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Inledning  
Lunds kommun har ambitiösa mål för arbetet med hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling 
grundar sig på Brundtlandkommissionens (1987) definition: ”En hållbar utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov”. 

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 gemensam riktning för arbetet med 
social hållbarhet och lägger fast de långsiktiga prioriteringarna. Programmet är ett av flera verktyg 
för att förverkliga och konkretisera kommunens vision ”Lund skapar framtiden med kunskap, 
innovation och öppenhet”.  

Syftet med program för social hållbarhet är 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.  

Programmet omfattar både den kommunala organisationen och Lund som geografiskt område.  

Programmet bygger på de globala målen för hållbar utveckling, konventionerna om mänskliga 
rättigheter, de nationella folkhälsopolitiska målen och den regionala utvecklingsstrategin. 
Programmet utgår ifrån nulägesanalyser av Lunds förutsättningar inom folkhälsa, mänskliga 
rättigheter och segregation, aktuell forskning och erfarenheter från andra kommuner. Dialoger har 
också förts med medarbetare och medborgare för att identifiera behov kopplade till social 
hållbarhet. 

Ansvar  
Program för social hållbarhet fastställs av kommunfullmäktige och är ett kommunövergripande 
styrdokument som anger kommunens prioriterade områden med mål från år 2020 till 2026. 
Kommunens nämnder, styrelser och bolag ska beakta program för social hållbarhet i sin egen 
planering och uppföljning. 
 
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 och beslutas av 
kommunstyrelsen. Planen gäller i tre år och i den beskrivs åtgärder för att säkra hur målen i 
programmet ska uppfyllas och det anges vilken eller vilka nämnd/nämnder som ansvarar för att 
åtgärderna genomförs.  



3 
 

Definition av social hållbarhet  
Mänskliga rättigheter och folkhälsofrågor är grunden för social hållbarhet och samordnas i Lund 
genom Program för social hållbarhet. 

Definitionen för Lunds arbete med social hållbarhet utgår ifrån att ett socialt hållbart samhälle är 
ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga 
skillnader. Ett samhälle där respekt för människors lika värde står i centrum, vilket kräver att 
människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. För att 
uppnå ett socialt hållbart samhälle krävs det att verksamheten strävar efter att: 

• tillgodose alla människors grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna 
säkerställs 

• bidra till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, 
social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning 

• anpassa och utforma sina insatser med fokus på de grupper som har störst behov.  

För att arbetet med social hållbarhet i Lund ska vara anpassat till kommunens lokala 
förutsättningar har analyser utifrån folkhälsa, mänskliga rättigheter och segregation genomförts. 
Ett antal behov och utmaningar har identifierats som ligger till grund för programmets sex 
prioriterade områden med mål. De prioriterade områdena utgör kärnan i kommunens arbete med 
social hållbarhet och beskriver vad social hållbarhet omfattar i Lund.  

Prioriterade områden med mål 
Hållbar utveckling genomsyrar hela Lunds kommuns uppdrag och är en del av nämndernas arbete. 
De prioriterade områdena med mål anger den gemensamma riktningen i arbetet med social 
hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor 
och verkar i Lund.  

Delaktighet, inflytande och jämställdhet är egna prioriterade områden men är samtidigt perspektiv 
som ska genomsyra även övriga områden i programmet.  

I programmet omsätts även några av de globala målen i Agenda 2030, se sidan 8, till lokal nivå och 
bidrar till implementeringen av dessa i den kommunala verksamheten. Vilka globala mål som 
programmet särskilt berör förtydligas under respektive prioriterat område.  
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Demokrati – Skapa jämlika möjligheter till delaktighet och inflytande  

 

De mänskliga rättigheterna stärker människors möjlighet till delaktighet och inflytande. Så som de 
mänskliga rättigheterna definieras berör de alla delar av en människas liv och har sin grund i 
principen om alla människors lika värde och värdighet. Jämlikhet strävar efter lika rättigheter och 
möjligheter mellan människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Att arbeta för jämlikhet innebär att anpassa verksamheterna på ett sådant sätt att de motsvarar 
människors olika behov och förutsättningar.  

