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Inledning
Du håller Lunds kommuns första hållbarhets
redovisning i din hand. Den bygger på uppfölj
ningen av Lunds kommuns mål för arbetet med
hållbar utveckling som finns i Program för social
hållbarhet 2020–2030 och Program för ekologisk
hållbar utveckling 2021–2030 (LundaEko).

Syftet med hållbarhetsrapporten är att kunna
svara på frågan: Hur går det för Lunds hållbarhets
arbete? Rapporten har fokus både på platsen Lunds
kommun och organisationen Lunds kommun.
Hållbarhetsredovisningen utgår från de prio
riterade områdena i programmen. Under varje
målområde redovisas en sammanfattning av
viktiga händelser år 2021 och en analys som
utgår från utmaningar och möjligheter samt en
bedömning av delmålen.

För att uppnå målen i programmen krävs
samverkan både inom kommunkoncernen och
med externa aktörer. Engagemang behövs från
förtroendevalda och medarbetare i Lunds kommun
samt andra aktörer i samhället som medborgare,
lärosäten, näringslivet och civilsamhället till
samverkan, dialog och innovation. Några exempel
på samverkansarbete lyfts under rubriken
Samverkan är nyckeln.
Ett antal styrdokument är viktiga redskap för
att konkretisera och uppnå mål och delmål samt
visa på helheten i kommunens hållbarhetsarbete.
Arbetet med de relaterade styrdokumenten
beskrivs kortfattat under de prioriterade
områdena, men för några styrdokument görs en
fördjupad uppföljning under rubriken Relaterade
styrande dokument.

Effekter av pandemin
under 2021
De flesta har på något sätt påverkats av corona
pandemin och smittskyddsåtgärderna, men vissa
grupper har drabbats mer än andra. Distans
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undervisning har inneburit omställningar för bland
annat gymnasieskolan, högskolor och universitet,
men även de skolformer som inte bedrivit distans
undervisning har påverkats av pandemin. De flesta
barn har haft sina vanliga rutiner och träffat sina
kamrater, men skolorna har haft svårt att tillgodose
elevers behov av särskilt stöd, åtminstone i början
av pandemin. Distansundervisningen har också
upplevts som problematisk för elever med brist
på digitala redskap och lugna studiemiljöer eller
påfrestande hemförhållanden.
Sysselsättningen har minskat och arbetslösheten
ökat, och det har framför allt drabbat dem som
redan före pandemin hade svag ställning på arbets
marknaden, såsom unga, personer födda utomlands
och anställda inom exempelvis handel, hotell och
restaurang samt transport.

Pandemin har även påverkat kommuninvånarnas
resor, vilket ger effekter både på miljön och
människors hälsa. Många har fått nya vanor, till
exempel att arbeta hemifrån och delta i digitala
möten. Det har förändrat mängden resor och val
av färdmedel. Resandet med kollektivtrafiken har
minskat med nästan 40 procent om man jämför
2021 med året innan pandemin bröt ut. Motor
fordonstrafiken på det kommunala vägnätet har
nått sin lägsta nivå sedan 1992, medan gång- och
cykeltrafiken inte har påverkats av pandemin utan
befinner sig på en alltjämt hög nivå.

Under året har kommunen gjort stora satsningar
på naturvägledning samt invånarnas tillgång till
friluftsliv genom särskilda satsningar i samband
med coronapandemin. Till exempel har nya
friluftsanläggningar upprättats på fyra platser.
Vidare har grillplatser, förbättringar av stigar
med mera genomförts i flera av kommunens
naturområden. En kraftig utökning av naturums
program har gjorts. Trots satsningar på utbyggd
infrastruktur för friluftslivet har negativa effekter
på naturmiljön som slitage och ökad nedskräpning i
vissa fall inte kunnat undvikas.

Sammanfattning
Når vi målen i program för social hållbarhet och
program för ekologisk hållbar utveckling?

Målen i de båda programmen ska i de flesta fall
uppnås först 2030. Det är därför väntat att bedöm
ningen i många fall är att det är osäkert om målen
kommer att klaras. Vägen mot målen måste ge
utrymme för lärande. Åtgärder behöver testas och
efterhand förstärkas eller förkastas beroende på
utfall. Av 27 delmål i program för social hållbarhet

och 32 delmål i program för ekologisk hållbar
utveckling visar bedömningen att:
•
•
•
•

16 mål kommer att klaras
35 mål är osäkert om de kommer att klaras
5 mål riskerar att inte klaras
3 mål inte går att bedöma

För de 3 mål som ännu inte går att bedöma pågår
utveckling av indikatorer och uppföljning.

