- och omsorgsnämndens beslut

•

Överförmyndarnämndens tjänsteskrivelse

•

Överförmyndarnämndens beslut
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Barn- och skolförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Skolkontoret

2020-01-09
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BSN 2019/5226

Linda Vedestig

Barn- och skolnämnden

046-359 61 68
linda.vedestig@lund.se

Remiss: Program för social hållbarhet i Lunds
kommun - Ett Lund för alla
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 september 2019
att skicka förslag till Program för social hållbarhet på remiss till
nämnderna. Programmet ska syfta till att skapa jämlika livsvillkor
och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i
Lund - Ett Lund för alla. Programmet ska också syfta till att ange en
gemensam riktning för arbetet med social hållbarhet och lägger fast
de långsiktiga prioriteringarna för detsamma.
Barn- och skolförvaltningen är positiv till att arbetet med hållbar
utveckling tydliggörs i ett program för detsamma. Förvaltningen vill
dock framhålla att Lunds kommuns arbete med LundaEKO och
arbetet med social hållbarhet skulle tjäna på att sammanfogas till ett.
Detta för att på så sätt synliggöra tydliga beroenden som är nära
sammanvävda i ett bredare perspektiv och att därigenom arbeta
samlat med hållbar utveckling.
Oberoende av vilket ställningstagande som görs till ovan synpunkt,
vill dock barn- och skolförvaltningen framhålla att programmet
tjänar på att förtydligas såväl utifrån syfte som utifrån
målformuleringar kopplat till de områden programmet innehåller.
Barn- och skolförvaltningen föreslår barn- och skolnämnden att
ställa sig positiva till ett Lundövergripande program för arbetet med
hållbar utveckling.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2020
BSN 2010/5226
Remiss: Program för social hållbarhet KS 2019/0464

Barnets bästa
Program för social hållbarhet syftar till att skapa jämlika livsvillkor
för alla medborgare i Lunds kommun. Det är barn- och
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skolförvaltningens bedömning att barn- och elevperspektivet är
tydligt i förslaget till Program för social hållbarhet.

Ärendet
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2018 att anta förslag
till struktur för Lunds arbete med mänskliga rättigheter samt att
utnämna Lund till MR-stad. Den föreslagna strukturen för arbetet var
följande:
-

-

En övergripande struktur behöver utvecklas vilket bland
annat innebär att ett överordnat styrande dokument behöver
arbetas fram.
Programmet ska fungera som ett paraplydokument för alla
områden som berör mänskliga rättigheter, samt även
inkludera de områden av mänskliga rättigheter som Lund
arbetar med idag.
Programmet ska beskriva hur arbetet med mänskliga
rättigheter ska prioriteras, organiseras och vilken inriktning
arbetet ska ha.
Arbetet inom social hållbarhet/folkhälsa bör samordnas
tillsammans med arbetet med mänskliga rättigheter för att
uppnå synergieffekter.

Vidare beslutade KS Miljö-och hälsoutskott den 11 april 2017 att ge
kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett underlag för en revidering
av policyn för folkhälsoarbetet i Lunds kommun.
Förslaget till Program för social hållbarhet utgår således utifrån ovan
uppdrag.

Prioriterade områden med mål
I förslaget till Program för social hållbarhet lyfts sex områden fram i
förslaget:
-

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.
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Program för social hållbarhet är kommunövergripande och ska ange
en önskvärd utveckling och en gemensam riktning för arbetet med
social hållbarhet. I programmet fastställs de långsiktiga prioriterade
områdena med mål från år 2020-2026. Kommunens nämnder,
styrelser och bolag ska beakta Program för social hållbarhet i sin
egen planering och uppföljning. Samverkan med andra aktörer, både
interna och externa, ska främjas.

Plan för social hållbarhet och uppföljning av arbetet
Kopplat till programmet ska också en plan för social hållbarhet tas
fram, vilken beslutas av kommunfullmäktige. I planen ska det framgå
hur målen i programmet ska uppnås samt vilken/vilka
nämnder/styrelser som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
Uppföljning ska göras årligen i kommunens ordinarie
uppföljningsprocess, dvs. i årsanalys och årsredovisning. Vart tredje
år ska en rapport om social hållbarhet tas fram. I den görs
fördjupade analyser göras och därefter utgöra underlag för ett
reviderat program och plan.

Barn- och skolförvaltningens förslag till yttrande
Barn- och skolförvaltningen ställer sig positiv till att arbetet med
hållbar utveckling tydliggörs inom området social hållbarhet. Dock
ser förvaltningen en vinst i att sammanfoga LundaEKO med Program
för social hållbarhet för att synliggöra och samlat arbeta med frågor
och olika perspektiv som är nära kopplade till varandra. Det skulle ge
en bredd i arbetet med hållbar utveckling som helhet, dvs utifrån de
tre dimensionerna; det sociala, ekologiska och ekonomiska.
Dokumentet i sig hade vidare tjänat på att tydliggöra målen så att det
också blir klart hur bedömning ska göras avseende huruvida de har
uppnåtts. Om målen inte tydliggörs riskerar uppföljningen komma
handla om huruvida de aktiviteter/åtgärder som beslutats har
genomförts, istället för vilket/vilka resultat som uppnåtts,
exempelvis ökat inflytande och delaktighet eller ökad jämlikhet. Det
är således av vikt att tydliggöra vad som ska uppnås för att rätt
åtgärder ska kunna sättas in.

Programmets syfte och mål
I programmet uppges att ”syftet med program för social hållbarhet är
att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för
alla som bor och verkar i Lund… samt att inspirera medborgare,
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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Barn- och skolförvaltningen anser att syftet också bör vara att
tydliggöra kommunens målsättningar för arbetet med social
hållbarhet i Lund, som en bakomliggande grund för arbetet i sin
helhet. Detta skulle ligga i linje med förslaget till Program för
styrning.
När mål uttrycks är det viktigt att det är tydligt vad som är målet och
vad som utgör bakgrunden till detsamma. Barn- och
skolförvaltningen föreslår att det i dokumentet skulle kunna
tydliggöras genom att målen inom varje område rubriceras i
exempelvis punktform. Genom att tydliggöra målen underlättas även
uppföljning av desamma.
Utifrån ovan, på helheten, sammanfattande synpunkter, beskrivs
förvaltningens övriga synpunkter kopplat till de prioriterade
områdena nedan.
Demokrati, skapa jämlika möjligheter till delaktighet och inflytande
Under rubricerat prioriterat område vill barn- och skolförvaltningen
framhålla att Lunds kommun har beslutat att konsekvenser för barn
tydligt ska framgå vid alla kommunala beslut. Detta innebär att barn
ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
Inom skollagen, som reglerar barn- och skolnämndens
verksamhetsansvar, är barnkonventionen tagen hänsyn till, varpå
beslut ska fattas med beaktande av det berörda barnets synpunkter
och uppgifter.
Utbildning och lärande, skapa jämlika förutsättningar för ett livslångt
lärande
Barn- och skolförvaltningen vill under rubricerat prioriterat område
att texten förtydligas så att det framgår att insatser och stöd i
förskola och skola ska erbjudas och inte kan erbjudas, samt att det
kompletteras med att insatser och stöd omfattar så väl förskola som
skola. Detta då förskolan och skolan är skyldig enligt skollagen att
tillse att varje barn och elev ges förutsättningar att nå målen för
utbildningen.
Barn- och skolförvaltningen föreslår också att förskolans roll till det
livslånga lärandet framhålls i avsnittet exempelvis genom följande
förtydligande:
Förskolan erbjuder plats för alla barn i ålder 1- 6 år och ligger till
grund för ett livslångt lärande. Förskolan ska utgå från en helhetssyn
på barn och barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en
helhet.
Slutligen vill barn- och skolförvaltningen att sista stycket i
föreliggande prioriterade område ses över. Undervisningen i skolan
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omfattar alla elever och kan aldrig urskilja enskilda grupper,
exempelvis underrepresenterade grupper. Skolan ska arbeta med
inkludering och varje elevs rätt till undervisning och möjlighet att nå
kunskapskraven och därutöver så långt som möjligt utifrån sina
specifika förutsättningar. Om underrepresenterade grupper behöver
nås kopplat till aktiviteter utanför skolan har föreningslivet och
ideella organisationer en viktig roll i att utarbeta strategier för att nå
dessa målgrupper genom olika insatser.
Barn- och skolförvaltningen anser att skolan som ”arena” behöver
nyanseras i texten. Detta mot bakgrund av att skolan och
undervisningen som bedrivs inom ramen för den, är reglerad i
läroplan och skollag. Inom kursplan för exempelvis idrott och hälsa
finns det skrivningar som anger att eleverna genom undervisningen
ska utveckla kunskaper och ges förutsättningar att ta ställning i
frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska
eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och
respekt för andra. Att samverkan ska ske med föreningsliv och
ideella organisationer är med andra ord av vikt för att bidra till att
vara fysiskt aktiv senare i livet, men det samarbetet ska då ske inom
ramen för den undervisning som läraren planerar.
Levnadsvanor, främja hälsosamma vanor genom hela livet
I rubricerat prioriterat område så skrivs att ”skolan är en arena som
når alla barn och unga och har en… potential som arena för ett
hälsofrämjande och förebyggande arbete”. Barn- och
skolförvaltningen anser att skolan som ”arena” behöver nyanseras i
texten. Detta mot bakgrund av att skolan och undervisningen som
bedrivs inom ramen för den är reglerad i läroplan och skollag.
För att tydliggöra att det finns en bredd av aktörer som stödjer
utvecklandet att hälsosamma vanor genom hela livet föreslår barnoch skolförvaltningen vidare att det i texten som rör barn och unga
anges exempel på aktörer så som barnhälsovård, öppna förskolor,
familjecentral och folkbiblioteken.
Arbete och sysselsättning, ökad etablering på arbetsmarknaden
Barn- och skolförvaltningen anser att det är bra att det i programmet
framgår hur viktig utbildning är för en långsiktig etablering på
arbetsmarknaden samt möjligheten att vara delaktig i samhällslivet
och därmed nyttja sina demokratiska rättigheter och möjligheter.
Boende och närmiljö, hela Lund ska leva och utvecklas
Delaktighet av alla grupper medborgare i planering av miljön och
närmiljön är en integrationsfaktor, speciellt med tanke på barn och
unga som kommer att leva i den framtid som nu planeras.
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Barn- och skolförvaltningen föreslår att texten under Boende och
närmiljö förtydligas med ett tillägg om att hållbar stadsutveckling
kan bidra till att bygga bort segregation och strukturella skillnader
inom och mellan grupper.
Jämställdhet, kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv.
Under föreliggande prioriterat område anser barn- och
skolförvaltningen att formuleringarna skulle vinna på att vara mer
inkluderande än till enbart kvinnor och män, dvs att inkludera alla
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck.

Uppföljning och handlingsplan
I förslaget till Program för social hållbarhet framgår att uppföljning
ska ske inom den ordinarie uppföljningsprocessen. Barn- och
skolförvaltningen anser att det är klokt att hålla samman det
kommunövergripande arbetet och ställer sig således positiva till det.
Barn- och skolförvaltningen vill dock framhålla vikten av att
framtagande av åtgärder görs i förhållande till de rapporter som
arbetats fram inom kommunen så som respektive nämnds
kvalitetsarbete. Detta i syfte att arbeta fram en övergripande analys i
förhållande till de olika och sammantagna resultaten. Sker
framtagande av åtgärder utan sådan analys riskerar åtgärder
beslutas som faktiskt inte har reell möjlighet att påverka
livsvillkoren för invånarna till det bättre. Dessa riskerar istället förbli
opåverkade, alternativt förvärras trots eventuellt riktade insatser
och resurser kopplade till dessa. Förvaltningen vill vidare framhålla
att det i det kommande arbetet med uppföljning och handlingsplan
tydliggörs vilka åtgärder som ska vidtas samt när i tid de ska följas
upp, samt på vilket sätt/vilka indikatorer.

Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens tjänsteskrivelsen, daterad 2020-01-09, som
svar på Program för social hållbarhet i Lunds kommun - Ett Lund
för alla.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Linda Vedestig
Samordnande utredare

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-23

§7
Remiss: Program för social hållbarhet i
Lunds kommun - Ett Lund för alla
Dnr BSN 2019/5226

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 september 2019
att skicka förslag till Program för social hållbarhet på remiss till
nämnderna. Programmet ska syfta till att skapa jämlika livsvillkor
och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i
Lund - Ett Lund för alla. Programmet ska också syfta till att ange en
gemensam riktning för arbetet med social hållbarhet och lägger fast
de långsiktiga prioriteringarna för detsamma.
Barn- och skolförvaltningen är positiv till att arbetet med hållbar
utveckling tydliggörs i ett program för detsamma. Förvaltningen vill
dock framhålla att Lunds kommuns arbete med LundaEKO och
arbetet med social hållbarhet skulle tjäna på att sammanfogas till ett.
Detta för att på så sätt synliggöra tydliga beroenden som är nära
sammanvävda i ett bredare perspektiv och att därigenom arbeta
samlat med hållbar utveckling.
Oberoende av vilket ställningstagande som görs till ovan synpunkt,
vill dock barn- och skolförvaltningen framhålla att programmet
tjänar på att förtydligas såväl utifrån syfte som utifrån
målformuleringar kopplat till de områden programmet innehåller.
Barn- och skolförvaltningen föreslår bland annat barn- och
skolnämnden att ställa sig positiva till ett Lundaövergripande
program för arbetet med hållbar utveckling.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2020
BSN 2010/5226
Remiss: Program för social hållbarhet KS 2019/0464

Yrkanden
Rita Borg (S) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP)
och Pontus Kjellström (V): Barn- och skolnämnden beslutar att anta
förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-09, som svar på
remissen med justeringen att under Sammanfattning ersätta
”förvaltningen vill dock framhålla att Lunds kommuns arbete med
LundaEKO och arbetet med social hållbarhet skulle tjäna på att
sammanfogas till ett” med ”barn- och skolnämnden vill dock
framhålla att Lunds kommuns arbete med LundaEKO och social

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-23
hållbarhet skulle tjäna på att i framtiden innefatta samtliga tre
hållbarhetsområden”.
Mattias Horrdin (C) med instämmande av Louise Rehn Winsborg
(M): Avslag på Rita Borgs yrkande. Barn- och skolnämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-09, som
svar på remissen med justeringen att LundaEKO och arbetet med
social hållbarhet inte ska sammanfogas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Rita Borgs (S) m.fl. yrkande och Mattias
Horrdins (C) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att nämnden
beslutar enligt Mattias Horrdins yrkande.
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner att omröstningen genomförs på så sätt att jaröst lämnas för Mattias Horrdins m.fl. yrkande och nej-röst lämnas
för Rita Borgs m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fem nej-röster.
Mia Honeth (L) - ja, Louise Rehn Winsborg (M) - ja, Charlotte
Svanberg (M) - ja, Mattias Horrdin (C) – ja, Joakim Twete (S) – nej,
Mårten Spanne (S) - nej, Rita Borg (S) - nej, Jens Gynnerstedt (MP) –
nej, Åsa Wittenfelt (SD) - ja, Pontus Kjellström (V) - nej, Kerstin
Frygner (FNL) - ja.
Nämnden har därmed beslutat enligt Mattias Horrdins m.fl. yrkande.

Beslut
BSN beslutar
att

anta förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-09, som
svar på remissen med justeringen att LundaEKO och arbetet
med social hållbarhet inte ska sammanfogas.

Reservationer
Rita Borg (S), Mårten Spanne (S) och Joakim Twete (S) reserverar sig
mot beslutet, se bilaga 1.
Jens Gynnerstedt (M) och Pontus Kjellström (V) instämmer i
socialdemokraternas reservation.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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BSN 2019/5204

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, Råbandsknopen, 2020-01-23 klockan
18.00–22.05

Ledamöter

Mia Honeth (L), ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf, §§ 3-5
Louise Rehn Winsborg (M)
Charlotte Svanberg (M)
Mårten Spanne (S)
Rita Borg (S)
Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V)
Kerstin Frygner (FNL)

Tjänstgörande ersättare

Joakim Twete (S), §§ 6-16 samt icke tjänstgörande ersättare §§ 35
Jens Gynnerstedt (MP)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Gustav Lindström (M)
Joakim Andersson (C)
Charlotte Lundgren (FNL)
Ann-Sofie Frånberg (KD)
Jonas Ringqvist (V)
Emma Tomasson (FI)
Marcus Svensson (SD)

Övriga

Jytte Lindborg, skoldirektör
Serene Rosberg, verksamhetschef grundskola/grundsärskola
Aleksandra Rodenkrans Hagström, verksamhetschef förskola, §§
3, 5-16
André Levin, ekonomichef, §§ 3, 5-16
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef, §§ 3, 5-16
Annika Jonasson, tf HR- och kommunikationschef, §§ 3-8
Anna Palm, förvaltningsjurist/enhetschef myndighetsenheten
Britta Fremling, nämndsekreterare
Sandra Fors, huvudregistrator/ers. nämndsekreterare, §§ 3, 5-7
Aryan Karim, kommunikatör, § 8
Lotta Lövdén Berséus, kommunikatör, § 8
xxx, vårdnadshavare, § 4
Agneta Lindfors, Lärarnas riksförbund (LR), §§ 3, 5-14

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BSN 2019/5204

Eva Eliasson, Lärarförbundet, §§ 3, 5-14
Justerare

Jens Gynnerstedt (MP)

Paragrafer

§ 3–16

Plats och tid för justering

2020-01-30, kl. 11.30

Underskrifter
Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

Jens Gynnerstedt (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Paragrafer

§ 3–16

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-31

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Britta Fremling

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-02-24
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Strukturavdelningen 2019-11-29 Diarienummer
BN 2019/0426

Susanna Bruzell

Byggnadsnämnden

046-359 60 89
susanna.bruzell@lund.se

Remiss: "Program för social hållbarhet i Lunds
kommun - Ett Lund för alla"

Sammanfattning

Kommunkontoret har tillsammans med förvaltningarna tagit fram
ett förslag till program för social hållbarhet. Programmet syftar tillatt skapa jämlika livsvillkor och
förverkliga mänskliga rättigheter för
alla som bor och verkar i Lund – Ett Lund för alla.