Delaktighet är ett uttryck för demokrati och är en av de viktigaste hörnstenarna i ett hållbart 
samhälle. Tilltron till demokratin och samhällsinstanser samt känslan av att kunna påverka sina 
livsvillkor och samhällets utveckling är större hos resursstarka personer. Att öka delaktigheten 
handlar om att ge utrymme för allas röster – att hitta fungerande former för dialog, medskapande 
och återkoppling.  

En god kunskap hos förtroendevalda, medarbetare och medborgare om de mänskliga rättigheterna 
är avgörande, både ur ett främjande perspektiv, men också för att inte diskriminera och kränka de 
mänskliga rättigheterna.  

Lund har ett aktivt civilsamhälle och andra aktörer med stort samhällsengagemang.  
Förutsättningarna ska stärkas för att tillsammans med civilsamhället våga prova nya vägar för att 
nå fler. 

Delaktighet och inflytande innebär också att Lunds kommun ska säkerställa att det finns tillgänglig 
och begriplig information för att de som bor och verkar i Lund ska förstå sina rättigheter och ges 
möjlighet att delta i och förstå beslut som berör den egna livssituationen.  

Det innebär även att stärka arbetet för att personer med funktionsnedsättning och nationella 
minoriteter ska få samma möjligheter som andra till full delaktighet och jämlikhet i samhällslivet. 

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. 

Utbildning och lärande - Skapa jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande  

 

Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och individers möjligheter att få ett arbete 
samt god hälsa. En kvalitativ och likvärdig utbildning är därför central för att kunna uppnå jämlika 
livsvillkor.  
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Kunskaper och färdigheter utvecklas under hela livet. Förskolan, skolan och vuxenutbildningen har 
ett särskilt uppdrag att främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt skapa en livslång 
lust att lära. Barn och elever ska, med hänsyn till individuella behov, ges det stöd och den stimulans 
som krävs för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Förskolan, skolan och 
vuxenutbildningen ska enligt lagstiftningen sträva efter att uppväga skillnader i barns och elevers 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar, 
kön eller val av skola. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar i syfte att barn och elever aktivt ska 
kunna medverka i demokratin.  

Fritiden har stor betydelse för individers utveckling av kompetenser och färdigheter i alla åldrar. 
Kommunen har en viktig roll att tillsammans med andra aktörer skapa goda förutsättningar för ett 
rikt kulturliv, livslångt lärande samt meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter. 

Skolan i Lund ska öka samverkan med både interna och externa aktörer för att skapa jämlika 
förutsättningar till ett livslångt lärande. Elever som riskerar att inte nå skolans mål ska identifieras 
tidigt så att rätt insatser och stöd kan erbjudas. Skolan ska utvecklas som hälsofrämjande arena 
genom att arbeta främjande och förebyggande med gemenskap och trygghet, psykisk hälsa samt 
ökad fysisk aktivitet. Kommunen ska erbjuda alla föräldrar olika former av stöd under barnets hela 
uppväxt.  

I Lund ska skolan användas som en arena för att introducera fritidsaktiviteter och föreningsliv med 
ett särskilt fokus på att öka intresset hos underrepresenterade grupper, ha hög tillgänglighet samt 
möjliggöra för fler att delta.  

Levnadsvanor - Främja hälsosamma vanor genom hela livet 

 

Levnadsvanor är ett viktigt område för att uppnå jämlik hälsa. Hälsosamma vanor kan tyckas vara 
något individen väljer själv, men det är inte fullt så enkelt. En bra start i livet, en trygg boendemiljö, 
möjlighet till försörjning samt goda arbetsvillkor är bara några exempel på faktorer som ökar 
förutsättningarna att göra hälsosamma val. Samtidigt är en god hälsa på många sätt en 
förutsättning för utbildning, arbete och försörjning. Hälsosamma vanor är med andra ord nära 
sammankopplat med de andra prioriterade områdena i program för social hållbarhet som syftar till 
att skapa jämlika livsvillkor.  