Färgerna i tabellen speglar följande bedömningar:
Kommer att klara målet

Prioriterat
område

Osäkert

Riskerar att ej klara målet

Går ej att bedöma

Delmål - Social hållbarhet
1.1 Samverkansinitiativ
Lunds kommun ska öka antalet samverkansinitiativ med idéburen sektor i Lund.
1.2 Tillgänglig information

1. Demokrati
Skapa jämlika
möjligheter till
delaktighet och
inflytande

Lunds kommun ska säkerställa att det finns tillgänglig och begriplig information
på Lunds kommuns webbplatser, intranät och dokument för att de som bor och
verkar i Lund ska förstå sina rättigheter, samt ges möjlighet att delta i och förstå
beslut som berör den egna livssituationen.
1.3 Rättigheter för vissa grupper
Lunds kommun ska stärka rättigheterna för barn, personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteter med utgångspunkt från barnkonventionen,
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt
minoritetslagstiftningen och språklagen.
1.4 Hög kunskapsnivå
Lunds kommunkoncern ska ha hög kunskapsnivå om mänskliga rättigheter och
social hållbarhet.
2.1 Livslångt lärande
Lunds kommun ska skapa jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande.

2. Utbildning och
lärande
Skapa jämlika
förutsättningar
för ett livslångt
lärande

2.2 Unga utan sysselsättning
I Lund ska arbetet med unga som varken arbetar eller studerar stärkas.
2.3 Meningsfull fritid
I Lunds kommun ska arbetet stärkas för att fler barn och unga ska ha en
meningsfull fritid. Barn från studieovana hem och från mindre gynnsamma
socioekonomiska förhållanden ska särskilt uppmärksammas.
2.4 Samverkan skola och fritid
Lunds kommun ska skapa förutsättningar för samverkan mellan formellt och
informellt lärande på fritiden, på skoltid och i nära anslutning till skoldagen.
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Prioriterat
område

Delmål - Social hållbarhet
3.1 Ekonomisk tillgänglighet
Lunds kommun ska arbeta för att öka den ekonomiska tillgängligheten till
hälsofrämjande miljöer och aktiviteter.
3.2 Jämlikhet i fysisk planering
Lunds kommun ska i sin fysiska planering säkerställa mer jämlik och jämställd
tillgång till grön- och friluftsområden, gång- och cykelvägar, rekreation och
spontanidrottsplatser, skolgårdar och idrottsanläggningar.

3. Levnadsvanor
Främja
hälsosamma
vanor genom
hela livet

3.3 Måltider och livsmedel
I Lunds kommunkoncern ska samtliga måltider och val av livsmedel bidra till
bättre matvanor, vara likvärdiga inom kommunens olika verksamheter samt vara
framställda under goda arbetsförhållanden.
3.4 Föräldraskapsstöd
Lunds kommun ska erbjuda alla vårdnadshavare olika former av stöd under
barnets hela uppväxt.
3.5 Psykisk hälsa och fysisk aktivitet
I Lunds kommun ska den psykiska hälsan och den fysiska aktiviteten öka.
3.6 ANDTS
Lunds kommun ska arbeta för att förebygga spelmissbruk och antalet barn och
unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar innan 18
års ålder med alkohol och tobak ska minska.
4.1 Minskad arbetslöshet
Lunds kommunkoncern ska vara en aktör som arbetar inkluderande och ska
tillsammans med andra aktörer ge ett samlat stöd för att arbetslösheten ska
minska och inkluderingen öka bland Lunds invånare.
4.2 Diskriminering, arbetsförhållanden, anställningsvillkor och utveckling

4. Arbete och
sysselsättning
Ökad etablering
på arbets
marknaden

I Lunds kommunkoncern ska arbetsplatser kännetecknas av respekt för alla
människors lika värde och frihet från diskriminering. Alla medarbetare ska
behandlas likvärdigt vad gäller arbetsförhållanden, anställningsvillkor och
utvecklingsmöjligheter.
4.3 Kompetensförsörjning
Lunds kommun ska stärka samverkan med Arbetsförmedlingen för att komptensförsörjningen till arbetsgivare inklusive Lunds kommun klaras av.
4.4 Hälsa, olycksfall och arbetsmiljö
Lunds kommun ska arbeta systematiskt för att främja hälsa, förebygga ohälsa och
olycksfall samt för att uppnå en god social, organisatorisk och fysisk arbetsmiljö.
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Prioriterat
område

