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Remissvar på förslag till LundaEko 2021-2030
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att
att
att

socialnämnden undantas delansvar till delmålet Buller, luft och
strålning.
i övrigt godkänna LundaEko 2021-2030 som ekologiskt
hållbarhetsprogram
finansiering av att genomföra aktiviteter kopplade till delmålen
sker inom befintlig budget

Sammanfattning

LundaEko 2021-2030 är Lunds kommuns program för ekologisk
hållbar utveckling och utgår från FN:s 17 globala mål samt de
svenska miljökvalitetsmålen. Tillsammans med Lunds program för
social hållbarhet utgör de grundpelaren i kommunens
hållbarhetsarbete. LundaEko omfattar kommunkoncernen och
kommunens geografiska yta.

Nya LundaEko inleds med Lunds policy för hållbar utveckling. För
varje prioriterat område finns kopplingar till globala och nationella
mål vilket ger en tydligare struktur i programmet jämfört med det
föregående programmet.

Programmet följer samma upplägg som tidigare med prioriterade
områden med ett övergripande mål och flera underliggande delmål.
För delmålen har kommunens styrelser och nämnder antingen ett
huvudansvar för att arbeta med delmålen eller ett delansvar.
Socialnämnden har i förslaget delansvar för 12 av delmålen och ska
utforma aktiviteter till dessa.

Socialnämnden vill att delansvaret för delmålet Buller, luft och
strålning, tas bort då nämnden saknar rådighet att arbeta med denna
fråga.
Till LundaEko 2021-2030 finns en bilaga med förslag på indikatorer
till varje delmål.

Postadress

Box 1255
221 05 LUND

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

socialforvaltningen@lund.se
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Remissvar på förslag till LundaEko 2021-2030 (daterat 202010-08, denna tjänsteskrivelse)
Förslag till LundaEko 2021-2030. remissversion 2020-09-16
Förslag till indikatorer för LundaEko 2021–2030

Ärendet

LundaEko har reviderats för att hålla aktualitet och kunna
vidareutvecklas. Nya LundaEko har en tydligare koppling till Agenda
2030-målen och de nationella miljökvalitetsmålen. Processbilden
över LundaEko med stödprocesser och delprocesser är förfinad och
tydligare än tidigare version. LundaEko 2021-2030 har färre
prioriterade områden än den föregående versionen och kommer att
följas upp tillsammans med program för social hållbarhet.
Socialnämnden kommer att arbeta med samma typ av aktiviteter
som tidigare med fokus på inköp, avfall, transporter och i viss mån
hantering av kemikalier. Prioriterat är att ta tillvara på
medarbetares engagemang och vilja att arbeta med miljöfrågor och
ge möjlighet till detta så långt som verksamheten tillåter.

Ett tidigare omdiskuterat delmål var 100 % ekologiska livsmedel.
Det upplevdes dyrt ute i verksamheterna och nu finns ett delmål som
strävar efter att livsmedel ska ha ”minsta möjliga klimatpåverkan”.
Det kommer att ställa högre krav på inköpares kunskap i livsmedels
klimatpåverkan.

Beredning

Under framtagandet och revideringen av nya LundaEko har
medarbetare från förvaltningen deltagit på workshops och möten för
att ta fram nya LundaEko. Remissvaret är framtaget inom enheten
resurs och utveckling.

Barnets bästa

LundaEko är ett hållbarhetsprogram där barn och unga är de som
kommer att växa upp i den miljö som vi beslutar om idag och därmed
är berörda i allra högsta grad. Några av delmålen berör barns miljö
direkt och andra delmål berör den miljö som dagens barn kommer
leva i som vuxna.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget kommer inte få några större betydande ekonomiska
konsekvenser jämfört med tidigare år. Möjligen kan det miljöarbete
som pågått under 2020 med att minska avfall och få igång en
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andrahandsmarknad med möbler och prylar istället medföra
minskade kostnader gällande inköp av möbler.

Föredragning

Socialnämnden har inget huvudansvar för något av delmålen utan
står som delansvarig för 12 av delmålen. För delmålet 4.2 Buller, luft
och strålning saknar nämnden reella påverkansmöjligheter och
föreslår således att delansvaret för delmålet ska strykas för
socialnämnden.
Annika Pettersson
socialdirektör

Beslutet skickas till

Johan Larsson Boström
utvecklingschef

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
För kännedom:
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