Levnadsvanor baseras på inlärda beteenden som ofta grundas i unga år. Barn och unga är därför en 
viktig målgrupp. Skolan är en arena som når alla barn och unga och har en unik potential som arena 
för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Arbetet med hälsosamma vanor genom hela livet 
omfattar ökad fysisk aktivitet, psykisk hälsa, kost och goda matvanor samt arbete mot alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel.  

Lunds kommun ska arbeta för att öka den fysiska och ekonomiska tillgängligheten till 
hälsofrämjande miljöer och aktiviteter. Det kan till exempel innebära att kommunen i sin fysiska 
planering säkerställer mer jämlik tillgång till grön- och friluftslivsområden, gång- och cykelvägar, 
rekreation, spontanidrottsplatser och idrottsanläggningar.   
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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. 

Kommunen ska även arbeta för att begränsa tillgängligheten till hälsoskadliga produkter som 
alkohol och tobak, förebygga spelmissbruk samt arbeta för ett narkotika- och dopningsfritt 
samhälle.  

Arbete och sysselsättning - Ökad etablering på arbetsmarknaden  

 
Sambandet mellan arbete eller sysselsättning och god hälsa är väl belagt i forskningen. 
Förvärvsarbete är för de flesta människor den viktigaste källan till försörjning och ett viktigt 
fundament för människors identitet och sociala liv. Arbete har också stor betydelse för möjligheten 
till delaktighet och inflytande i samhället. Unga som varken arbetar eller studerar har särskilt svårt 
att ta sig in på arbetsmarknaden. Sambandet mellan arbetslöshet och utbildningsnivå är mycket 
tydligt – ju högre utbildning desto lägre arbetslöshet. Oavsett utbildningsnivå är arbetslösheten 
betydligt högre för utrikes än inrikes födda, personer med funktionsnedsättning som innebär 
nedsatt arbetsförmåga samt äldre.  
 
Lunds kommun ska tillsammans med andra aktörer ge ett samlat stöd för att underlätta för grupper 
med högre arbetslöshet att ta sig in på arbetsmarknaden. Lunds kommun ska verka för att anställa 
fler medarbetare inom grupper med hög arbetslöshet och för en rekryteringsprocess fri från 
diskriminering. Även barns perspektiv ska beaktas i familjer med långvarig arbetslöshet. 
 
I Lund ska alla ges samma förutsättningar att göra studie- och yrkesval samt ha möjlighet att delta i 
ett arbetsliv fritt från diskriminering.  
 
Det främjande arbetet med unga som varken arbetar eller studerar ska stärkas. 

Boende och närmiljö – Hela Lund ska leva och utvecklas 

 
Utgångspunkten för hur social hållbarhet kopplar an till en hållbar stadsutveckling handlar om hur 
den fysiska miljön i kommunen kan stärka en trygg och attraktiv livsmiljö. Hur städer och 
bostadsområden är utformade påverkar hur vi arbetar, lever, umgås och förflyttar oss. Goda 
boendemiljöer har tillgång till grönområden, platser för fysisk aktivitet och rekreation, utbildning, 
service, kommunikationer och kultur. Det innebär samtidigt miljöer fria från hälsoskadliga faktorer 
som buller och dålig luftkvalitet. Miljöer som stimulerar till möten och sociala sammanhang skapar 
även förutsättningar för en ökad upplevd trygghet.  
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Lunds kommun ska vara en föregångare i hållbar stadsutveckling. Det innebär bland annat att lägga 
stor vikt vid den sociala hållbarheten och att skapa ett nära och levande Lund liksom att arbeta med 
hållbara transporter med god tillgänglighet för alla. 
 