Stadsbyggnadskontoret är positiva till programmet och anser att de
viktigaste målområdena inom social hållbarhet har fångats i
programmet. Programmet går i linje med Stadsbyggnadskontorets
arbete. Planen som ska tas fram till programmet kommer att bliviktig för att konkretisera och
identifiera de aktiviteter som kommer
krävas för att nå ett socialt hållbart Lund.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-29Förslag Program för social hållbarhet i Lunds
kommun – Ett Lund föralla 2020-2026
Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag (KSau § 266)
2019-10-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse 2019-09-30
Program för social hållbarhet KS 2019/0464

Barnets bästa

Program för social hållbarhet berör barn. Programmet syftar till att
skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för
alla som bor och verkar i Lund. Programmet syftar till att skapa goda
livsmiljöer för barn och utgår från barnkonventionen.

Ärendet

Bakgrund

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

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post

Box 41 Brotorget 1 046-359 50 00 www.lund.se stadsbyggnadskontoret@lund.se
221 00 Lund
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Lund för alla. Stadsbyggnadskontoret har varit delaktig i
framtagandet.

Social hållbarhet, mänskliga rättigheter och folkhälsofrågor är starkt
sammankopplade, och därför samordnas arbetet med mänskliga
rättigheter och folkhälsa genom program för social hållbarhet.

Program för social hållbarhet utgör tillsammans med program för
ekologisk hållbarhet – LundaEko II samt Ekonomi- och verksamhetsplan
– EVP, kommunens övergripande ramverk för ett systematiskt
arbete med hållbarhet. Programmet förhåller sig även till de globala
hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Programmets syfte

Programmet syftar till att skapa jämlika livsvillkor och förverkligamänskliga 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 externa aktörer till samverkan och
dialog om ett socialt hållbart Lund.

Programmet anger en gemensam riktning för arbetet med socialhållbarhet och lägger fast de
långsiktiga prioriteringarna.

Programmets innehåll

Programmet tar avstamp i nulägesanalyser av lokala förhållanden

utifrån folkhälsa, mänskliga rättigheter och segregation. Utifrån
analyserna har ett antal behov och utmaningar identifierats som
ligger till grund för programmets sex prioriterade områden med mål.

De sex prioriterade områdena är:

-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.

Program för social hållbarhet är kommunövergripande och anger
vad som ska uppnås. Programmet fastställs av kommunfullmäktige
och föreslås gälla 2020-2026. En plan för social hållbarhet tas fram
kopplat till programmet och i den anges vad som behöver göras

genom gemensamma åtgärder för att nå målen samt anger ansvariganämnder och styrelser. Planen
antas av kommunfullmäktige.
Uppföljning görs årligen i kommunens ordinarie årsanalys och
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årsredovisning. Kopplat till programmet finns en kommunövergripande
grupp för social hållbarhet, i vilken stadsbyggnadskontoret
är representerade.

Det finns idag ett flertal styrdokument inom kommunen som
relaterar till social hållbarhet och som inte har en systematiskuppföljning. Ett kontinuerligt arbete
kommer att pågå för attidentifiera och integrera de dokument som ska arbetas in i
programmet och planen. De dokument som beskriver hur arbetet ska
bedrivas kan ingå i riktlinjer.

I remissen ombeds instanserna att i sina yttranden särskilt beakta

- om de prioriterade områdena stämmer överens med egna analyser
inom området

- exemplifiera gemensamma åtgärder som behöver lyftas i en plan
för att säkra hur målen i programmet ska uppfyllas.
Ekonomiska konsekvenser

Programmet kan i stor utsträckning hanteras inom befintliga
ekonomiska ramar. Större satsningar inom området kommer kräva
särskilda resurser.

Stadsbyggnadskontorets synpunkter

Stadsbyggnadskontoret anser att de prioriterade målområdena ärväl motiverade och stämmer
överens med stadsbyggnadskontoretsanalyser och tidigare arbete. Flera av målen berör
stadsbyggnadskontorets
verksamhet, både direkt och indirekt.

Social hållbarhet är viktigt i formandet och utvecklingen av den
framtida staden och levnadsmiljöer, och är redan en prioriterad
fråga i verksamheten. Översiktsplanen berör social hållbarhet på
flera sätt och kunskapshöjande insatser inom social hållbarhet harordnats inom förvaltningen. Ett
aktivt arbete pågår med förskoleoch skolgårdars ytor och kvaliteter för att främja barns levnadsmiljöer.

Förutom den direkta påverkan på social hållbarhet från
stadsbyggande, vilket beskrivs främst i målområdet Boende och
Närmiljö samt i Levnadsvanor, berörs verksamheten särskilt av
målområdet Demokrati. Dialog och samråd är en viktig del i den
lagstadgade planprocessen och är viktiga forum för att ta del av
medborgarnas åsikter. Stadsbyggnadskontoret arbetar redan aktivt
med omfattande dialoger inom särskilt den översiktliga planering,
bland annat tidiga dialoger, för att samla in medborgarnas åsikter.

Då programmet har en visionär beskrivning av de prioriterade
målområdena, och inte anger konkreta målformuleringar, kommer

Tjänsteskrivelse 4 (5) 4 (5)

2019-11-29 Diarienummer
BN 2019/0426

planen med åtgärder att vara särskilt viktig för att visa på vilka aktiviteter
som krävs för att uppnå de önskvärda målbeskrivningarna.
Planen kommer vara avgörande för förvaltningarna i framtagandetav de egna handlingsplanerna.

Stadsbyggnadskontoret lyfter fram två förvaltningsövergripande
åtgärder som kan ingå i planen.

Inom målområdet Demokrati ser Stadsbyggnadskontoret att en
bättre samordning mellan förvaltningar skulle få flera positivaeffekter. Kommunen skulle kunna
utnyttja befintliga forum ochplattformar bättre, utveckla nya verktyg och metoder för dialog och
utveckla arbetet enligt barnkonventionen med syfte att stärka barns
och ungas möjligheter till att lämna synpunkter. Ett ytterligare fokus
kan vara att nå grupper som vi idag har svårt att nå. Relevanta
förvaltningar att involvera är kommunkontoret, kultur- och fritidsförvaltningen,
vård- och omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen,
barn- och skolförvaltningen samt stadsbyggnadskontoret och
tekniska förvaltningen.

Inom målområdena Levnadsvanor, Boende och närmiljö, Utbildning
och lärande kan en gemensam ansats göras för att förbättra barn ochungas levnadsmiljöer. Det
behövs mer kunskap och samordning
kring grönytor, idrotts- och rekreationsområden, skol- och förskolegårdar
samt säkra skolvägar. Det är redan ett område som Stadsbyggnadskontoret
arbetar aktivt med på flera sätt, men som kan
stärkas och breddas ytterligare genom förvaltningsövergripande
arbete. Genom att säkra och förstärka dessa miljöer gesförutsättningar att öka den fysiska aktiviteten
och minska stress hosbarn och unga. Målgruppen är främst barn och unga, men bör också

ta hänsyn till funktionshindrade och äldre samt övriga medborgare.
Relevanta förvaltningar att involvera är kultur- och
fritidsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen,
barn- och skolförvaltningen, serviceförvaltningen
samt stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen.

Vidare vill stadsbyggnadskontoret lyfta vikten av att samordna det
fortsatta arbetet med Program för social hållbarhet medrevideringen av LundaEko II. Programmen
går delvis in i varandra
och har vissa gemensamma frågor. För att skapa en tydlighet kring
respektive programs syfte och fokus är det positivt om kopplingen
mellan dem är väl beskriven liksom gränsdragningen tydlig av vilka
frågor som hanteras i respektive program. I det fortsatta arbetet är
det även positivt om de utgår från samma målår och tider för
revidering.
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Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Byggnadsnämnden föreslås besluta

att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets skrivelse

Cecilia Hansson Susanna Bruzell
Översiktsplanechef Hållbarhetsstrateg

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-12

§ 245 Remiss: "Program för social hållbarhet i Lunds
kommun - Ett Lund för alla"
Dnr BN 2019/0426

Sammanfattning
Kommunkontoret har tillsammans med förvaltningarna tagit fram
ett förslag till program för social hållbarhet. Programmet syftar till
att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för
alla som bor och verkar i Lund – Ett Lund för alla.
Stadsbyggnadskontoret är positiva till programmet och anser att de
viktigaste målområdena inom social hållbarhet har fångats i
programmet. Programmet går i linje med Stadsbyggnadskontorets
arbete. Planen som ska tas fram till programmet kommer att bli
viktig för att konkretisera och identifiera de aktiviteter som kommer
krävas för att nå ett socialt hållbart Lund.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-29
Förslag Program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund för
alla 2020-2026
Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag (KSau § 266)
2019-10-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse 2019-09-30
Program för social hållbarhet KS 2019/0464

Yrkanden
Margita Malmros (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag
till beslut, med följande tillägg:
Stycket om "boende och närmiljö- hela Lund ska leva och utvecklas"
bör kompletteras med: Lunds kommun ska verka för att öka
tillgängligheten på bostadsmarknaden och skapa jämlika
förutsättningar att få en bostad.
Stycket om "internationella, nationella, regionala och lokala
styrdokument" kompletteras genom att barnkonventionens
påverkan på arbetet beskrivs.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Margita
Malmros (S) yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att
bifalla yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-12

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets skrivelse

Stycket om "boende och närmiljö- hela Lund ska leva och utvecklas"
bör kompletteras med: Lunds kommun ska verka för att öka
tillgängligheten på bostadsmarknaden och skapa jämlika
förutsättningar att få en bostad.
Stycket om "internationella, nationella, regionala och lokala
styrdokument" kompletteras genom att barnkonventionens
påverkan på arbetet beskrivs.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-12

BN 2018/0599

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Diamanten, plan 1, Kristallen, Brotorget 1, 2019-12-12 klockan
16.00–18.45

Ledamöter

Klas Svanberg (M), ordförande
Börje Hed (FNL), vice ordf, anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av § 248
Björn Abelson (S), 2:e v ordf
Christoffer Karlsson (L)
Per Johnsson (C), anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
§ 247
Dimitrios Afentoulis (KD)
Daniel Fatemi (S)
Margita Malmros (S)
Ann Schlyter (V)
Dragan Brankovic (SD)

Tjänstgörande ersättare

Maria Brolin Glennow (L), tjänstgör för Per Johnsson (C) § 247
Ann Tångmark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 248
Christina Sjöström (MP), tjänstgör för Axel Hallberg (MP) § 237261

Ersättare

Axel Nordberg (L)
Lena Gustafsson (M)
Sofia Kristensson (M)
Ola Christiansson (S), närvarande § 246-261, kl. 17.00-18.45
Nikola Maka (S)
Bo Wennergren (FI)

Övriga

Malin Sjögren, stadsarkitekt
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Ole Kasimir, planchef
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Daniel Hansson, planarkitekt
Ellinor Swahn, planarkitekt
Henrik Nilsson Thelander, planarkitekt
Katarina Meier, planarkitekt
Ulrika Thulin, planarkitekt
Anna Vroland, administrativ chef
Petter Eiring, bygglovschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
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Madeleine Rosqvist, administratör
Maria Milton, biträdande planchef
Lena Bråberg Svensson, controller
Karin Görlin, landskapsarkitekt
Wide Persson, landskapsarkitekt
Justerare

Christina Sjöström (MP) med Christoffer Karlsson (L) som
ersättare

Paragrafer

§ 237–261

Plats och tid för justering

Stadsbyggnadskontoret,plan 5, Kristallen, Brotorget 1 den 18
december 2019, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Klas Svanberg (M)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bengt Selander
Förbundschef
0734-485395
Bengt.selander@lund.se

Remissvar
2020-01-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontoret
Lunds kommun

Remissvar om ”Social hållbarhet i Lunds kommun”
Bakgrund
Kommunstyrelsen och kommunkontoret har bett Finsam Lund att vara remissinstans
för ”Program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund för alla”. I
kommunkontorets tjänsteskrivelse ombeds remissinstanserna att särskilt pröva:
 Om de prioriterade områdena stämmer överens med egna analyser inom
området.
 Exemplifiera gemensamma åtgärder som behöver lyftas i en plan för att säkra
hur målen i programmet ska uppfyllas.
Styrelsen för Finsam Lund har vid styrelsemöte den 17 januari 2020 beslutat att avge
följande remissvar:

Till att börja med vill styrelsen endast kommentera områden som Finsam Lund själva
är verksam inom, såsom arbetsmarknad, jämlik och jämställd hälsa samt till viss del
utbildning.
Finsam Lund delar förslagets beskrivning kring vilka grupper som har behov av
särskilt stöd: unga som varken arbetar eller studerar med låg utbildningsnivå,
utrikesfödda, personer med funktionsnedsättning samt äldre.
I övrigt har Finsam Lund följande synpunkter:


Lunds kommun har under lång tid angett att man ska verka för att anställa fler
medarbetare inom grupper med hög arbetslöshet, bland annat personer med
psykisk ohälsa och nyanlända, utan att det hänt, bland annat i plan för ökad
delaktighet. Finsam Lund har tidigare i skrivelse till kommunstyrelsen påtalat
att det inte verkar hända och att det saknas uppföljning och ansvarsfördelning.
För närvarande pågår ett Finsamprojekt med just detta syfte,
IKA(Internkoordinerad Arbetsmarknad), i samarbete med bland annat
Arbetsförmedlingen och Fontänhuset. Det vi hittills kan konstatera är att det
hittills saknats tillräcklig politisk uppbackning och tydlighet från kommunens
ledningsgrupp för att projektet ska bli riktigt framgångsrikt. Tyvärr är det en
gammal sanning att privat sektor är bättre än offentlig på detta område.

Bengt Selander
Förbundschef
0734-485395
Bengt.selander@lund.se
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När det gäller utrikesfödda unga är arbetslöshetsstatistiken nedslående för
Lund, vi ligger långt över riksnivåerna både när det gäller kvinnor och män.
Detta tror vi åtminstone delvis kan förklaras av:
- dåliga resultat av SFI för de med lägst utbildning.
- Avsaknad av särskilda pedagogiska insatser för denna grupp
- Ingen företagsförlagd SFI i Lund
- Inga lärlingsutbildningar
En satsning på Komvux och SFI menar vi är nödvändig för att denna grupp
ska få det stöd den behöver för att kunna komma vidare till vanliga studier och
arbete. Framgångsrika insatser har gjorts på många håll i landet som kan
fungera som goda exempel.



Att göra generella satsningar för personer som har svårt att ta sig in på
arbetsmarknaden är inget som görs utan extra resurser. Många i målgruppen
har inte försörjningsstöd och omfattas därför inte av socialpolitiken och
socialförvaltningens verksamhet. Till skillnad från de flesta städer av lunds
storlek saknar Lund en uttalad arbetsmarknadspolitik med tillhörande
förvaltning och därmed också målsättningar, personal och metoder för att
arbeta med dessa personer. En stor del av de unga hemmasittarna tillhör
denna grupp. Utan en betydande politisk satsning, med tillhörande medel,
riskerar arbetsmarknadsambitionerna att bli tomma ord.



Inom området hälsa nämns en del i kommunkontorets tjänsteskrivelse för barn
och ungdomar samt en del kring levnadsvanor. Men vi skulle vilja lyfta
hälsoperspektivet även till arbetslivet som vi inte tycker får tillräcklig
uppmärksamhet i förslaget. Den kanske viktigaste aspekten av ett hållbart
arbetsliv är hälsoaspekten. Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa och
stress är ett stort problem, inte minst hos Lunds kommun som arbetsgivare,
som ligger illa till i statistiken nationellt. Det är dessutom en jämställdhetsfråga
då kvinnor är överrepresenterade i sjukskrivningsstatistiken.



