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§ 236 Program för social hållbarhet 2020-2030 i
Lunds kommun - Ett Lund för alla
Dnr KS 2019/0464

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

anta Program för social hållbarhet 2020-2030 - Ett Lund för
alla
Program för social hållbarhet ersätter policy för
folkhälsoarbete samt Integrationspolitiskt program om
internationalisering och mänskliga rättigheter med
handlingsplan

Reservationer
Ledamöterna från Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna, FörNyaLund, Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor §
236/01-04.

Protokollsanteckningar
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Hedvig Åkesson (KD) och Jan Annerstedt (FNL) får till protokollet
anteckna att Lundakvintetten har lämnat in en skrivelse som syftar
till att revidera kostpolicyn som hänvisas till i program för social
hållbarhet.
Jan Annerstedt (FNL) och Liv Severinsson (FNL) får till protokollet
anteckna att programmet innehåller många bra och viktiga mål men
kopplingen till indikatorer som syftar till att mäta måluppfyllelse
haltar. För vissa mål är indikatorerna inte de mest relevanta tex för
4.3 saknas det viktigaste dvs hur vi lyckas attrahera, utveckla och
behålla nyckelkompetens. Generellt bör vi välja indikatorer som
verkligen mäter att målen uppfylls och inte bara botanisera i lätt
tillgänglig statistik. Indikatorer bör också ange gränser för bra,
acceptabelt och oacceptabelt.
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna att bland aktuella
yrkanden sympatiserar Feministiskt initiativ främst med Helena
Falks (V) förslag.
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Sammanfattning
Kommunkontoret har tillsammans med förvaltningarna, Lunds
kommunala fastighetsbolag (LKF) och Finsam Lund 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.
Förslaget har remitterats till nämnder, rådgivande organ, styrelser
och andra aktörer för yttrande. Ett nytt förslag till program har
utarbetats utifrån inkomna synpunkter.
Programmet syftar till att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga
mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund - Ett Lund
för alla. Syftet ska uppnås genom att engagera medborgare,
förtroendevalda och medarbetare i Lunds kommun samt andra
aktörer i samhället såsom lärosäten, näringslivet och civilsamhället
till samverkan, dialog och innovation för ett socialt hållbart Lund.
Kommunfullmäktige föreslås anta programmet.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Inga-Kerstin Eriksson
(C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta Program för social hållbarhet 2020-2030 - Ett Lund för alla
att Program för social hållbarhet ersätter policy för folkhälsoarbete
samt Integrationspolitiskt program om internationalisering och
mänskliga rättigheter med handlingsplan.
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta Program för social hållbarhet 2020-2030 - Ett Lund för
alla, med följande tillägg och ändringar:
att under rubriken Demokrati lägga till följande mål: Lunds kommun
ska arbeta aktivt för att öka valdeltagandet i allmänna val med målet
att valdeltagande ska vara högt i samtliga kommunens valdistrikt.
att göra ett tillägg till mål 2.2 så att det lyder: I Lund ska arbetet med
unga som varken arbetar eller studerar stärkas. Andelen unga som
saknar sysselsättning ska minska.
att under rubriken Utbildning lägga till följande mål: Lunds kommun
ska sträva efter att nå Skolverkets rekommendationer avseende
barngruppernas storlek i förskolan.
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att göra ett tillägg till mål 5.2 så att det lyder: Lunds kommun ska i
plan- och exploateringsprocesser aktivt arbeta för att främja social
hållbarhet. När Lunds kommun upplåter eller säljer mark ska 10 %
av lägenheterna i nyproduktion erbjudas kommunen för
bostadssociala ändamål.
att under rubriken Jämställdhet omformulera mål 6.1 så att det
lyder: Lunds kommun ska som arbetsgivare vidta åtgärder för att
säkerställa jämställda löner i likvärdiga yrken.
Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Helena Falks (V) yrkande.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå förslaget.
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att tillfoga en ny punkt 5:7 med följande lydelse ”Säkerställa en
socialt hållbar bostadsmarknad där bostadsbristen byggs bort” och
utse kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, tekniska nämnden samt
LKF som ansvariga
att i övrigt bifalla förslaget på ”Program för social hållbarhet 20202030 i Lunds kommun - Ett Lund för alla”.
Därutöver yrkar Björn Abelson (S) bifall till Helena Falks (V) med
fleras första och andra att-sats.
Birger Swahn (M) och Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Helena
Falks (V) och Björn Abelsons (S) samtliga tilläggs- och
ändringsyrkanden.
Ajournering kl. 16.40 - 16.44.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först sitt eget yrkande mot
Helena Falks (V) yrkande (om att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta Program för social hållbarhet 2020-2030 - Ett Lund för alla
inklusive att under rubriken Jämställdhet omformulera mål 6.1 så att
det lyder: Lunds kommun ska som arbetsgivare vidta åtgärder för att
säkerställa jämställda löner i likvärdiga yrken) och mot´Hans-Olof
Anderssons (SD) yrkande och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Björn Abelsons (S)
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tilläggsyrkande mot Birger Swahns (M) med fleras avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Björn Abelsons (S) tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Björn Abelsons (S) tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Karin Svensson Smith (MP) röstar ja.
Anders Almgren (S), Lina Olsson (S), Björn Abelson (S) och Helena
Falk (V) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Björn Abelsons (S)
tilläggsyrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Helena Falks (V) med fleras
första tilläggsattsats mot Birger Swahns (M) med fleras avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Helena Falks (V) med fleras första tilläggsattsats.
Nej för bifall till Helena Falks (V) med fleras första tilläggsattsats.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL)
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och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Lina Olsson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Helena Falks (V) med
fleras första tilläggsattsats.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Helena Falks (V) med
fleras andra tilläggsattsats mot Birger Swahns (M) med fleras avslag
på detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår
tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Helena Falks (V) med fleras andra tilläggsattsats.
Nej för bifall till Helena Falks (V) med fleras andra tilläggsattsats.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL)
och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Lina Olsson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Helena Falks (V) med
fleras andra tilläggsattsats.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Helena Falks (V) med fleras
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tredje tilläggsattsats mot Birger Swahns (M) med fleras avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Helena Falks (V) med fleras tredje tilläggsattsats.
Nej för bifall till Helena Falks (V) med fleras tredje tilläggsattsats.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD),
Anders Almgren (S), Lina Olsson (S) och Björn Abelson (S) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Jan Annerstedt (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att
rösta.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster, 2 nej-röster och 2 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Helena Falks (V) med
fleras tredje tilläggsattsats.
Slutligen ställer Philip Sandberg (L) Helena Falks (V) med fleras
fjärde tilläggsattsats mot Birger Swahns (M) med fleras avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Helena Falks (V) med fleras fjärde tilläggsattsats.
Nej för bifall till Helena Falks (V) med fleras fjärde tilläggsattsats.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
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Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Lina Olsson (S) och Björn
Abelson (S) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 10 ja-röster, 2 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Helena Falks (V) med
fleras fjärde tilläggsattsats.

