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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-
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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.
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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