Programmet anger helt riktigt att flera av ambitionerna kräver samverkan med
andra myndigheter och kanske även ideella organisationer. För att säkerställa
att målen och ambitionerna inte blir orealistiska behöver målen som anges i
Planen baseras på överenskommelser och avtal med berörda
samverkansparter. Det finns också ett stort engagemang från idéburen sektor
som behöver uppmärksammas när det gäller arbetsmarknadsinsatser.

Bengt Selander
Förbundschef
0734-485395
Bengt.selander@lund.se
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För att utsatta mål och delmål i program och plan ska bli trovärdiga är det
viktigt att dessa formuleras på ett sätt som gör dem mätbara, och därmed
möjliga att följa upp och utvärdera.
.
Styrelsen för Finsam Lund föreslår också att förbundet görs delaktigt i den
kommunövergripande grupp för social hållbarhet som ska stärka och utveckla
det systematiska arbetet. Finsam har både ett utvecklat nätverk med andra
viktiga myndigheter och ideella organisationer, liksom resurser att finansiera
utbildningar, metodutveckling, föreläsningar och hela utvecklingsprojekt.
Finsams resurser, nätverk och kompetens kring arbetsmarknadsfrågor bör
utnyttjas för att nå målen i hållbarhetsplanen.

Styrelsen för Finsam Lund

Kommunkontoret/Habo Gård

Tjänsteskrivelse

Habo Gård

2019-12-09
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Diarienummer

HS 2019/30

Lotta Herlitz

Habostyrelsen

046-359 43 57
lotta.herlitz@lund.se

Remiss i ärende "Program för social hållbarhet i
Lunds kommun - Ett Lund för alla", KS 2019/0464
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. 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslaget på remiss
med sista svarsdatum den 31 januari 2020. Ett nytt förslag läggs
därefter fram till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för
godkännande under våren 2020.

Beslutsunderlag
Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 9 december
2019 dnr 2019/30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 oktober 2019 § 266,
Program för social hållbarhet – remissutskick, Dnr KS 2019/0464
Förslag till program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund
för alla, 2020-2026.

Barnets bästa
Programmet berör barn. Programmet syftar till att skapa jämlika
livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och
verkar i Lund. Exempelvis lyfts det fram i programmet att eftersom
personer under 18 år inte ges möjlighet att rösta i lokala och
nationella val, behöver det finnas särskilda vägar in i den lokala
demokratin för att säkerställa deras rätt att uttrycka sin åsikt i frågor
som rör dem.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Habovägen 6, Lomma

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

Tjänsteskrivelse
2019-12-09
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Kommunkontoret/Habo Gårds förslag till beslut
Habostyrelsen föreslås besluta
att

Habostyrelsen efter att ha tagit del av ärendet ställer sig
bakom kommunkontorets förslag till program för social
hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund
för alla, 2020-2026

Susanne Pennsäter
Verksamhetschef Habo Gård
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Lars Johansson Berg
Verksamhetsledare Habo Gård

Habostyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-17

§ 49
Remiss i ärende"Program för social
hållbarhet i Lundskommun - Ett Lund för alla", KS
2019/0464
Dnr HS 2019/30

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. 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslaget på remiss
med sista svarsdatum den 31 januari 2020. Ett nytt förslag läggs
därefter fram till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för
godkännande under våren 2020.

Beslutsunderlag

Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 9 december
2019 dnr 2019/30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 oktober 2019 § 266,
Program för social hållbarhet – remissutskick, Dnr KS 2019/0464
Förslag till program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund
för alla, 2020-2026.

Beslut

Habostyrelsen beslutar
att Habostyrelsen efter att ha tagit del av ärendet ställer sig bakom
kommunkontorets förslag till program för social hållbarhet i
Lunds kommun – Ett Lund för alla, 2020-2026

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Habostyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-17

HS 2019/39

Habostyrelsen
Plats och tid
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Ersättare
Övriga

Justerare
Paragrafer
Plats och tid för justering
Underskrifter

Habo Gård, 2019-12-17 klockan 16.00–18.00
Inga-Kerstin Eriksson (C), ordf
Göran Wallén (M), vice ordf
Nita Lorimer (V), 2:e v ordf
Eva S Olsson (S)

John Lager (C)

Christina Sjöström (MP)

Lars Johansson Berg, Verksamhetsledare
Marie Westerberg, Verksamhetssamordnare, Habo Gård
Susanne Pennsäter, Verksamhetschef , Habo Gård
Nita Lorimer (V)
§ 42–55

Rådhuset den 20 december kl. 13

Sekreterare

Marie Westerberg
Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Justerare

Nita Lorimer (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Stab

2019-11-26
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Diarienummer

KU 2019/0320

Mats-Ola Nilsson

Kultur- och fritidsnämnden

046-359 52 05
mats-ola.nilsson@lund.se

Yttrande över program för social hållbarhet i Lunds
kommun
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat beslut om att skicka
förslaget på remiss med sista svarsdatum den 31 januari 2020. Ett
nytt förslag läggs därefter fram till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för godkännande under våren 2020.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november
2019 (denna skrivelse)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 oktober 2019, § 266
Förslag till program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund
för alla – 2020–2026

Barnets bästa
Programmet berör målgruppen barn och unga och syftar till att
skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för
alla som bor och verkar i Lund. Exempelvis lyfts det fram i
programmet att eftersom personer under 18 år inte ges möjlighet att
rösta i lokala och nationella val, behöver det finnas särskilda vägar in
i den lokala demokratin för att säkerställa deras rätt att uttrycka sin
åsikt i frågor som rör dem.

Ärendet
Programmet för social hållbarhet är kommunövergripande och anger
en önskvärd utveckling och en gemensam riktning för arbetet med
social hållbarhet – vad som ska uppnås.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kultur-fritid@lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Stab

2019-11-26

2 (4)
Diarienummer

KU 2019/0320
I programmet fastställs de långsiktiga prioriterade områdena med
mål för år 2020–2026. Kommunens nämnder, styrelser och bolag ska
beakta Program för social hållbarhet i sin egen planering och
uppföljning. Samverkan med andra aktörer, både interna och
externa, ska främjas.
Kopplat till programmet tas en plan för social hållbarhet fram, som
beslutas av kommunfullmäktige. Planen gäller i tre år, 2021–2023
och så vidare. I planen beskrivs vad som behöver göras –
gemensamma åtgärder för att säkerställa hur målen i programmet
ska uppfyllas och det anges vilken eller vilka nämnder/styrelser som
ansvarar för att åtgärderna genomförs. Åtgärderna utgår ifrån
identifierade behov som kräver gemensamma insatser.
Uppföljning av programmet och planen för social hållbarhet görs
årligen i kommunens ordinarie uppföljningsprocess, i årsanalys och
årsredovisning. Vart tredje år tas en rapport om social hållbarhet
fram. I denna görs fördjupade analyser och den utgör ett underlag
för revidering av program och plan.
Kopplat till arbetet finns en kommunövergripande grupp för social
hållbarhet med uppdrag att stärka och utveckla det systematiska
arbetet med social hållbarhet. Gruppen består av tjänstepersoner
från förvaltningarna och några bolag.
Det finns idag ett flertal styrdokument i kommunen, som har
kopplingar till social hållbarhet. Många av dessa kommer successivt
att avslutas och arbetas in i programmet för social hållbarhet.
Utgångspunkten är att uppnå en tydligare styrning inom området
genom att i möjligaste mån minska antalet styrdokument.
Programmet lyfter fram sex prioriterade områden:







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

Förslaget har remitterats till nämnder med rådgivande organ,
styrelser, bolag och andra intressenter. Det har även publicerats på
Lunds kommuns hemsida, så att allmänheten kan lämna synpunkter.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Stab

2019-11-26
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Diarienummer

KU 2019/0320
En hearing kommer också att hållas med föreningslivet i Lund i
samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen.
Remissinstanserna ombeds i sina yttranden särskilt pröva:



om de prioriterade områdena stämmer överens med egna
analyser inom området
exemplifiera gemensamma åtgärder som behöver lyftas i en
plan för att säkerställa hur målen i programmet ska uppfyllas

Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar att Lunds kommun i och
med programmet för social hållbarhet tar ett samlat grepp om ett
område, som idag styrs av ett stort antal spretiga styrdokument,
vilka har varit svåra att integrera i nämndernas styrning. Att varje
prioriterat område kopplas till de globala mål i Agenda 2030, som är
relevanta, sätter in programmet och dess lokala nivå i ett globalt
sammanhang på ett förtjänstfullt tydligt sätt.
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden genomsyras
samtliga av ett starkt socialt hållbarhetsperspektiv. En
sammanställning av insatser från verksamheternas handlingsplaner
ger vid handen att hela 88 av insatserna stämmer överens med något
av de prioriterade områdena i programmet för social hållbarhet, inte
minst inom de områden vars målsättning är att skapa jämlika
förutsättningar för inflytande och delaktighet, livslångt lärande och
hälsosamma levnadsvanor. Alla dessa är naturligtvis för omfattande
för att ta upp i detta yttrande, och de har också kommunicerats
genom den kommunövergripande gruppen för social hållbarhet. Men
bland de gemensamma åtgärder som kultur- och fritidsförvaltningen
ser särskilt behöver lyftas i en plan för social hållbarhet återfinns en
förvaltningsgemensam kunskaps- och metodutveckling inom ett
synnerligen komplext område, där A och O är att veta vad som
behöver göras, hur detta ska göras och varför just det ska göras för
att nå ett socialt hållbart samhälle.
Ett annat område, som är relevant för programmet och/eller den
kommande planen, är digitaliseringen och vad den kan betyda – både
dess möjligheter och utmaningar – när det gäller hållbar utveckling.
En skrivning om digital delaktighet hade kunnat vara på sin plats i
stycket om demokrati och delaktighet eller livslångt lärande.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Stab

2019-11-26
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KU 2019/0320

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättat yttrande över förslag till program för social
hållbarhet i Lunds kommun samt översända yttrandet till
kommunstyrelsen

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Michael Holmkvist
administrativ chef

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-12

§ 148

Yttrande över program för social hållbarhet
i Lunds kommun
Dnr KU 2019/0320

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 fastlägger 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.
Programmet 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 för år 2020–2026. Det
finns idag ett flertal styrdokument i kommunen, som har kopplingar
till social hållbarhet. Många av dessa kommer successivt att avslutas
och arbetas in i programmet för social hållbarhet. Utgångspunkten är
att uppnå en tydligare styrning inom området genom att i möjligaste
mån minska antalet styrdokument.
Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar att Lunds kommun i och
med programmet för social hållbarhet tar ett samlat grepp om ett
område, som idag styrs av ett stort antal spretiga styrdokument, som
har varit svåra att integrera i nämndernas styrning. Att varje
prioriterat område kopplas till de globala mål i Agenda 2030, som är
relevanta, sätter programmet och dess lokala nivå i ett globalt
sammanhang på ett förtjänstfullt tydligt sätt.
Ett annat område, som är relevant för programmet och/eller den
kommande planen, är digitaliseringen och vad den kan betyda – både
dess möjligheter och utmaningar – när det gäller hållbar utveckling.
En skrivning om digital delaktighet skulle ha kunnat vara på sin plats
i stycket om demokrati och delaktighet eller livslångt lärande.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november
2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 oktober 2019, § 266
Förslag till program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund
för alla 2020–2026

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-12

Yrkanden
Victoria Tiblom (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till
yttrande och yrkar att det i nämndens yttrande ska framgå att
kultur- och fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att
ej anta programmet.
Gunnar Brådvik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: yrkande
från Victoria Tiblom (SD) avseende annat yttrande samt yrkande
från Gunnar Brådvik (L) om att nämnden ska besluta att godkänna
förvaltningens förslag till yttrande. Ordföranden ställer proposition
på de två yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med
det senare.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över förslag till program för social
hållbarhet i Lunds kommun samt översända yttrandet till
kommunstyrelsen

Reservationer
Victoria Tiblom (SD) reserverar sig mot fattat beslut och inkommer
med skriftlig reservation, se bilaga 1.

Protokollsanteckningar
Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i nämndens beslut.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-12

KU 2019/0407

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2019-12-12, klockan 17.30–19.30

Ledamöter

Gunnar Brådvik (L), ordförande
Carl Gustaf Jönsson (FNL), vice ordförande, §§ 132–140, 142–152
Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande
Adrian Borin (M)
John Lager (C)
Gustaf Hamilton (KD)
Kerstin Vikner (S), §§ 132–143, 145–152
Gabor Tilesch (S)
Peter Bergwall (MP)
Göran Fries (V)
Victoria Tiblom (SD)

Tjänstgörande ersättare

Maria Nermark (FNL), ersättare för Carl Gustaf Jönsson (FNL), § 141
Martin Pudaric (S), ersättare för Kerstin Vikner (S), § 144

Ersättare

Bozena Irene Werbart (L)
Peter Hedberg (L)
Karl Melin (M)
Linn Tufvesson (M)
Maria Nermark (FNL), §§ 132–140, 142–152
Martin Pudaric (S), §§ 132–143, 145–152
Elsa Christersson (MP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Amanda Mogensen (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Michael Holmkvist, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare

Justerare

Göran Fries (V)

Paragrafer

§§ 132–152

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2019-12-19

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-12

KU 2019/0407

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Gunnar Brådvik (L)

Justerare

Göran Fries (V)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-12

Paragrafer

§§ 132–152

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-01-13

Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Hälsoskyddstillsyn

2019-12-02

1 (3)
Diarienummer

MN 2019/0070.3

Helena Wellershaus

Miljönämnden

046-359 52 73
helena.wellershaus@lund.se

Remiss i ärende - Program för social hållbarhet i
Lunds kommun - Ett Lund för alla 2020-2026
Sammanfattning
Från Kommunstyrelsens arbetsutskott har inkommit en remiss med
ett förslag till program för social hållbarhet i Lunds kommun.
Förslaget har sänts på remiss till kommunens förvaltningar och
berörda intressenter.
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.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens remissvar
som sitt eget och därmed tillstyrka programmet för social hållbarhet
i Lunds kommun 2020-2026.

Beslutsunderlag
MN Tjänsteskrivelse 2019-12-02 dnr MN 2019/0070.3
KSAU beslut 2019-10-07 om remissutskick av program för social
hållbarhet dnr KS 2019/0464
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-09-30
Förslag till program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund
för alla, 2020-2026 (remissutgåva)

Barnets bästa
Programmet för social hållbarhet berör i hög grad barn och
ungdomar. Programmet syftar till att skapa jämlika livsvillkor och
förverkliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund.
Det framgår inte av remissen om barn och ungdomar via något
forum, till exempel ungdomstinget, fått vara med i processen att
arbeta fram programmet. Rapporten Lunds ungdomsenkät (LUNK)
ligger dock till viss del till grund för framtagandet av programmet.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

miljoforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-12-02
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Diarienummer

MN 2019/0070.3

Ärendet
Social hållbarhet, mänskliga rättigheter och folkhälsofrågor är starkt
sammankopplade. Analyser visar att de grupper som har sämst hälsa
är samma grupper som riskerar att inte få sina rättigheter
tillgodosedda. Därför samordnas arbetet med mänskliga rättigheter
och folkhälsa genom program för social hållbarhet. Förslaget utgår
från uppdrag som getts till kommunfullmäktige och
kommunstyrelsens miljö-och hälsoutskott. Uppdragen innebär
bland annat att anta ett paraplydokument för alla områden som
berör mänskliga rättigheter samt att ta fram ett underlag för en
revidering av policyn för folkhälsoarbetet i Lunds kommun. Arbetet
inom social hållbarhet/folkhälsa bär samordnas tillsammans med
arbetet med mänskliga rättigheter för att uppnå synergieffekter.
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.
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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat sända
programförslaget på remiss till berörda intressenter.

Miljöförvaltningens synpunkter
I remissen framgår att kommunkontoret tillsammans med
förvaltningarna tagit fram förslaget till program för social hållbarhet
i Lunds kommun. Miljöförvaltningen har dock inte, på något sätt,
getts möjlighet att delta eller varit delaktig i framtagandet av planen.
Miljöförvaltningen ställer sig positiv till programmet för social
hållbarhet. Programmet anger en önskvärd utveckling och
långsiktiga prioriterade områden för att stärka det systematiska

Tjänsteskrivelse
2019-12-02
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Diarienummer

MN 2019/0070.3
arbetet med social hållbarhet. Intentionerna är mycket goda men det
kan komma att innebära en utmaning att genomföra programmet
med tanke på kommunens ekonomi och de besparingskrav som
råder.

Miljöförvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens remissvar som sitt eget och därmed
tillstyrka programmet för social hållbarhet i Lunds kommun
2020-2026.