I Lund finns ett underskott av bostäder som är särskilt stort för unga och äldre, studenter och 
nyanlända. För att uppnå socialt hållbara miljöer är det viktigt att varje tätort och stadsdel kan 
erbjuda en bred boendepalett, vilket minskar segregation. Det ska finnas bostäder i varierande 
storlekar och upplåtelseformer som möter olika gruppers och hela livets behov och önskemål.  
 
I Lund ska allt nytt som utformas och planeras göras tillgängligt för alla genom universell 
utformning. Det innebär att från början tillgodose ett brett spektrum av behov istället för att göra 
anpassningar i efterhand. Det gäller att såväl utemiljöer, lokaler, gång- och cykelstråk och 
kollektivtrafik samt information, kommunikation och tjänster är tillgängliga och jämställda.  

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

 

Jämställdhet handlar om kön och makt. Det innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Jämställdhet är en fråga om mänskliga 
rättigheter, hälsa och kvalitet i kommunens verksamheter. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska 
ha möjlighet att göra sina livsval utan att begränsas av stereotypa föreställningar.  

Lunds kommun har anslutit sig till Ett jämställt Skåne som är Skånes jämställdhetsstrategi. Den 
syftar till att uppnå det nationella målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv.  

I Lund ska jämställdhetsarbetet stärkas genom att ske systematiskt, i samverkan med såväl 
kommunala som externa aktörer och vara baserat på kunskap. Arbetet syftar till att synliggöra 
skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns villkor i samhället och att rikta insatserna där 
behoven är som störst. Det ska säkerställa hög kvalitet i verksamheten och att goda resultat nås för 
både kvinnor och män, flickor och pojkar. 

Uppföljning  
Kommunstyrelsen är dokumentansvarig och har samordningsansvar för programmets och planens 
genomförande, uppföljning och revidering. Kopplat till arbetet finns en kommunövergripande 
grupp för social hållbarhet med representanter från förvaltningarna. Gruppen har i uppdrag att 
stärka och utveckla det systematiska arbetet med social hållbarhet.  

Uppföljning av program och plan görs årligen i kommunens ordinarie uppföljningsprocess och vad 
som har gjorts beskrivs i en Hållbarhetsredovisning. Vart tredje år tas en rapport om social 
hållbarhet fram. I denna görs fördjupade analyser och är ett underlag för ett reviderat program 
med tillhörande plan för social hållbarhet.  
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Gemensamt för de prioriterade områdena och målen i programmet är att de berör flera 
verksamhetsområden. En förutsättning för att lyckas i arbetet med en socialt hållbar utveckling är 
att flera aktörer i samhället är involverade och bidrar. Det handlar om kommunen, den offentliga 
sektorn, lärosäten, näringslivet och civilsamhället. Samverkan med andra aktörer, både interna och 
externa, ska främjas. 

Internationella, nationella, regionala och lokala styrdokument och 
mål  
Sveriges riksdag har skrivit under FN-konventionerna om mänskliga rättigheter och 
barnkonventionen samt fattat beslut om nationella målsättningar för arbetet med folkhälsa, 
jämställdhet, integration, och inom ungdoms-, äldre-, och funktionshinderpolitiken. Internationellt 
och nationellt har det tillsatts olika kommissioner vars uppdrag har varit att ta fram vetenskapligt 
underbyggda strategier för hur skillnader i hälsa mellan grupper i befolkningen kan minska. Det 
lokala arbetet är en länk i en lång kedja av lagar, överenskommelser och beslut. Nedan redovisas 
kort några av de styrdokument och mål som beaktats och ligger till grund för framtagandet av 
Lunds kommuns program för social hållbarhet.  

FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030  
Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling i september 2015. Den 
innebär att världens länder förbundit sig att gemensamt uppnå en ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt hållbar utveckling till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål som tillsammans 
kallas de Globala målen. De 17 målen handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, 
bekämpa klimatförändringen, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande, säkerställa en 
inkluderande och likvärdig utbildning och en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. 
Kommunerna har en viktig roll i att omsätta de globala utvecklingsmålen i praktiken, dock är målen 
övergripande och behöver brytas ner till en konkret och hanterbar nivå.  
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Mänskliga rättigheter  
FN:s allmänna förklaring och de två FN-konventionerna från 1966 (konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter samt konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter) innehåller tillsammans med de regionala konventionerna rättigheter och 
grundläggande friheter. De gäller för alla och innebär att alla människor, oavsett land, kultur och 
sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Mänskliga rättigheter reglerar 
förhållandet mellan staten och enskilda människor. I Sverige finns de mänskliga rättigheterna 
inskrivna i våra lagar. Ansvaret för tillämpningen delas mellan staten, regionerna och kommunerna. 
Kommunerna har ett stort ansvar för att skydda och främja de mänskliga rättigheterna på lokal 
nivå. De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och är ömsesidigt samverkande och 
odelbara. Det betyder att de olika rättigheterna utgör delar av samma helhet på ett sådant sätt att 
ingen enskild rättighet kan anses vara viktigare än någon annan.  
 
Lunds kommun har utsett sig till en Mänskliga rättigheter stad. Det innebär att kommunen tar ett 
aktivt ansvar för att på kommunal nivå arbeta strukturerat och medvetet för att förverkliga de 
mänskliga rättigheterna i nära samarbete med det civila samhället och andra aktörer.  

Folkhälsa 
Folkhälsa är, till skillnad mot individens hälsa, ett begrepp för hela befolkningens samlade hälsa. 
Det tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa innebär alltså att hälsan är 
så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället. En 
god hälsa utgör grunden för våra liv och är en viktig förutsättning för ett aktivt deltagande i 
samhället.  

Det övergripande målet för den nationella folkhälsopolitiken är Att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation. Till det övergripande målet finns åtta målområden: 

1. Det tidiga livets villkor 
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 
5. Boende och närmiljö 
6. Levnadsvanor 
7. Kontroll, inflytande och delaktighet 
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.  
 
I Lunds kommuns välfärdsrapport 2017 går det att läsa mer om lundabornas hälsa utifrån de 
nationella folkhälsomålen. 

Regional utvecklingsstrategi  
Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 formulerar en gemensam målbild för 
Skåne med sikte på år 2030. Arbete för social hållbarhet är invävt i utvecklingsstrategin, och riktar 
sig här huvudsakligen mot livsvillkoren. Det uttrycks även genom ett av strategins fem prioriterade 
ställningstaganden: ”Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet”. 
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Ett jämställt Skåne 
Ett jämställt Skåne är Skånes jämställdhetsstrategi som Lunds kommun anslutit sig till. Strategin 
utgår ifrån de nationella jämställdhetspolitiska målen. 

Lokala styrdokument 
Program för social hållbarhet är kopplat till flera kommunövergripande styrdokument. För att få till 
stånd ett samordnat arbete och en systematisk styrning av social hållbarhet beaktas olika 
styrdokument i Program för social hållbarhet. Programmet kan komma att ersätta vissa 
styrdokument i takt med att dessa ska aktualiseras eller revideras. 
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Övriga referenser  
Nedan redovisas ett urval av övriga referenser som beaktats och ligger till grund för framtagandet 
av Program för social hållbarhet. 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter (1989)  

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008) 

En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd (2018) 

Kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2016:55, 2017:4, 2017:47) 

Lagar  
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Skollag (2010:800) 

Diskrimineringslag (2008:567) 

Jämställdhetslag (1991:433) 

Rapporter  
Lunds kommuns välfärdsrapport 2017 

Segregation i Lunds kommun 2018 

Lunds ungdomsenkät (LUNK) 

Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 

Databaser 
Kolada 
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