Underlag för beslut
Protokollsutdrag KS AU beredande den 22 juni 2020 § 246
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 juni 2020
Lunds kommuns program för social hållbarhet 2020-2030, daterat
2020-06-15
Bilaga 1 Mål, indikatorer och nuläge
Bilaga 2 Ändringar från remissvaren
Bilaga 3 Remissyttranden
Protokollsutdrag KSau den 7 oktober 2019 § 266
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2019

Beslutet skickas till
Avdelningen för hållbar tillväxt, kommunkontoret
Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt,
kommunkontoret
Enheten för utredning, kansli och externa relationer,
kommunkontoret
Nämnder och styrelser
Lunds Rådhus AB
Kraftringen AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (9)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

8 (9)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-08-12

KS 2019/0672

Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2020-08-12 klockan 14.00–18.17, Sessionssalen, Stadshuset.
Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 221 - 245, kl. 14.00 - 17.47
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 246
- 253
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD)
Lina Olsson (S)
Björn Abelson (S), deltar på distans
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Maria Brolin Glennow (L), deltar på distans, tjänstgör för Philip
Sandberg (L) §§ 246 - 253
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans
Amanda Thonander (M), deltar på distans
Mattias Horrdin (C)
Liv Severinsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP), deltar på distans
Cherry Batrapo (FI), deltar på distans
Christoffer Brinkåker (SD), deltar på distans
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, §§ 221 - 240
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, §§ 221 - 235
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar på distans
Emma Ehrenberg, nämndadministratör
Martin Bater, IT-strateg
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg, §§ 221 - 243
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KS 2019/0672

Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 221–253

Tid och plats för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, tisdagen den 18 augusti
2020 kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 221–253

Datum då anslaget sätts upp

2020-08-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson
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