Björn Berséus
Miljödirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

Helena Wellershaus
Miljöinspektör

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-12

§ 86
Remissyttrande avseende program för
social hållbarhet i Lunds kommun - Ett Lund för alla
Dnr MN 2019/0070

Sammanfattning
Från Kommunstyrelsens arbetsutskott har inkommit en remiss med
ett förslag till program för social hållbarhet i Lunds kommun.
Förslaget har sänts på remiss till kommunens förvaltningar och
berörda intressenter.
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.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens remissvar
som sitt eget och därmed tillstyrka programmet för social hållbarhet
i Lunds kommun 2020-2026.

Beslutsunderlag
MN Tjänsteskrivelse 2019-12-02 dnr MN 2019/0070.3
KSAU beslut 2019-10-07 om remissutskick av program för social
hållbarhet dnr KS 2019/0464
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-09-30
Förslag till program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund
för alla, 2020-2026 (remissutgåva)

Yrkanden
Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar, med instämmande av Lars V Andersson
(C), Ewa Björnberg (MP) och Urban Nilsson (SD), bifall till
förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:
”Miljönämnden finner anmärkningsvärt att miljöförvaltningen,
tvärtemot vad som sägs i förslaget, inte beretts tillfälle att yttra sig
under arbetet med förslag till dokument om social hållbarhet.
Miljönämnden och miljöförvaltningen besitter värdefull kompetens
på området vilket utgör en inte oväsentlig del av dess
verksamhetsområde. Det är väsentligt att Miljönämnden och
miljöförvaltningens sakkunskap tas tillvara i allt miljörelaterat
arbete i kommunen då det bidrar till att kvalitetssäkra det arbete
som utförs.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-12
Gustav Lundblad (KD) yrkar avslag på Eleni Rezaii Liakous (S)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till
beslut och finner att miljönämnden bifaller detsamma.
Ordförande ställer sedan proposition på Eleni Rezaii Liakous (S)
tilläggsyrkande och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens remissvar som sitt eget och därmed
tillstyrka programmet för social hållbarhet i Lunds kommun
2020-2026 med följande tillägg:
Miljönämnden finner anmärkningsvärt att miljöförvaltningen,
tvärtemot vad som sägs i förslaget, inte beretts tillfälle att yttra
sig under arbetet med förslag till dokument om social
hållbarhet. Miljönämnden och miljöförvaltningen besitter
värdefull kompetens på området vilket utgör en inte oväsentlig
del av dess verksamhetsområde. Det är väsentligt att
Miljönämnden och miljöförvaltningens sakkunskap tas
tillvara i allt miljörelaterat arbete i kommunen då det bidrar till
att kvalitetssäkra det arbete som utförs.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-12

MN 2019/0082

Miljönämnden
Plats och tid

Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2019-12-12 kl 16.00–19.22
Ajournering 17.47-18.02

Ledamöter

Gustav Lundblad (KD), Ordförande
Lars V Andersson (C), 1:e vice ordförande
Eleni Rezaii Liakou (S), 2:e vice ordförande
Christina Zoric Persson (L)
Carl von Friesendorff (M)
Jan Froborg (FNL)
Per Olsson (S)
Lina Olsson (S)
Ewa Björnberg (MP)
Lars Siljebratt (V)
Urban Nilsson (SD)

Ersättare

Jörgen Jörgensen (L)
Christoffer Lindbom (L)
Maj-Britt Dahlquist (M)
Christian Ohlsson (C)
Mathias Thurén (S) §§ 84-91
Elfva Barrio (S)
Jean Niyongabo (MP)
Olof Peterffy (V)
Bengt Malmberg (SD)

Övriga

Anna Kristensen, Nämndsekreterare
Björn Berséus, Förvaltningschef
Rolf Erlandsson, Biträdande förvaltningschef

Justerare

Lars V Andersson (C) med Eleni Rezaii Liakou (S) som ersättare

Paragrafer

§ 82–91

Plats och tid för justering

17 december 2019, kl.15:00, Kristallen, Brotorget 1

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-12

MN 2019/0082

Sekreterare

Anna Kristensen

Ordförande

Gustav Lundblad (KD)

Justerare

Lars V Andersson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-12

Paragrafer

§ 82–91

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Kristensen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-01-10

Lunds kommun
Kommunstyrelsen
Remissyttrande över Förslag: Program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett
Lund för alla 2020–2026
Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter tackar för förtroendet att få lämna
synpunkter på rubricerad skrivelse.
Sammanfattning
Raoul Wallenberginstitutet välkomnar förslaget om ett program för social hållbarhet i
Lunds kommun och tycker det är positivt att programmet lyfter de mänskliga rättigheterna
som en grundläggande del av arbetet för ökad social hållbarhet. RWI:s synpunkter och
förslag syftar att tydliggöra det ansvar kommunen har för att respektera, skydda, uppfylla
och främja de mänskliga rättigheterna. De huvudsakliga förslagen rör programmets
disposition, att tydligare markera vikten av ett rättighetsbaserat arbetssätt och de mänskliga
rättigheternas odelbarhet, samt att starkare åskådliggöra kopplingarna mellan mänskliga
rättigheter, folkhälsa och hållbar utveckling i form av de 17 målen som omfattas av Agenda
2030. Dessutom ges ett antal förslag på mindre ändringar i texten. Vi välkomnar varmt en
fortsatt dialog kring programmet och förslagen om ni så önskar.
Programmets disposition
RWI förstår resonemanget bakom programmets nuvarande disposition, men föreslår, för
att tydliggöra programmet för läsaren, att programmets disposition ändras något. Vi
föreslår att åtminstone delar av avsnitten FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda
2030, Mänskliga rättigheter och Folkhälsa under rubriken Internationella, nationella och
regionala styrdokument och mål flyttas till programmets inledande del, innan de
prioriterade områdena och målen. Eftersom ovannämnda delar lägger grunden för vad som
menas med Agenda 2030, mänskliga rättigheter och folkhälsa, behöver läsaren först
bekanta sig med dessa system och ramverk för att sedan kunna läsa om Lunds prioriterade
områden i ljuset av dessa. Genom att förlägga dessa ytterst viktiga delar i början av
programmet för social hållbarhet visar Lunds kommun vad de utvalda prioriterade
områdena är baserade på. I den nuvarande dispositionen antas att läsaren t.ex. redan känner
till målen för Agenda 2030, som inkluderas under varje prioriterat område, men varken
förklaras eller omnämns förrän i programmets avslutande del.
RWI tror också att texten skulle tjäna på att använda fler underrubriker, för att tydliggöra
skillnaden mellan skrivningarna kring betydelsen av ett prioriterat område samt de mål som
föreligger på området. I den nuvarande dispositionen kan det vara svårt för läsaren att
särskilja mellan de olika delarna under varje område och det framstår inte tydligt vilka mål
som föreligger för varje prioriterat område.
Kopplingen mellan mänskliga rättigheter, folkhälsa och Agenda 2030
RWI tror att det redan i inledningen vore bra att tydliggöra den starka och ytterst
grundläggande kopplingen som föreligger mellan mänskliga rättigheter, Agenda 2030 och
folkhälsa, t.ex. genom att nämna att Agenda 2030 i grunden är baserad på FN:s deklaration
om de mänskliga rättigheterna och att rätten till hälsa omfattas av de mänskliga
rättigheterna. Genom att lägga vikt vid sambandet mellan folkhälsa, mänskliga rättigheter
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och hållbar utveckling, kan man stärka både de olika delarna samt konceptet av social
hållbarhet som helhet. Urvalet av Agenda 2030-mål kopplade till respektive prioriterat
område kan tydliggöras. Det förblir exempelvis oklart varför Mål 1: Ingen fattigdom inte
kopplats till områdena Utbildning och lärande, Levnadsvanor samt Boende och närmiljö,
trots att fattigdom är nära kopplat till låg utbildningsnivå, ohälsa och hemlöshet.
Mänskliga rättigheters odelbarhet och rättighetsperspektivet
RWI föreslår att rättighetsperspektivet och odelbarheten av de mänskliga rättigheterna lyfts
fram ytterligare i programmet. Samtliga prioriterade områden och mål rör mänskliga
rättigheter som det allmänna är bunden att respektera, skydda, uppfylla och främja i allt sitt
arbete. Införandet av ett konsekvent rättighetsperspektiv skulle ge större vikt åt påståendet
att mänskliga rättigheter utgör grunden i arbetet för social hållbarhet. I många delar av
programmet kunde de prioriterade målen stärkas genom användning av ett rättighetsspråk,
exempelvis under det prioriterade området Utbildning och lärande, där programmet inte
nämner att rätten till utbildning är en mänsklig rättighet under både nationell och
internationell rätt. Det är även av stor vikt att uppmärksamma odelbarheten av de mänskliga
rättigheterna, eftersom en individ inte kan tillgodogöra sig sin rätt till exempelvis
delaktighet utan att ha sina grundläggande behov tillgodosedda.
Rättighetsbaserat arbetssätt
För att tillgodose de mänskliga rättigheterna fullt ut och för varje individ, oberoende av
dennes personliga förhållanden och karaktärsdrag, är det även av stor vikt att arbetet med
att tillgodose personens grundläggande behov sker utifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt,
där individen och dennes behov, inte organisationen, placeras i centrum för arbetet och som
baseras på rättighetsprinciperna: icke-diskriminering, deltagande, öppenhet och insyn samt
att ta och utkräva ansvar.
Texten
Inledning
Programmet definierar inte vilka individer som omfattas av programmet. RWI föreslår att
man för att klargöra vikten av universaliteten av de mänskliga rättigheterna, tydligt
framhåller att programmet omfattar alla som bor eller vistas i Lunds kommun, utan någon
form av diskriminering.
Ansvar
Programmet framhåller att individen har ansvar för sina val och handlingar samt att
kommunen via lagstiftning och verksamhetsansvar har ett ansvar för att genom stöd och
insatser bidra till och skapa jämlika livsvillkor för medborgarna. RWI välkomnar
tydliggörandet av att det föreligger ett ansvar både hos individen och det offentliga, så
länge texten inte kan tolkas som att man lägger över hela ansvaret för eventuella problem
på rättighetsbäraren. Härvid kan det vara viktigt att tydliggöra att kommunen som en del
av det allmänna även har ett ansvar för de mänskliga rättigheterna under internationell rätt.
Prioriterade områden med mål
Enligt programmet utgör delaktighet, inflytande och jämställdhet perspektiv som ska
genomsyra programmet. RWI välkomnar det tydliga och positiva ställningstagandet i att
dessa perspektiv ska genomsyra programmet i dess helhet men föreslår att även jämlikhet
inkluderas som ett av dessa perspektiv. Detta både eftersom jämlikhet redan framhålls som
en viktig princip på flera ställen i programmet och att icke-diskriminering utgör en av de
fyra grundläggande rättighetsprinciperna.
Demokrati
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RWI välkomnar betoningen av vikten av de mänskliga rättigheterna och jämlikhet för ett
demokratiskt samhälle. Vi föreslår att Lunds kommun som mänskliga rättighetsstad även
överväger att gå utöver diskrimineringslagens obligatoriska diskrimineringsgrunder för att
betona att diskriminering även på andra grunder är oacceptabelt. Till exempel förbjuder
barnkonventionen, som sedan 1 januari 2020 är svensk lag, diskriminering på basis av
barnets eller dess förälders ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan
åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd
eller ställning i övrigt. Programmet påpekar bland annat att tilltron till demokratin är
starkare hos resursstarka personer och att nationella minoriteter ska få samma möjligheter
i samhället som majoritetsbefolkningen, vilket talar för inkludering av fler
diskrimineringsgrunder så som språk och ställning i övrigt. RWI föreslår att programmet
även tydliggör att intersektionell diskriminering är oacceptabelt, det vill säga
diskriminering baserad på överlappande identitetskomponenter så som kön och etnicitet.
I programmet framhålls att särskilda vägar in i demokratin ska säkerställa att barn har rätt
att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem. Här set vi att orden ’som rör dem’ kan framstå
som en begränsning, eftersom alla samhällsfrågor rör barn och deras rättigheter på ett eller
annat sätt.
Utbildning och lärande
Under rubriken Utbildning och lärande föreslår vi att man tydliggör att utbildning är en
mänsklig rättighet. Vi tycker även att vikten av delaktighet kan framhävas även i skolan,
till exempel genom att kommunen aktivt ska arbeta tillsammans med elever och föräldrar
för att säkerställa en jämlik, hälsosam och bra skola, som respekterar, skyddar, uppfyller
och främjar de mänskliga rättigheterna. Vi föreslår även att ordningen på pragraferna
ändras sa att paragraferna tre och fem tydligt hänger ihop eftersom båda handlar om fritiden
som en del i livslångt lärande. Därtill kan klargöras att en ökning av intresset för
föreningsliv och fritidsaktiviteter hos underrepresenterade grupper är starkt kopplat till
frågor om bland annat ekonomisk tillgänglighet och icke-diskriminering.
Levnadsvanor
I denna del skulle rättigheterna kopplade till rätten till hälsa kunna tydliggöras genom
användning av ett rättighetsspråk. Till exempel en bra start i livet, en trygg boendemiljö
och goda arbetsvillkor ökar inte endast förutsättningarna för hälsosamma val, men påverkar
även direkt individens hälsa samt utgör grundläggande delar av rätten till hälsa. Utöver vad
som redan framhålls i texten föreslår vi att man lyfter fram vikten av ett liv fritt från våld
som en hälsofaktor under denna rubrik.
När det gäller måltider tror vi att begreppet hållbar utveckling skulle behöva definieras, för
att klargöra ifall kommunen härvid hänvisar till t.ex. miljövänlig produktion eller Agenda
2030-målen i stort. Angående tillgängligheten av hälsoskadliga produkter undrar vi ifall
detta faller inom kommunens kompetens och föreslår i denna kontext istället en skrivning
om att kommunen ska arbeta för att förebygga användningen av sådana produkter.
Arbete och sysselsättning
I andra stycket föreslår vi att ordet ’rättigheter’ läggs till efter ordet ’perspektiv’ för att
tydliggöra att även barns rättigheter ska beaktas. I tredje stycket föreslår vi att ordet
’möjlighet’ byts ut mot ordet ’rätt’.
Boende och närmiljö
RWI menar att detta område i stort borde kopplas till rätten till boende samt att vikten av
tillgänglig transport kunde knytas an till möjligheten att tillgodogöra sig sina andra
mänskliga rättigheter, inte minst för icke-resursstarka individer. RWI välkomnar varmt det
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sista stycket och anser att detta tål att upprepas. Det föreslås därför att denna del ska
inkluderas även i programmets inledning.
Uppföljning
Även i denna del tål det sista stycket att repeteras, och RWI föreslår därför att denna del
kunde ingå även i inledningen till programmet för att sätta en bra bas för resten av
dokumentet.
Internationella, nationella, regionala och lokala styrdokument
RWI föreslår att formuleringen ’Svenska staten har skrivit under’ används. Då
barnkonventionen är en av FN-konventionerna, föreslås att ’och’ byts ut mot ’inklusive’.
Mänskliga rättigheter
RWI föreslår att fler av de grundläggande konventionerna för mänskliga rättigheter ska
nämnas, till exempel barnkonventionen, konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och Europakonventionen. Då alla rättigheter i alla delar inte fått
uttryck i svensk lag föreslår vi att den fjärde meningen ändras till ’I Sverige finns de
mänskliga rättigheterna i stor utsträckning inskrivna i våra lagar.’ Kommunerna har ett stort
ansvar för att förutom att skydda och främja även respektera och uppfylla de mänskliga
rättigheterna.
Övriga referenser
RWI föreslår att även andra viktiga dokument hänvisas till, till exempel Regeringens
strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter samt Överenskommelse mellan
regeringen och Sveriges Kommuner och (Landsting) Regioner om att stärka arbetet med
mänskliga rättigheter.

Med vänlig hälsning,
RAOUL WALLENBERG INSTITUTET

Gabriella Fredriksson
Head of Inclusive Societies
2020-01-31

Lunds Renhållningsverk

Tjänsteskrivelse
2020-01-08
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Lena Wallin
046-359 64 34

Renhållningsstyrelsen

lena.wallin@lund.se

Remissvar - Program för social hållbarhet
Dnr RH 2019/0309 samt KS 2019/0464

Sammanfattning
Kommunkontoret har tillsammans med förvaltningarna tagit fram
ett förslag till Program för social hållbarhet i Lunds kommun.
Programmet kommer att ha en Plan för social hållbarhet kopplat till
sig där åtgärder tas upp.
Programmet för social hållbarhet har som helhet en god ambition
och bra struktur. De olika delområdena har en bra uppdelning där
områden som ”Demokrati”, ”Arbete och sysselsättning”, samt
”Boende och närmiljö” berör Renhållningsstyrelsens verksamhet
särskilt mycket.

Beslutsunderlag

Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 8 januari 2020 dnr RH
2019/0309.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse till KSAU 2019/0464
KSAU beslut om remissutskick beslut den 7 oktober 2019, § 266.
Förslag till Program för social hållbarhet – Ett Lund för alla, 20202026

Barnets bästa
Ärendet berör barn utifrån flera aspekter. Programmet syftar till att
skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för
alla som bor och verkar i Lund. Ett exempel som lyfts i programmet,
är att personer under 18 år inte ges möjlighet att rösta i lokala och
nationella val. Detta ger behov av särskilda vägar in i den lokala
demokratin för att säkerställa deras rätt att uttrycka sin åsikt i frågor
som rör dem.

Ärendet
Bakgrund
Kommunkontoret har tillsammans med förvaltningarna arbetat fram
ett förslag till Program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett
Lund för alla. Program för social hållbarhet utgör tillsammans med
program för ekologisk hållbarhet – LundaEko II samt Ekonomi- och
verksamhetsplan – EVP, kommunens övergripande ramverk för ett
systematiskt arbete med hållbarhet. Programmet anger en
Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Traktorvägen 16

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

renhallningsverket@lund.se

Tjänsteskrivelse
2020-01-08
gemensam riktning för arbetet med social hållbarhet och lägger fast
de långsiktiga prioriteringarna.

Programmet för social hållbarhet
Programmet har sex prioriterade områden med mål; 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.
Uppföljning av Program och Plan för social hållbarhet kommer
årligen att göras i kommunens ordinarie uppföljningsprocess, i årsanalys och årsredovisning. Vart tredje år tas en rapport om social
hållbarhet fram. I denna görs fördjupade analyser som blir ett
underlag för ett reviderat program och plan.
Programmet för social hållbarhet har som helhet en god ambition
och bra struktur. De olika delområdena har en bra uppdelning.
Programmet kompletterar på ett bra sätt kommunens
hållbarhetsarbete och med övriga styrdokument skapas en bra
plattform. Det blir enklare att mellan styrdokumenten få fram
synergieffekter.
Utifrån renhållningsstyrelsens verksamhetsområde finns beröringspunkter till flera mål. Dessa beskrivs nedan.

Demokrati – Skapa jämlika möjligheter till delaktighet och
inflytande
Målets huvudsyfte är att säkra människors möjlighet till delaktighet
och inflytande på jämlika grunder. I målet påpekas kommunens
skyldighet att tillhandahålla information om de rättigheter man har.
En viktig del av Lunds renhållningsverks grunduppdrag är att
informera om hur man källsorterar samt vilka möjligheter som finns
för att hantera avfall.

Arbete och sysselsättning - Ökad etablering på arbetsmarknaden
Målet syftar till att öka andelen personer i sysselsättning genom
arbete. Ett särskilt fokus ska vara på grupper med högre
arbetslöshet. Lund renhållningsverk kommer att arbeta för att bidra
till målet.
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Boende och närmiljö – Hela Lund ska leva och utvecklas
Boende och närmiljö tar upp att den fysiska miljön i kommunen ska
stärka en trygg och attraktiv livsmiljö. Lunds kommun ska vara en
föregångare i hållbar stadsutveckling. Vad gäller denna ambition är
det av vikt att se till de återvinningsmöjligheter som behövs för att ge
en god och nära service. Grundprincipen är sedan 2019 att insamling
av återvinningsmaterial ska kunna ske bostadsnära. För att
förverkliga detta behövs ett bra samarbete inom kommunen i
planeringsstadiet.

Plan för social hållbarhet

Styrningen av planen är tänkt att ske genom en Plan för social
hållbarhet, som beslutas av kommunfullmäktige. Planen gäller i tre
år, 2021-2013 osv. I planen ska beskrivas vad som behöver göras gemensamma åtgärder för att säkra hur målen i programmet
ska uppfyllas och det anges vilken eller vilka nämnder/ styrelser som
ansvarar för att åtgärderna genomförs.
Det är av vikt att åtgärderna i kommande plan blir konkreta och
mätbara. Åtgärder som verkar överskridande mellan delområdena
kan få fram synergieffekter.

Renhållningsverkets förslag till beslut
att

godkänna förslag till remissyttrande som
renhållningsstyrelsens remissvar och översända denna till
kommunstyrelsen.

Therese Fällman
renhållningsdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Lena Wallin
kommunikatör
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Renhållningsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-28

§ 12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts remiss i
ärende"Program för social hållbarhet i
Lundskommun - Ett Lund för alla", KS 2019/0464
Dnr RH 2019/0309

Sammanfattning
Kommunkontoret har tillsammans med förvaltningarna tagit fram
ett förslag till Program för social hållbarhet i Lunds kommun.
Programmet kommer att ha en Plan för social hållbarhet kopplat till
sig där åtgärder tas upp.
Programmet för social hållbarhet har som helhet en god ambition
och bra struktur. De olika delområdena har en bra uppdelning där
områden som ”Demokrati”, ”Arbete och sysselsättning”, samt
”Boende och närmiljö” berör Renhållningsstyrelsens verksamhet
särskilt mycket.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 8 januari 2020 dnr RH
2019/0309.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse till KSAU 2019/0464
KSAU beslut om remissutskick beslut den 7 oktober 2019, § 266.
Förslag till Program för social hållbarhet – Ett Lund för alla, 20202026

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) och Torsten Czernyson (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till remissyttrande som renhållningsstyrelsens
remissvar och översända denna till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Renhållningsstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-28

RH 2020/0003

Renhållningsstyrelsen
Plats och tid

Renhållningsverket, Stora konferensrummet, Traktorvägen 16,
2020-01-28 klockan 18.00–21.12

Ledamöter

Torsten Czernyson (KD), ordförande
Lars Lindholm (FNL), vice ordf
Ulf Nymark (MP), 2:e v ordf
Lars Dahlquist (M)
Rune Granqvist (S)

Tjänstgörande ersättare

Martin Palm (L)
Gustav Hofvander (S)

Ersättare

Björn Palmqvist (FNL)
Lisa Pedersen (MP)
Sven-Inge Cederfelt (V)

Övriga

Agneta Ingemarsson, Ekonomichef, Renhållningsverket
Jadwiga Romanowska Hansson, Nämndsekreterare,
Renhållningsverket
Peter Månsson, Driftchef, Renhållningsverket
Therese Fällman, Renhållningsdirektör, Renhållningsverket
Mikael Rönnmar, KMA-samordnare, Renhållningsverket
Lena Wallin, Kommunikatör, Renhållningsverket
Josefin Stråhle, Avfallscoach, Renhållningsverket
Anna Grill, Rådgivare, Renhållningsverket
Matilda Öhgren, Projektledare FixaTill, Renhållningsverket
Per-Jörgen Persson, Skyddsombud, Renhållningsverket
Johan Nordqvist, Skyddsombud, Renhållningsverket

Justerare

Ulf Nymark (MP)

Paragrafer

§ 1–15

Plats och tid för justering

Lunds Renhållningsverk, 2020-02-04

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Renhållningsstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-28

RH 2020/0003

Sekreterare

Jadwiga Romanowska Hansson

Ordförande

Torsten Czernyson (KD)

Justerare

Ulf Nymark (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Paragrafer

§ 1–15

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Renhållningsverket, Traktorvägen 16

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jadwiga Romanowska Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-02-28

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Emma Widvind <emma.widvind@rsyd.se>
den 21 januari 2020 10:14
Post.KK.Förvaltningsbrevlåda
Remissvar i ärende "Program för social hållbarhet i Lunds kommun - Ett
Lund för alla", KS 2019/0464

Kategorier:

Hanna

Hej,
Räddningstjänsten Syd har inget att tillägga angående ärende KS 2019/0464.
För kännedom ha Räddningstjänsten Syd under många år arbetat med den sociala dimensionen och
jämställdhet – vi vill vara en räddningstjänst för alla. Så ”Program för social hållbarhet i Lunds
kommun” går helt i linje med vårt arbete vilket är riktigt roligt.

Med vänlig hälsning
Emma Widvind
funktionschef förebyggande norr
Räddningstjänsten Syd
Box 4434
203 15 Malmö
Telefon: +46465404719
Mobil: +46734472732

Serviceförvaltningen
Stab

Tjänsteskrivelse
2020-01-13
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Anne Pivén
046-3595129

Servicenämnden

anne.piven@lund.se

Remissvar på Förslag program för social hållbarhet i
Lunds kommun
Dnr SN 2019/0338

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.
Postadress

Box 41
221 00 LUND

Besöksadress

Brotorget

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

serviceforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2020-01-13
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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Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§3

Remissvar på Förslag: Program för social
hållbarhet i Lunds kommun

Dnr SN 2019/0338

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.

Yrkanden
Angelica Svensson (V) yrkar, med instämmande av Johan Lambreus
Mattsson (MP), att stryka meningen ”Dessutom föreslås ordet ’makt’
bytas ut mot ordet ’möjlighet’ för att ge det en mer positiv klang" ur
remissvaret från Servicenämnden.
Camilla Ländin (C) yrkar, med instämmande av Christer Wallin (M)
och Ljiljana Lipovac (KD), bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L) ställer proposition på
yrkandena och finner att nämnden bifaller yrkandet från Camilla
Ländin (C) med flera om att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Votering begärs och utfaller enligt följande.
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Christer Wallin (M), Magnus Ekblad
(M), Camilla Ländin (C) och Ljiljana Lipovac (KD) röstar bifall till
yrkandet från Camilla Ländin (C) med flera.
Angelica Svensson (V), Johan Lambreus Mattsson (MP), Barbro
Törnqvist (S), Lars Westerberg (S) och Kenth Andersson (S) röstar
bifall till yrkandet från Angelica Svensson (V) med flera.
Bengt Malmberg (SD) avstår från att rösta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-22
Med 5 röster för bifall till Camilla Ländins (C) med fleras yrkande
mot 5 röster för bifall till Angelica Svenssons (V) med fleras yrkande
och 1 som avstår beslutar nämnden således med ordförandens
utslagsröst att bifalla yrkandet från Camilla Ländin (C) med flera om
att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

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

Protokollsanteckningar
Bengt Malmberg (SD): Sverigedemokraterna kommer att återkomma
till kommunstyrelsen med en sammanfattande syn på förslaget till
program för social hållbarhet.
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningsledningen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-22

SN 2020/0003

Servicenämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Kristallen plan 7, 2020-01-22 klockan 17.00–
19.06

Ledamöter

Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande
Christer Wallin (M), vice ordf
Angelica Svensson (V), 2:e v ordf
Magnus Ekblad (M)
Camilla Ländin (C)
Ljiljana Lipovac (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Lars Westerberg (S)
Bengt Malmberg (SD)

Tjänstgörande ersättare

Barbro Törnqvist (S), tjänstgör för Klara Twete (S)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Hansson (S)

Ersättare

Thomas Glennow (L)
Samuel Jonsson (M)
Anders Hallin (C)
Christer Pedersen (FNL)
Tobias Ekholm (MP)
Lars A Ohlsson (V)
Ann Lidgren (FI)
Urban Nilsson (SD)

Övriga

Anna Månsson, Nämndsekreterare
Anne Pivén, Miljö- och utvecklingsledare
Matthias Olsson, Entreprenadchef
Pernilla Nevsten, Projektchef
Pål Svensson, Servicedirektör
Rebecka Kärrholm, Stabschef
Serban Radescu, IT-ansvarig/verksamhetutvecklare
Thobias Ligneman, Kommunikatör

Justerare

Angelica Svensson (V)

Paragrafer

§ 1–13

Plats och tid för justering

Serviceförvaltningen Brotorget 1 Lund, fredag den 24 januari
klockan 16.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-22

SN 2020/0003

Underskrifter
Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Inger Tolsved Rosenkvist (L)

Justerare

Angelica Svensson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Paragrafer

§ 1–13

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-27

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1 Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-02-18

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Resurs och utveckling

2020-01-13

Pia Forsberg

Diarienummer

SO 2019/0136

Socialnämnden

046-359 47 16

pia.forsberg@lund.se

Yttrande gällande Program för social hållbarhet
Sammanfattning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslaget på remiss till
nämnder med rådgivande organ, styrelser, bolag och andra
intressenter. Allmänheten har fått möjlighet att via www.lund.se
lämna synpunkter. Yttrandena ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 31 januari 2020. Ett nytt förslag läggs därefter fram till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande under
våren 2020.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2020 (denna
skrivelse)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2019,
Förslag till program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund
för alla 2020-2026

Barnets bästa

Programmet berör barn. Programmet syftar till att skapa jämlika
livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och
verkar i Lund. Exempelvis lyfts det fram i programmet att eftersom
personer under 18 år inte ges möjlighet att rösta i lokala och
nationella val, behöver det finnas särskilda vägar in i den lokala
demokratin för att säkerställa deras rätt att uttrycka sin åsikt i frågor
som rör dem.

Postadress

Box 1255
221 05 LUND

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

socialforvaltningen@lund.se
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Ärendet

Diarienummer

SO 2019/0136

Kommunkontoret har tillsammans med förvaltningarna arbetat fram
ett förslag till Program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett
Lund för alla. Programmet ska innefatta alla områden som berör
mänskliga rättigheter samt samordnas med kommunens
folkhälsoarbete. Det finns idag ett flertal styrdokument i kommunen
som har kopplingar till social hållbarhet. Dessa kommer efterhand
att arbetas in i programmet eller avslutas. Utgångspunkten är att
uppnå en tydligare styrning inom området genom att i möjligast mån
minska antalet styrdokument.
Programmet för social hållbarhet fastställs av kommunfullmäktige
med de långsiktiga prioriterade områdena och med mål för år 20202026. 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.

Kommunens nämnder, styrelser och bolag ska beakta programmet i
sin egen planering och uppföljning. Samverkan med andra aktörer
både interna och externa, ska främjas.
Kopplat till programmet tas en Plan för social hållbarhet fram som
beslutas av kommunfullmäktige. Planen ska gälla i tre år. I planen
beskrivs vilka gemensamma åtgärder som behöver göras för att
säkra hur målen i programmet ska uppfyllas och det anges vilken
eller vilka nämnder/styrelser som ansvarar för att åtgärderna
genomförs.

Uppföljning av Program och Plan för social hållbarhet görs
årligen i kommunens ordinarie uppföljningsprocess. Vart tredje år
tas en rapport om social hållbarhet fram. I denna görs fördjupade
analyser och är ett underlag för ett reviderat program och plan.
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Diarienummer

SO 2019/0136

Kopplat till arbetet finns en kommunövergripande grupp för social
hållbarhet med uppdrag att stärka och utveckla det systematiska
arbetet med social hållbarhet. Gruppen består av tjänstpersoner från
förvaltningarna samt utvalda bolag.

Socialnämndens yttrande

Remissinstanserna har ombetts att i sina yttranden särskilt pröva om
de prioriterade områdena stämmer överens med egna analyser inom
området, samt exemplifiera gemensamma åtgärder som behöver
lyftas i en plan för att säkra hur målen i programmet ska uppfyllas.
Socialförvaltningen är positiv till utformningen av Programmet för
social hållbarhet. Det finns en tydlig struktur för styrning, och det är
ändamålsenligt att infoga andra målområden och styrdokument
under de sammanhållande begreppen mänskliga rättigheter och
hållbarhet. Genom att koppla programmet till Agenda 2030 och dess
globala mål för en hållbar utveckling tydliggörs även kommunens
roll för att nå dessa mål.

Målen i Agenda 2030 och de prioriterade målområdena i
Programmet för social hållbarhet harmonierar med socialtjänstlagen
och hela kommunens socialpolitiska uppdrag. I juni 2020 kommer
regeringen att presentera ett förslag på en ny socialtjänstlag. I
förarbetet kring framtidens socialtjänst framgår att perspektivet
gällande social och ekonomisk hållbarhet varit i fokus i
utredningsarbetet. Den nya lagen ska utforma en socialtjänst med ett
stärkt förebyggande perspektiv som ger människor lika möjligheter
och rättigheter. Målet är en hållbar socialtjänst som främjar
långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och minskar behovet av
individuella insatser. Denna ansats i lagstiftningen kommer sannolikt
att påverka andra nämnder utöver socialnämnden. Programmet för
social hållbarhet kan bidra till uppfyllandet av denna ambition för
kommunen som helhet.
Samtliga sex prioriterade områden i programmet – demokrati,
utbildning, levnadsvanor, sysselsättning, boende och jämställdhet är
högst relevanta för socialtjänsten och i högsta grad betydelsefull för
nämndens målgrupper. Genom Plan för social hållbarhet kommer
målen att konkretiseras genom samverkan mellan olika aktörer.
Arbetet med att ta fram en plan kommer således att bli ett viktigt
strategiskt område att medverka i för socialförvaltningen under år
2020.
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Tjänsteskrivelse
2020-01-13

Förvaltningens förslag till beslut

Diarienummer

SO 2019/0136

Socialnämnden föreslås besluta
att

godkänna tjänsteskrivelsen och översända den till
kommunstyrelsen som sitt svar på remissen Program för social
hållbarhet.

Annika Pettersson
socialdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Johan Larsson Boström
utvecklingschef
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Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§5
Remiss i ärende"Program för social
hållbarhet i Lunds kommun - Ett Lund för alla"
Dnr SO 2019/0136

Sammanfattning
Kommunkontoret har tillsammans med förvaltningarna tagit fram
ett förslag till Program för social hållbarhet i Lunds kommun.
Programmet syftar till att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga
mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund - Ett Lund
för alla.
Programmet anger en gemensam riktning för arbetet med social
hållbarhet och lägger fast de långsiktiga prioriteringarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslaget på remiss till
nämnder med rådgivande organ, styrelser, bolag och andra
intressenter. Allmänheten har fått möjlighet att via www.lund.se
lämna synpunkter. Yttrandena ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 31 januari 2020. Ett nytt förslag läggs därefter fram till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande under
våren 2020.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2020.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2019, Förslag
till program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund för alla
2020-2026.

Yrkanden
Sengül Köse Lindqvist (FI) yrkar, med instämmande av Göran Wallén
(M), Ursula Savonius (L) och Petra Douhane (M), Teresia Ställborn
(MP), Eva S Olsson (S), Ann-Margreth Olsson (S), Saima Jönsson
Fahoum (V) och Karin Nilsson (C) att meningen på s. 2 i förslaget till
program ”Den enskilda individen har ansvar för sina val och
handlingar” i stryks samt att kommunens strategi mot våld i nära
relationer lyfts in i programmet.
Marcus Svensson (SD) yrkar att nämnden lämnar följande
yttrande:Förslaget till "Program för social hållbarhet" är rent
generellt substanslöst. Det räknar upp en rad värdeord och försöker
skapa positiva associationer, men därmed upphör tankearbetet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-22
Under rubriken "Inledning" står det:"Programmet anger en
gemensam riktning för arbetet med social hållbarhet och lägger fram
de långsiktiga prioriteringarna"
Men när man har läst förslaget till program står det klart att det
misslyckas med båda dessa ambitioner. Det anger inte någon
riktning för arbetet, och det gör inga prioriteringar.
På sidan 2, under rubriken "Ansvar", står det en bit ner:
"Programmet svarar på frågan vad som ska uppnås men inte hur det
ska genomföras. Kopplat till programmet tas en kommungemensam
plan för social hållbarhet fram"
Men det är tveksamt om förslaget till program ens svarar på frågan
vad som ska uppnås. Dessa mål kan bara nås inom ramen för ett i
praktiken nytt samhällsbygge, som kraftigt skiljer sig från det
Sverige vi ser idag, ett samhälle med katastrofal otrygghet och enorm
överbelastning av sådant som bostadsmarknad, polis, vård, och
socialtjänst.
När det gäller den kommungemensamma planen för social
hållbarhet, så måste man fråga sig om det inte hade varit bättre att
"programmet" och "planen" hade gjorts som ett och samma
dokument och man sedan hade tagit ett beslut om denna helhet.
Sedan fortsätter det på samma sätt. Genom att gång på gång nämna
namnen på olika internationella konventioner, från till exempel FN,
och gång på gång räkna upp att människor behöver ha arbete, god
hälsa, bra fritid, bra bostadssituation, att samhället behöver bli mer
jämlikt, och så vidare, så försöker man få det att framstå som om
programmet är fyllt av god vilja att allt ska vara bra. Men det är inte
bara förmågan som saknas, det är uppenbart att viljan inte heller
finns.
Ingenstans i programmet görs någon problemanalys. Vilka är de
konkreta problem som behöver lösas? Och vilka tidigare genomförda
politiska beslut, på riksnivå och lokalt i Lund, har lett till de problem
som behöver lösas? Programmet saknar historiskt och politiskt
sammanhang, och det förs inga resonemang. Man analyserar inte
vilka politiska beslut och åtgärder de senaste årtiondena (på riksnivå
och lokalt i Lund) som har haft god effekt på "social hållbarhet" och
vilka som har haft negativ effekt.
I värsta fyller detta dokument bara en funktion: att med alla vackra
ord dölja att de politiker som beslutat om det inte har en aning om
vad som behöver göras på alla de samhällsområden som berörs av
programmet och dess mål. Förslaget till "Program för social

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-22
hållbarhet" är som helhet, tyvärr, att betrakta som ett uttryck för
politisk hjälplöshet.
Göran Wallén (M) yrkar, med instämmande av Ursula Savonius (L),
Petra Douhane (M), Karin Nilsson och Agneta Lindskog (KD) bifall till
förvaltningen förslag med tilläggen att det i större utsträckning ska
finnas mätbara mål i planen samt att missbruks- och
integrationsfrågor måste tydliggöras.
Agneta Lindskog (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på Marcus
Svenssons (SD) yrkande och Agneta Lindskogs yrkande och finner att
Agneta Lindskogs (KD) yrkande vunnit bifall.
Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Agneta Lindskogs (KD) yrkande.
Nej, till Marcus Svenssons yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Göran Wallén (M), Ursula Savonius (L), Petra Douhane (M), Karin
Nilsson (C), Agneta Lindskog (KD) Saima Jönsson Fahoum (V), Eva S
Olsson (S), Ann-Margreth Olsson (S), Teresia Ställborn (MP) och
Sengül Köse Lindqvist röstar ja.
Marcus Svensson (SD) röstar nej.
Med 10 röster mot 1 röst vinner Agneta Lindskog (KD) yrkande bifall
och utgör motförslag till huvudförslaget.
Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på Sengül Köse
Lindqvists (FI) yrkande mot Agneta Lindskogs (KD) yrkande och
finner att Sengül Köse Lindqvists (FI) yrkande vunnit bifall.
Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Sengül Köse Lindqvists (FI) yrkande.
Nej, till Agneta Lindskogs (KD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Göran Wallén (M), Ursula Savonius (L), Petra Douhane (M), Karin
Nilsson (C), Saima Jönsson Fahoum (V), Eva S Olsson (S), AnnMargreth Olsson (S), Teresia Ställborn (MP) och Sengül Köse
Lindqvist röstar ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-22
Agneta Lindskog (KD) röstar nej.
Marcus Svensson (SD) avstår från att rösta.
Med 9 röster mot 1 röst vinner Sengül Köse Lindqvists (FI) yrkande
bifall.
Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på sitt eget
tilläggsyrkande om att det i större utsträckning ska finnas mätbara
mål i planen och ett avslagsyrkande av det samma och finner att hans
tilläggsyrkande vunnit bifall.
Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på sitt eget
tilläggsyrkande om att missbruks- och integrationsfrågor måste
tydliggöras och ett avslagsyrkande av det samma och finner att hans
tilläggsyrkande vunnit bifall.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna tjänsteskrivelsen och översända den till
kommunstyrelsen
att begära att meningen på s. 2 i förslaget till program ”Den
enskilda individen har ansvar för sina val och handlingar” i
stryks samt att kommunens strategi mot våld i nära relationer
lyfts in i programmet samt
att det i större utsträckning ska finnas mätbara mål i planen och
att missbruks- och integrationsfrågor måste tydliggöras.

Reservationer
Marcus Svensson (SD) reserverar sig § 5/01
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-22

SO 2020/0006

Socialnämnden
Plats och tid

Diamanten, Brotorget 1, 2020-01-22 klockan 16.30–21.00

Ledamöter

Göran Wallén (M), ordförande
Ursula Savonius (L), vice ordf, från kl 16:45
Petra Douhane (M)
Karin Nilsson (C)
Agneta Lindskog (KD)
Eva S Olsson (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Teresia Ställborn (MP)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Marcus Svensson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Saima Jönsson Fahoum (V), ersätter Sven-Bertil Persson (V)

Ersättare

Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Amanda Thonander (M), t o m kl 18:00
Yassin Ekdahl (C), t o m kl 20:40
Katarina Sjöberg (FNL), t o m kl 20:40
Fredrik Persson (S)
Jörgen Nilsson (S)
Johan Nilsson (MP)
Maja Grubelic (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Övriga

Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Fröman, verksamhetschef
Karin Säfström, verksamhetschef
Anna Burston, verksamhetschef
Ann-Charlott Johansson, t f verksamhetschef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Ulrika Brink, kommunikatör
Boel Hansson, nämndsekreterare

Justerare

Eva S Olsson (S)

Paragrafer

§ 1–23

Plats och tid för justering

Socialförvaltningen, Brotorget 1 2020-01-27 kl 16:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-22

SO 2020/0006

Underskrifter
Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Göran Wallén (M)

Justerare

Eva S Olsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Paragrafer

§ 1–23

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-28

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-02-18

Tamam Lunds synpunkter på kommunens program gällande social hållbarhet:
Tamam Lund tycker att programmet gällande social hållbarhet är ett bra initiativ och anser att
dokumentet innehåller viktiga principer om mänskliga rättigheter som är tänkta att inkorporeras
på flera plan i samhället. Vi vill däremot se att dessa principer kombineras med konkreta förslag
på hur detta ska realiseras, räcker ej med lovord om mänskliga rättigheter om det inte finns en
faktiskt arbetsplan för hur detta ska bli en realitet. Finns annars en risk att de grupper är mest
utsatta faller mellan stolarna.
Nedan kommer lite kommentarer på olika delar av programmet:
● Vi vill lyfta barn och ungas rätt till en aktiv fritid där vi vill se extra fokus på unga i
byarna: Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd. Detta då Tamam ser ett stort
behov av mötesplatser och aktiviteter för unga i byarna, främst vad gäller läxhjälp och
gratis aktiviteter efter skolan. Med denna vetskap i åtanke vill vi se att unga i byarna
ska kunna ta del av en aktiv fritid på samma villkor som unga i Lund, samt nyanlända
på samma villkor som etablerade svenska barn och ungdomar. Det kan handla om att
tillhandahålla dessa barn och unga gratis busskort då vi vet att utbudet av
fritidsaktiviteter är mycket större i Lund. (s.5).
● Vi vill se konkreta förslag på hur kommunen ska jobba med ungas delaktighet och
inflytande i kommunen och samhällsutvecklingen med fokus på allas delaktighet. Där
vi vill se att kommunen når ut till nyanlända också och inte bara etablerade svenskar,
såväl pojkar som flickor. Vi ser ett behov av en utökad tillgänglighet vad gäller
sammanhang där unga kan komma till tals och påverka. Det krävs ett mer aktivt
arbete för att nå ut även till personer som är nya i Sverige, något vi anser vara
kommunens uppgift. För att skapa tillgänglighet går det inte att förvänta sig att alla
personer har möjlighet att själva söka upp sådana sammanhang. (s.4).

● Vad gäller utbildning och lärande vet vi att de reella förutsättningarna att klara skolan
inte är de samma för alla elever i Lunds kommun. Det behövs satsningar på läxhjälp
för de elever som inte har möjlighet att få det stödet hemma. Även se till att det finns

möjlighet att få simlektioner för unga som ej kan simma då detta är obligatoriskt och
avgörande för att elever ska bli godkända i skolan. (s.5).
● Vad gäller säkra anställningar för unga, gällande satsningar på de som har större
svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, vill vi se aktivt arbete mot den
strukturella diskrimineringen som sker på arbetsmarknaden.(s.6).

● För att skapa hållbara transporter med god tillgänglighet för alla behöver
kollektivtrafiken bli billigare. Med bakgrund att priserna på Skånetrafiken har höjts
till ohållbara priser. (s.7.).
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Tekniska nämnden

Anita Wallin
Heléne Öhrström
Karl-Oscar Seth
Per Eneroth

Remiss - Program för social hållbarhet i Lunds
kommun - Ett Lund för alla
Dnr TN 2019/0695

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. 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.
Ärendet utgörs av tekniska förvaltningens remissvar på det
föreslagna programmet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 december 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll § 266, daterat 7 oktober
2019
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad den 30 september 2019.
Förslag till program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund
för alla, 2020-2026.

Barnens bästa
Programmet för social hållbarhet sätter barn i fokus.

Ärendet
Allmänna synpunkter
Tekniska förvaltningen ser positivt på programmet som vi menar
kompletterar andra styrdokument. Vi vill dock lyfta fram vikten av
koordinering med andra styrdokument vad gäller uppföljning av mål,
indikatorer och aktiviteter, så att detta kan utföras med befintliga

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-359 50 00

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se
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resurser inom förvaltningen. Det är särskilt viktigt att programmen
för social och ekologisk hållbarhet koordineras i så stor utsträckning
som möjligt, vilket lämpligen görs samtidigt som LundaEko II nu
revideras.
Programmet bör presentera prioriterade områden och mål på ett
tydligare sätt än i remissversionen. I nuläget är det inte tydligt vad
som utgör målformuleringar och vad som är mer allmänna
beskrivningarna inom respektive prioriterat område.
I definitionen nämns analyser som gjorts i samband med
framtagandet av programmet, samt de behov och utmaningar som
identifierats för Lund. För den som vill fördjupa sig eller ha mer
bakgrund till föreslagna mål är det intressant att kunna hitta
bakgrundsmaterialet, kanske som en hänvisning i programmet.
Synpunkter och kommentarer per prioriterat område:

Demokrati
Vi ser ett behov av att identifiera vilka behov som inte möts i nuläget.
Det kan exempelvis handla om att erbjuda information på flera olika
språk. Förvaltningen deltar för närvarande i ett forskningsprojekt
som undersöker om åtgärder för trafiksäkerhet är ojämnt fördelad i
kommunen. Denna typ av kartläggning är ett gott verktyg för att
undersöka nuläget och den jämlika fördelningen av tillgången till
exempelvis gång- och cykelvägar, och utifrån resultatet identifiera
relevanta åtgärder.

Levnadsvanor
Verksamheten arbetar idag för att skapa goda förutsättningar för så
kallade aktiva transporter, gång och cykling. Skolan ses även av
verksamheten som en viktig arena för arbetet med att främja
hälsosamma vanor. Verksamheten har sedan länge arbetat för att
barn och unga själva ska kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt
och säkert sätt, ett arbete som görs i samverkan med skolor. Denna
indikator stämmer väl överens med förvaltningens uppfattning.
Det prioriterade området tar även upp vikten av en trygg
boendemiljö, vilket bland annat kan betyda att det inom en tätort
eller ett närområde finns olika typer av bostäder. Här finns en
koppling till de bostadspolitiska målen.
Genom förtätning av staden kan bostadsutbudet i olika områden och
tätorter kompletteras, barriärer byggas bort och olika stadsdelar
knytas närmare varandra. Förtätning kan skapa en tryggare
boendemiljö. I kommunens översiktsplan framgår att genom
förtätning ges möjligheten att stärka mötesplatser och stadslivet, att
bygga bort barriärer, att skapa funktionsblandade områden, att
utveckla de gröna värdena samt att höja attraktiviteten och stärka
tätorternas identiteter. Att blanda olika bostadstyper, arbetsplatser,
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kultur och andra samhällsfunktioner genom förtätning i ett och
samma område kan skapa mer livskraftiga offentliga rum, en
trygghet och sammanhållning samt stärkta möjligheter till möten. En
tätare och mer blandad stadsmiljö kan också öka barns, äldres och
funktionshindrades förutsättningar att röra sig i tätortsmiljön
förutsatt att hänsyn tas till dessa gruppers behov. Detta bidrar till en
social hållbarhet.

Arbete och sysselsättning
Ett projekt som gett stort mervärde för den sociala hållbarheten i
Lund är socialförvaltningens arbetsmarknadsprojekt
”Kretsloppsgruppen”. Kretsloppsgruppen (KL-gruppen) har hjälpt
många som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden
tillbaka på vägen mot arbete och försörjning. KL-gruppen levererar
flera tjänster till tekniska förvaltningen såsom parkskötsel,
renhållning, uppsättning av juldekorationer och mycket annat som är
till stor glädje för lundaborna. De senaste åren har gruppens
verksamhet tyvärr minskats avsevärt. Tekniska förvaltningen
hoppas att Kretsloppsgruppen kommer tas med som ett permanent
projekt i plan för social hållbarhet och att man ser över möjligheten
att utöka verksamheten.
I beskrivningen framgår det att Lunds kommun tillsammans med
andra aktörer ska ge ett samlat stöd för grupper med högre
arbetslöshet att ta sig in på arbetsmarknaden. En möjlighet att arbeta
med detta i exploateringsverksamheten är att uppmuntra och
premiera byggaktörer som arbetar med social hållbarhet. Det kan
t.ex. vara sponsring till det lokala föreningslivet, skapandet av trygga
och inkluderande boendemiljöer och anställning av personer som
står långt från arbetsmarknaden. I kommunens markpolicy, i
utbyggnads- och boendestrategi 2025, framgår att direktanvisning
av mark kan ske till byggherre som har ett intressant nyskapande
koncept eller som föreslår en innovativ förädling på kommunägd
mark alternativt uppvisar ett projekt som är särskilt hållbart ur
miljö-, ekonomiska-, eller bostadssociala aspekter.

Boende och närmiljö
I programmet skrivs att för att uppnå ett socialt hållbart samhälle
ska verksamheten sträva efter att anpassa och utforma sina insatser
med fokus på de grupper som har störst behov. Detta görs idag till
viss del. Den fysiska tillgängligheten utformas för att skapa jämlika
förutsättningar för personer med olika funktionsvariationer och
verksamheten har nära samverkan med kommunala
funktionshinderrådet.
Åtgärder riktat mot barn och unga, och deras skolvägar, görs också
utifrån insatser riktade mot en identifierad grupp. Dessa insatser
görs för att skapa goda och jämlika förutsättningar. Men i andra
investeringar tas det främst i beaktning hur investeringen skapar
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störst nytta utifrån de begränsade ekonomiska medlen. Detta mäts
oftast utifrån antalet användare av exempelvis en ny cykelväg,
medan faktorer så som socioekonomi inte tas i beaktning.
Programmet får gärna förtydliga vikten av trygghet på allmänna
platser. Lund är generellt en trygg stad, men den upplevda
tryggheten spelar stor roll både i hur människor väljer att
transportera sig och använda staden. Upplevd trygghet är en viktig
aspekt för att skapa jämlika förutsättningar i staden. Idag deltar
förvaltningen i trygghetsvandringar som leds av polisen men där
flera verksamheter och parter samverkar.
I programmet beskrivs att allt nytt som utformas och planeras ska
göras tillgängligt för alla och/eller tillgodose ett brett spektrum av
behov genom universell utformning. Denna formulering kan tolkas
som att miljöer i vårt offentliga rum ska likriktas. Vi tror att vi bäst
tillgodoser ett brett spektrum av behov genom en stor variation av
miljöer i hela staden även om dessa kan vara riktade till specifika
behov och specifika målgrupper. Totalt sett ger det en dynamisk stad
där alla kan hitta något som passar just deras behov, möjligheter och
intresse.
I beskrivningen framgår det att Lund har ett underskott på bostäder
för äldre, studenter och nyanlända. För att uppnå socialt hållbara
miljöer är det viktigt att varje tätort och stadsdel kan erbjuda en
bred boendeboendepalett. Det ska finnas bostäder i varierande
storlekar och upplåtelseformer som möter olika gruppers och hela
livets behov och önskemål. Ambitionen stämmer väl med de
bostadspolitiska mål som återfinns i kommunens Utbyggnads- och
boendestrategi 2025. I markpolicyn som återfinns i samma
dokument framgår hur kommunen, i syfte att bidra till uppfyllandet
av målsättningarna, arbetar med utvecklandet av sin markreserv
bl.a. hur markanvisning och försäljning av kommunal mark till
bostadsprojekt sker.
I samband med den kommande revideringen av Utbyggnads- och
boendestrategi 2025 finns möjlighet att titta över kommunens
bostadspolitiska målsättningar samt prioriteringar av utbyggnaden i
översiktsplan i ett tioårsperspektiv. Ett underlag för detta arbete
kommer då bl.a. att vara kommunens program för social hållbarhet.
Vår park-och naturverksamhet berörs främst av det prioriterade
området Boende och närmiljö samt Levnadsvanor, som båda
relaterar till mål 7.1 i nuvarande version av LundaEko II: Lunds
kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och rätt till
gröna miljöer.
Genom att sätta fokus på varje invånares behov inbegrips behovet
hos barn som har en begränsad möjlighet att förflytta sig, hos den
med funktionsvariation, hos den som saknar utemiljö i anslutning till
sin bostad och den som är beroende av kollektivtrafik för att komma
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Tjänsteskrivelse
2019-12-18

till skog och vild natur. Behov har vi alla, men de kan variera mellan
individer, mellan årstider och perioder i livet. Gemensamt för alla
invånare är dock att för bästa måluppfyllelse bör gröna miljöer, samt
tillgången till natur och friluftsliv vara så nära och tillgängligt som
möjligt i förhållande till var och ens bostad.

Jämställdhet
Detta beaktas exempelvis vid snöröjning och underhåll av befintliga
stråk oavsett trafikmedel. Det innebär att vägar inte prioriteras att
snöröjas innan cykel- och gångbanor, samtidigt som
framkomligheten för kollektivtrafik säkerställs. Dessa prioriteringar
skapar god tillgänglighet för både män och kvinnor att ta sig fram
med hållbara transportmedel. På så vis skapas förutsättningar för ett
jämställt transportsystem utan att cementera skillnaderna i resvanor
- något som kan vara en risk och gärna hade fått förtydligas i
programmet.
I programmet framhålls även att tjänster ska vara tillgängliga och
jämställda. Vilka tjänster de syftas på förklaras inte. Men det kan
tolkas som att tjänster för kollektivtrafik och färdtjänst faller här
under. Idag bestäms detta främst av Region Skåne, och det sker i den
mån som Skånetrafiken anser att de ekonomiska utgifterna kan
täckas av andelen resenärer.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att yttra sej över förslag till program för social hållbarhet enligt
tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, samt
att

översända yttrandet till kommunstyrelsen.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 11
Remiss - Program för social hållbarhet i
Lunds kommun - Ett Lund för alla
Dnr TN 2019/0695

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. 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.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 december 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll § 266, daterat 7 oktober
2019.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad den 30 september 2019.
Förslag till program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund
för alla, 2020-2026.

Yrkanden
Lars Leonardsson (M) yrkar med instämmande av Cecilia Barnes (L),
Lena Fällström (S) och Steingrimur Jonsson (V) bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lars
Leonardssons (M) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sej över förslag till program för social hållbarhet enligt
tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-22
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-22

TN 2020/0025

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotoget 1, Lund, 2020-01-22 klockan 17.30–
21.10

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), fram till och med kl 21:00 § 30
Steingrimur Jonsson (V)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Christine Larsson (C), istället för Johan Nilsson (C)
Johnny Hulthén (S), istället för Margareta Kristensson (S) från
och med klockan 21:01 § 31

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Gunnar Linde (KD)
Shahad Lund (MP)
Rebecca Johansson (V)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef

Justerare

Lena Fällström (S)

Paragrafer

§ 5–36, varav § 14 är omedelbart justerad

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen 03 februari 2020 kl 16:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-22

TN 2020/0025

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Lena Fällström (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Paragrafer

§ 5–13 och 15–36

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-02-26

Utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Utbildningskansliet

2019-11-26
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Diarienummer

UN 2019/0607

Sara Alfredsson

Utbildningsnämnden

sara.alfredsson@lund.se

Remiss i ärende "Program för social hållbarhet i
Lunds kommun - Ett Lund för alla", KS 2019/0464
Sammanfattning
Ett program för social hållbarhet har tagits fram. Programmet syftar
till att stärka Lunds arbete med jämlika livsvillkor och för att förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund.
Utbildningsnämnden välkomna programmet och ser många fördelar
med att samla tidigare program och planer i samma program.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2019
Dnr UN2019/0607 (denna skrivelse).
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2019 Dnr
KS2019/0464Förslag till program för social hållbarhet i Lunds
kommun – Ett Lund för alla, 2020-2026.

Barnets bästa
Programmet berör barn. Programmet syftar till att skapa jämlika
livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och
verkar i Lund. Exempelvis lyfts det fram i programmet att eftersom
personer under 18 år inte ges möjlighet att rösta i lokala och nationella val, behöver det finnas särskilda vägar in i den lokala demokratin för att säkerställa deras rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som rör
dem. Konventionen om barnets rättigheter är ett av de styrdokument
som finns för att säkerställa mänskliga rättigheter för alla. I program
för social hållbarhet finns tydlig koppling till barnets bästa i enlighet
med konventionen om barnets rättigheter.

Ärendet
Bakgrund
Program för social hållbarhet i Lunds kommun- Ett Lund för alla
2020-2026 har tagits av kommunkontoret i samverkan med samtliga
förvaltningar. Utbildningsförvaltningen har haft två deltagare i
arbetsgruppen i syfte att bevaka utbildningsnämndens ansvars-

Postadress

Box 138
22100 Lund

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

utbildningsforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-11-26
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UN 2019/0607
områden och säkerställa att programmet utformas i enlighet med de
styrdokument som gäller för Utbildningsnämndens verksamheter.
Programmet utgör, tillsammans med LundaEko II samt EVP, det
övergripande ramverket för kommunens arbete med hållbarhet.
Syftet med program för social hållbarhet är att skapa jämlika
livsvillkor och säkerställa mänskliga rättigheter för alla som bor och
verkar i Lund.
Program för social hållbarhet bygger på de globala målen för hållbar
utveckling, konventionen om mänskliga rättigheter, de nationella
folkhälsopolitiska målen samt den regionala utvecklingsstrategin.
Arbetet med programmet har utgått från nulägesanalyser och
genomlysningar av alla förvaltningars behov, och svarar på frågan
vad som ska uppnås men inte hur det ska uppnås. Kopplat till
programmet kommer en treårig plan att tas fram för genomförandet.
Programmet består av 6 prioriterade områden som tillsammans
anger riktningen för arbetet med social hållbarhet i Lund.

Utbildningsförvaltningens synpunkter
Utbildningsförvaltningen har varit delaktiga i framtagandet av
program för social hållbarhet och har på så sätt kunnat påverka såväl
form som innehåll redan i arbetsprocessen. Det ser Utbildningsförvaltningen som en framgångsfaktor gällande själva genomförandet av planen. Programmet utgår på så sätt från de förutsättningar
nämndens verksamheter har i form av bland annat skollag.
Utbildningsförvaltningen ser det som viktigt att även få delta i
framtagandet av de planer som ska tas fram i samband med
genomförandet, i syfte att säkerställa att aktiviteter formuleras som
stärker arbetet med social hållbarhet både i skolan och i kommunens
i övrigt.
Program för social hållbarhet är ambitiöst och inspirerande.
Utbildningsförvaltningen är mycket positivt till att flera av de planer
och program som tidigare funnits i kommunen nu samlats i ett och
samma program, det förtydligar hur frågor hänger ihop och interagerar, och stärker och förenklar förvaltningarnas arbete med social
hållbarhet.
Utbildningsförvaltningen ser det som positivt att programmets
prioriterade områden kopplas till de globala målen för hållbar
utveckling.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Sara Alfredsson
Utvecklingsledare

Tjänsteskrivelse
2019-11-26
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UN 2019/0607

Ordförandes förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

anta tjänsteskrivelsen som svar på remiss i ärendet Program
för social hållbarhet i Lunds kommun - Ett Lund för alla”.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-11

§ 157
Remiss i ärende "Program för social
hållbarhet i Lunds kommun - Ett Lund för alla"
Dnr UN 2019/0607

Sammanfattning
Ett program för social hållbarhet har tagits fram. Programmet syftar
till att stärka Lunds arbete med jämlika livsvillkor och för att förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund.
Utbildningsnämnden välkomna programmet och ser många fördelar
med att samla tidigare program och planer i samma program.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2019 Dnr
KS2019/0464Förslag till program för social hållbarhet i Lunds
kommun – Ett Lund för alla, 2020-2026.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta tjänsteskrivelsen som svar på remiss i ärendet Program
för social hållbarhet i Lunds kommun - Ett Lund för alla”.

Protokollsanteckningar
Frida Gudmundsson (FI) medges lämna följande protokollsanteckning:
"Feministiskt Initiativ menar att formuleringen om individens ansvar
för sina val och handlingar inte är gångbar i alla nämnder och bör
därför inte stå i ett övergripande program. Formuleringen känns
politiskt motiverad, och bör ändras."
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

2019-12-11

UN 2019/0588

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Tågvirket, St. Södergatan 47, 2019-12-11 klockan 17.00–18.06

Ledamöter

Rasmus Törnblom (M), ordförande
Hedvig Åkesson (KD), vice ordf
Jesper Sahlén (V), 2:e v ordf
Camilla Norberg Hansen (L)
Anders Edström (FNL)
Stig Svensson (S)
Per Almén (S)
Åsa Wittenfelt (SD)

Tjänstgörande ersättare

Anders Ebbesson (C), tjänstgör för David Liljedal (C)
Ann-Louise Levau (S), tjänstgör för Elin Folkesson (S)
Klas Sivén (MP), tjänstgör för Helena Heintz (MP)

Ersättare

Adrian Kasperczyk (L)
Sarah Hammar (L)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Mats Nilsson (S), §§ 152-162 från kl.17:15
Frida Gudmundsson (FI)
Sven Björnsson (SD)

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirekötr
Magnus Sternudd, ekonomichef/lokalsamordnare
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Mia Reuterborg, utvecklingsledare
Sara Alfredsson, utvecklingsledare
Judit Pozna Meding, kommunikatör
Mari Bergqvist, rektor/åhörare
Camilla Ekberg, chef/åhörare
Robert Jivegård, personalföreträdare LR

Justerare

Jesper Sahlén (V)

Paragrafer

§ 147–162, varav § 158 är omedelbart justerad

Plats och tid för justering

Tisdagen den 17 december 2019, kl. 10.00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-11

UN 2019/0588

Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Rasmus Törnblom (M)

Justerare

Jesper Sahlén (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Paragrafer

§ 147–157 och 159–162

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-01-09

Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Gemensam administration

2019-11-14
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VOO 2019/0480

Anne Jüriado Kammenhed

Vård- och omsorgsnämnden

anne.juriadokammenhed@lund.se

Remiss i ärende "Program för social hållbarhet i
Lunds kommun - Ett Lund för alla" (KS 2019/0464)
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 oktober 2019 att
remittera ett förslag på program för social hållbarhet i Lunds
kommun till nämnderna.
Remissinstanserna ska bedöma om de prioriterade områdena
stämmer överens med egna analyser inom området samt
exemplifiera gemensamma åtgärder som behöver lyftas i en plan för
att säkra hur målen i programmet ska uppfyllas.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det är bra att kommunen
tar ett helhetsgrepp kring social hållbarhet. Mänskliga rättigheter
och jämlika levnadsvillkor är viktiga frågor. Genom ett samlat grepp
kan kunskapsnivån och medvetenheten kring frågorna höjas.
Det är viktigt att program och plan för social hållbarhet synkroniserar med övrig verksamhetsplanering samt att uppföljningen sker i
ordinarie process.
Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om åtgärder som
stämmer överens med det föreslagna programmets inriktning.

Beslutsunderlag
VOO tjänsteskrivelse 2019-11-14 programmet Ett Lund för alla
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 protokollsutdrag §
266 Program för social hållbarhet – remissutskick
Förslag: Program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund
för alla 2020-2026 remissversion
Kommunkontoret 2019-09-30 Tjänsteskrivelse Program för social
hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund för alla, 2020-2026

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Bangatan 10A

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

vardochomsorg@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-11-14
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VOO 2019/0480

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Beslutet rör personer med funktionsnedsättning. Personer med
funktionsnedsättning påverkas av beslutet genom att kommunen tar
ett samlat grepp om social hållbarhet och mänskliga rättigheter.
Även om mänskliga rättigheter gäller lika för alla, finns det hinder
som försvårar för individer inom vissa grupper att kunna tillgodogöra sig sina rättigheter. Därför finns det internationella konventioner som bland andra rör personer med funktionsnedsättning.

Barnets bästa
Beslutet rör barn. Barn påverkas av beslutet genom att kommunen
tar ett samlat grepp om social hållbarhet och mänskliga rättigheter.
Även om mänskliga rättigheter gäller lika för alla, finns det hinder
som försvårar för individer inom vissa grupper att kunna tillgodogöra sig sina rättigheter. Därför finns det internationella
konventioner som bland andra rör barn.

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 oktober 2019 att
remittera ett förslag på program för social hållbarhet i Lunds
kommun till bland andra vård- och omsorgsnämnden.
Remissinstanserna ska bedöma om de prioriterade områdena
stämmer överens med egna analyser inom området samt
exemplifiera gemensamma åtgärder som behöver lyftas i en plan för
att säkra hur målen i programmet ska uppfyllas.
Vård- och omsorgsförvaltningen har berett remissen i förvaltningens
ledningsgrupp.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det är bra att kommunen
tar ett helhetsgrepp kring social hållbarhet. Mänskliga rättigheter
och jämlika levnadsvillkor är viktiga frågor. Genom ett samlat grepp
kan kunskapsnivån och medvetenheten kring frågorna höjas.
Det är viktigt att program och plan för social hållbarhet synkroniserar med övrig verksamhetsplanering samt att uppföljningen sker i
ordinarie process.
Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om åtgärder som
stämmer överens med det föreslagna programmets inriktning.

Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser förslaget
kommer att ha för vård- och omsorgsnämnden. Eventuell förändring
kommer att framgå av ekonomi- och verksamhetsplanen (EVP).

Tjänsteskrivelse
2019-11-14
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VOO 2019/0480

Egna analyser inom området
Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om åtgärder som
stämmer överens med det föreslagna programmets inriktning.
Exempelvis kommer nämnden att samverka mer med civilsamhället.
Hälsosamma vanor kommer också att främjas genom fokus på
måltidsmiljöer och mat i ordinarie boende.

Exempel på gemensamma åtgärder
Vård- och omsorgsnämnden samverkar med flera andra
förvaltningar kring löpande uppgifter. Nämnden har också beslutat
att samverka mer med civilsamhället.

Demokrati – skapa jämlika möjligheter till delaktighet och
inflytande
Inom välfärdsteknologin sker en rad samarbeten med näringsliv och
universitet som kan leda till delaktighet och inflytande. Exempelvis
finns ett samarbete med socialförvaltningen om digital signering.
I kommunens beslutsunderlag ska beslutets konsekvenser för barn
analyseras. Vård- och omsorgsförvaltningen och tekniska
förvaltningen har även analyserat besluts konsekvenser för personer
med funktionsnedsättning. Genom att kommunen nu tar ett helhetsgrepp kring mänskliga rättigheter, borde analyserna arbetas om till
att omfatta alla mänskliga rättighetsperspektiv.

Utbildning och lärande - Skapa jämlika förutsättningar för ett
livslångt lärande
Vård- och omsorgsförvaltningen samarbetar med kultur- och
fritidsförvaltningen och socialförvaltningen kring fritids för
ungdomar med funktionsnedsättning.

Levnadsvanor - Främja hälsosamma vanor genom hela livet
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar tillsammans med Region
Skåne för att utveckla samverkansformer i enlighet med utvecklingsavtalet för hälso- och sjukvård. Målgruppen är de mest sjuka med
behov av kommunal hälso- och sjukvård. Alla som bedöms tillhöra
målgruppen ska erbjudas den nya vårdformen, mobilt vårdteam.

Arbete och sysselsättning - Ökad etablering på arbetsmarknaden
Vård och omsorgsförvaltningen samarbetar med andra förvaltningar
kring breddad rekrytering. Breddad rekrytering är en del av Lunds
kommuns handlingsplan för kompetensförsörjning. Kommunen ska
anställa fler medarbetare inom målgrupper som har svårt att ta sig in
på arbetsmarknaden.

Tjänsteskrivelse
2019-11-14
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VOO 2019/0480

Boende och närmiljö – Hela Lund ska leva och utvecklas
Äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som en
del av samhället och inte segregeras (socialt hållbara miljöer). I dag
är det svårt med bostadskarriären från ett LSS-boende till en
ordinarie lägenhet.
Förvaltningen utreder vilka olika boendeformer som efterfrågas och i
vilken mån dessa boendeformer tillgodoser behovet för äldre personer.
Utredningen har skett i samarbete med LKF.

På kommunens träffpunkter för seniorer finns det möjlighet att delta
i många roliga, intressanta och hälsofrämjande aktiviteter. På
träffpunkterna ges det tillfälle att träffa människor, många gånger
kring ett gemensamt intresse.

Jämställdhet - Kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv
För att veta vilka konsekvenser kommunala beslut får för kvinnor
respektive män, behöver kommunens system för ärendehantering
kunna visa könsuppdelad statistik.
Vård- och omsorgsförvaltningen samarbetar med andra
förvaltningar i projektet Heltid som norm. Ett av målen med
projektet är att kvinnor ska kunna leva på sin pension.
Vård och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden som sitt
yttrande överlämnar tjänsteskrivelsen den 14 november 2019 i
ärendet.

Vård- och omsorgsförvaltningens arbetsutskotts förslag till
beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslås besluta
att

lämna över ärendet till vård- och omsorgsnämnden.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Anne Jüriado Kammenhed
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsen@lund.se
Akten

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-18

§ 132
Remissyttrande i ärende Program för social
hållbarhet i Lunds kommun - Ett Lund för alla
Dnr VOO 2019/0480

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 oktober 2019 att
remittera ett förslag på program för social hållbarhet i Lunds
kommun till nämnderna.
Remissinstanserna ska bedöma om de prioriterade områdena
stämmer överens med egna analyser inom området samt
exemplifiera gemensamma åtgärder som behöver lyftas i en plan för
att säkra hur målen i programmet ska uppfyllas.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det är bra att kommunen
tar ett helhetsgrepp kring social hållbarhet. Mänskliga rättigheter
och jämlika levnadsvillkor är viktiga frågor. Genom ett samlat grepp
kan kunskapsnivån och medvetenheten kring frågorna höjas.
Det är viktigt att program och plan för social hållbarhet
synkroniserar med övrig verksamhetsplanering samt att
uppföljningen sker i ordinarie process.
Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om åtgärder som
stämmer överens med det föreslagna programmets inriktning.

Beslutsunderlag
VOO tjänsteskrivelse 2019-11-14 programmet Ett Lund för alla
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07 protokollsutdrag §
266 Program för social hållbarhet – remissutskick
Förslag: Program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund
för alla 2020-2026 remissversion
Kommunkontoret 2019-09-30 Tjänsteskrivelse Program för social
hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund för alla, 2020-2026

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att avge yttrande till
kommunkontoret i enlighet med tjänsteskrivelsen av den 14
november 2019.
Annika Nilsson (FI) med instämmande av Pär-Ola Nilsson (S), Mai
Almén (S), Anette Mårtensson (MP) och Martin Stensson (V) yrkar
bifall till förvaltningens förslag till beslut avge yttrande till
kommunkontoret i enlighet med tjänsteskrivelsen av den 14

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-18
november 2019 med tilläggsyrkandet att vård- och
omsorgsnämndens remissvar ska ange att meningen ”den enskilda
individen har ansvar för sina val och handlingar” på sidan 2 i
förslaget till programmet bör strykas.

Beslutsgång
Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer först proposition på yrkandet att
avge yttrande till kommunkontoret i enlighet med tjänsteskrivelsen
av den 14 november 2019 och finner detta bifallet.
Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer därefter proposition på Annika
Nilssons (FI) med flera tilläggsyrkande att vård- och
omsorgsnämndens remissvar ska ange att meningen ”den enskilda
individen har ansvar för sina val och handlingar” på sidan 2 i
förslaget till programmet bör strykas , och finner detta bifallet.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

avge yttrande till kommunkontoret i enlighet med
tjänsteskrivelsen av den 14 november 2019 med tillägget
att vård- och omsorgsnämndens remissvar ska ange att meningen
”den enskilda individen har ansvar för sina val och handlingar”
på sidan 2 i förslaget till programmet bör strykas.

Protokollsanteckningar
Annika Nilsson (FI) inger en protokollsanteckning med följande
lydelse:
Feministiskt Inititiativ gläds åt att tjänsteskrivelsen
uppmärksammar det självklara att kvinnor ska kunna leva på sin
pension.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsen@lund.se
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-18

VOO 2019/0588

Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10
A, Lund, 2019-12-18 klockan 14.00–18.10

Ledamöter

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande, tom § 129
Pär-Ola Nilsson (S), 2:e v ordf
Tove Klette (L)
Tove Persson (FNL)
Dan Backman (KD)
Mai Almén (S)
Anette Mårtensson (MP), from § 126
Martin Stensson (V)
Annika Nilsson (FI), from § 127
Gabriella Hedarv (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lars Wirtén (MP), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP) from §
123 tom § 125
Gunilla Wahlberg (V), tjänstgör för Annika Nilsson (V) from §
123 tom § 126

Ersättare

Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör from § 130
Thomas Åkesson (M)
Pia Askman (C)
Andreas Brodin (S), from § 127
Cecilia Skoug (S), from § 127
Ibrahim Mohamad (S)
Lena Lindman (SD)

Övriga

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 142
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 142
Veronica Welin, verksamhetschef, tom § 125
Johanna Bredmar, HR-chef, tom § 127
Linus Hesselbom, Projektledare, tom § 125
Lena Hansen, Kommunal, tom § 142
Lars Öst, Vision, tom § 126

Justerare

Martin Stensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-18

VOO 2019/0588

Paragrafer

§ 123–143

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund den 23
december 2019 kl.09.00

Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Martin Stensson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-18

Paragrafer

§ 123–143

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-01-22

Överförmyndarnämnden

Tjänsteskrivelse

Överförmyndarenheten

2020-01-22

Diarienummer

ÖFN 2020/0001

Överförmyndarnämnden

Johanna Haglund,

johanna.haglund@lund.se

Överförmyndarnä’m dne nÖverförmyndarnäm nde nK ommunk ont oret

Remissvar - Program för social hållbarhet i Lunds
kommun- Ett Lund för alla, 2020-2026
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut förslag på
”Program för social hållbarhet i Lunds kommun- Ett Lund för alla
2020-2026” på remiss till berörda instanser. Remissvar ska vara
kommunkontoret tillhanda senast den 31 januari 2020.
Programmet syftar till att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga
mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lunds kommun.
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.
Överförmyndarnämnden har ombetts att särskilt pröva om de
prioriterade områdena stämmer överens med egna analyser inom
området samt exemplifiera gemensamma åtgärder som behöver
lyftas i en plan för att säkra hur målen i programmet ska uppfyllas.

Överförmyndarnämnden ställer sig positiv till det förslag som tagits
fram. Tydligast betydelse på vårt område har det demokratiska
prioriteringsområdet.

Överförmyndarnämnden vars verksamhet bygger helt på samverkan
med civilsamhället, lyfter i remissvaret fram samverkan med andra
aktörer i kommunen och med andra kommuner. Gemensamt arbete
för att säkerställa tillgången på frivilliga samhällsarbetare liksom
digitalisering pekas också ut som ett bidrag till social hållbarhet.
Överförmyndarnämnden vill understryka att programmet för social
hållbarhet är kopplade till kostnader som kräver ekonomiska
satsningar. Dessa behöver lyftas fram, ses över och förtydligas.
Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

1 (5)

Tjänsteskrivelse
2020-01-22

Diarienummer

ÖFN 2019/0012

Programmet för social hållbarhet behöver korsreferenser till de
styrdokument som redan finns och förtydligas och lyftas fram.

Överförmyndarnämnden föreslår att formuleringen på s 2, st. 6 ”Den
enskilda individen har ansvar för sina val och handlingar.” utgår.
Överförmyndarnämnden vill även framhålla att de prioriterade
områdena inte bör särskiljas från varandra eftersom de är
sammanlänkade och ger därför ett helhetsperspektiv.

Överförmyndarnämnden efterlyser ett mer inkluderande språkbruk
t.ex. avseende könstillhörighet och sexuell läggning.

Beslutsunderlag

Kommunkontoret, strategiska avdelningens tjänsteskrivelse den 30
september 2019 KS 2019 dnr 0464
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 7 oktober 2019, §
266 dnr KS 2019/0731
Program för social hållbarhet i Lunds kommun- Ett Lund för alla,
2020-2026

Barnets bästa

Programmet berör barn och ungdomar. Programmet syftar till att
skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för
alla som bor och verkar i Lund, till exempel lyfts det fram i
programmet att eftersom personer under 18 år inte ges möjlighet att
rösta i lokala och nationella val, behöver det finnas särskilda vägar in
i den lokala demokratin för att säkerställa deras rätt att uttrycka sin
åsikt i frågor som rör dem.

Ärendet

Bakgrund
Den bärande tanken bakom överförmyndarnämnden, som är en
obligatorisk nämnd i kommunen, är att alla kommuninnevånare ska
kunna få lika rätt och jämlika villkor oavsett personlig förmåga.
Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn
över ställföreträdarna d.v.s. de som har uppdrag som gode män,
förvaltare och förmyndare i kommunen. Vidare utreder
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Diarienummer

ÖFN 2019/0012

överförmyndaren enskildas behov av ställföreträdare samt
rekryterar personer till uppdrag som god man och förvaltare.

Gemensamt för förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap är att
någon, av olika anledningar, är oförmögen att tillvarata sina
intressen och företräda sig själv. Det kan vara omyndiga, människor
som är bortavarande och – i det stora flertalet av fall – personer som
på grund av hälsoskäl har nedsatt förmåga att ta till vara sina
rättsliga, ekonomiska och/eller personliga angelägenheter. De
behöver därför en ställföreträdare för att utöva inflytande över sina
liv och sin omgivning samt leva ett så självständigt liv som möjligt.

Uppdraget

Överförmyndarnämnden har ombetts att särskilt pröva om de
prioriterade områdena stämmer överens med egna analyser inom
området samt exemplifiera gemensamma åtgärder som behöver
lyftas i en plan för att säkra hur målen i programmet ska uppfyllas.

Överförmyndarnämndens synpunkter

Överförmyndarnämnden ställer sig positiv till det förslag som har
lagts fram.

De sex prioriterade områdena i programmet berör
Överförmyndarnämndens verksamhet direkt men även
ställföreträdarna och deras huvudmän. Tydligast betydelse på vårt
område har det demokratiska prioriteringsområdet.

Överförmyndarnämndens verksamhet gynnas av samverkan med
andra aktörer i och utanför kommunen. Sådan samverkan skapar
förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle för alla och behövs
för att möta de krav som vi ställer på ställföreträdare och på vår egen
verksamhet. Detta behov av samverkan är sedan tidigare identifierad
i Lunds kommun. Ett exempel är den samverkan som
överförmyndarenheten har med socialförvaltningen och vård-och
omsorgsförvaltningen i kraft av kommunstyrelsens beslut från 201802-07 (KS 2017/0996). Som ett första steg i denna samverkan
skapar vi nu en gemensam väg in på kommunens hemsida för de
personer i civilsamhället som är intresserade av att hjälpa till genom
frivilligt samhällsarbete. Ett nästa steg är ett gemensamt
rekryteringsverktyg för dessa ideella krafter. Dessa steg har
bedömts ha stor betydelse för en kostnadseffektiv verksamhet och
för de frivilliga samhällsarbetarna som är en ovärderlig källa till
social hållbarhet för hela kommunen.
Uppdragen för överförmyndarnämndens ställföreträdare blir allt
mer avancerade och varaktiga. Detta kräver specifik kompetens och
resiliens hos ställföreträdarna. Genom att dela den kompetens som
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finns inom kommunen, mellan kommuner och andra aktörer kan
den sociala hållbarheten för ställföreträdare och huvudmän öka.

Överförmyndarnämndens verksamhet är väl avgränsad, lagreglerad
och handläggs likartat över hela riket. Detta är också en
rättssäkerhetsfråga för de individer som behöver skyddet från
Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnas verksamhet lämpar sig
särskilt väl för långtgående samarbeten och sammanslagningar över
kommungränserna. Det finns många kommuner som redan har
slagit sig samman i gemensamma överförmyndarnämnder eller i
kansligemenskaper över kommungränserna. Detta skapar mer
socialt hållbara enheter för individer, för anställda och för
medborgarna i stort.
Den ökande digitaliseringen öppnar upp och skapar förutsättningar
för kommunöverskridande samarbeten i större utsträckning utan
negativ inverkan på medborgarna. Digitaliseringen bidrar också till
att ställföreträdarna kan fokusera på huvudmannens individuella
behov. Det är trots detta angeläget att fortsatt ha fysisk nåbar
verksamhet för de som behöver denna kontakt i verksamheten.

Programmet för social hållbarhet behöver korsrefereras med de
styrdokument som redan finns, förtydligas och lyftas fram. Idag finns
det redan framtagna styrdokument som syftar till social hållbarhet
men de saknar korsreferenser, t.ex. strategin för Våld i nära
relationer som ingår i programmet för rätt och säkerhet men som
också borde knytas till social hållbarhet.
Överförmyndarnämnden föreslår att formuleringen på s 2, st. 6 ”Den
enskilda individen har ansvar för sina val och handlingar.” utgår.
med tillägget att formuleringen på s. 2, st 6, föreslås utgå är på grund
Programmet avser kommunens ansvar och den enskilda individens
ansvar bör inte blandas in.
Överförmyndarnämnden vill även framhålla att de prioriterade
områdena inte bör särskiljas från varandra från varandra eftersom
de är sammanlänkade och därför utgör ett helhetsperspektiv.
Det sociala programmet i sin helhet har en binär syn.
Överförmyndarnämnden anser att språket bör vara mer
inkluderande och inte baserat på könsnormen. Ett socialt hållbart
samhälle bygger på att alla känner sig inkluderade oavsett
könstillhörighet, sexuell läggning eller uttryck.
Överförmyndarnämnden ser en risk för att målbilden är för hög i
förhållande till ekonomi och tidsplan. Det måste finnas en stark
koppling mellan ambitionen med arbetet och dess resurser.
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ÖFN 2019/0012

De kostnader som överförmyndaren har är i huvudsak direkta
konsekvenser av den lagstiftningen som reglerar ställföreträdares
rätt till arvode för sina uppdrag. Skälig arvoden behövs för att
behålla och rekrytera nya ställföreträdare. Överförmyndarnämnden
anser att social hållbarhet är kopplade till ekonomiska satsningar
och det kommer krävas förtydliganden av vilka dessa är.

Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden föreslås besluta
att

yttra sig enligt tjänsteskrivelsen.

Johanna Haglund,
handläggare

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

Louise Snellman,
enhetschef
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Överförmyndarnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§8
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Remiss Program för social hållbarhet

Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar
att

överlämna tjänsteskrivelsen Remissvar- Program för social hållbarhet i Lunds
kommun till kommunkontoret som sitt remissyttrande.

Föredragande
Johanna Haglund
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunkontoret
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