Delmål - Social hållbarhet
5.1 Jämlik stadsutveckling
Lunds kommun ska i stadsutvecklingen skapa jämlik och jämställd tillgång till
kollektivtrafik, aktiva transporter och service.
5.2 Plan- och exploateringsprocesser
Lunds kommun ska i plan- och exploateringsprocesser aktivt arbeta för att
främja social hållbarhet.
5.3 Bostadsbehov

5. Boende och
närmiljö (soc)
Hela Lund
ska leva och
utvecklas

Lunds kommun ska ha ett brett utbud av bostäder och arbeta för att tillgodose
bostadsbehov för människor som befinner sig i olika faser av livet, har olika
preferenser och olika ekonomiska förutsättningar.
5.4 Möten, rekreation och trygghet
I Lund ska stadsplaneringen sträva mot att skapa en blandad och jämlik kommun,
med inkluderande platser för möten, aktivitet och rekreation med hög trygghet.
5.5 Fysisk tillgänglighet
I Lunds kommun ska det som byggs nytt, byggs om eller ändras utformas utifrån
principerna om universell utformning. Det innebär bland annat att från början ta
hänsyn till alla användares behov istället för att göra anpassningar i efterhand.
Gällande regler för tillgänglighet ska uppfyllas och befintliga hinder för tillgänglighet ska successivt tas bort.
5.6 Hälsoskadliga ämnen, luft, buller och strålning
I Lunds kommun ska inte kommuninvånarna utsättas för hälsoskadliga ämnen,
luftpartiklar, buller eller strålning.
6.1 Likvärdig lön

6. Jämställdhet
Kvinnor, män
och icke-binära
ska ha samma
makt att forma
samhället och
sina egna liv.

I Lunds kommun ska likvärdigt arbete ge likvärdig lön.
6.2 Våld i nära relationer
I Lunds kommun ska ett verkningsfullt förebyggande arbete mot våld i nära
relationer vidareutvecklas.
6.3 God kunskapsnivå
Lunds kommun ska ha en god kunskapsnivå och metodutveckling inom jämställdhet.
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Prioriterat
område

Delmål - Ekologisk hållbarhet
1.1 Grön ekonomi
Lunds kommun ska fortsatt satsa på gröna investeringar och kommunkoncernen ska bevaka att kommunens tillväxt inte leder till negativ miljöpåverkan.
Kommunen ska i sin kapitalförvaltning ligga i framkant på miljöområdet.
1.2 Upphandling
Alla upphandlingar, som kommunkoncernen utför, av varor och tjänster ska ställa
relevanta hållbarhetskrav. Andelen upphandlingar som sätter höga miljömässiga
krav ska kontinuerligt öka.
1.3 Konsumtionsbaserade utsläpp

1. Konsumtion
och produktion
År 2030
konsumeras och
produceras det
mer cirkulärt i
Lunds kommun.
Det ska vara lätt
att göra rätt.

De årliga konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser per invånare i Lund
ska minska. De kommunala nämnderna får stå för max 0,3 ton av utsläppen.
1.4 Livsmedel och matsvinn
I Lunds kommunkoncern ska samtliga livsmedel ha minsta möjliga negativa
klimat- och miljöpåverkan. Mängden matsvinn ska årligen minska. Den nationella
livsmedelsstrategin ska vara ledande.
1.5 Livsmedelsproduktion och jordbruksmetoder
Livsmedelsproduktionen i Lunds kommun ska vara hållbar, motståndskraftig och
bidra till en långsiktig livsmedelsförsörjning samt upprätthållande av ekosystem,
mark och jordkvalité.
1.6 Näringsliv och affärsmodeller
Lunds kommunkoncern ska möjliggöra och förenkla etablering av affärsmodeller, varor och tjänster som är cirkulära samt miljö- och klimatsmarta.
1.7 Avfall
I Lunds kommun ska mängden verksamhetsavfall och hushållsavfall minska
markant. Mängden hushållsavfall ska jämfört med år 2013 minska med minst 35
procent per invånare.
1.8 Kunskap om hållbarhet
Lunds kommun ska arbeta utåtriktat för att främja hållbart lärande. Kunskap om
hållbarhet ska spridas och vara lättillgänglig.

2. Miljö- och
hälsofarliga
ämnen
År 2030
påverkas Lunds
kommuns
invånare och
miljön minimalt
av miljö- och
hälsofarliga
ämnen.

8

LUNDS KOMMUN · HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

2.1 Kommunens verksamheter
Förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i alla verksamheter i kommunkoncernen ska minimeras.
2.2 Bygg och anläggning
Utsläpp och användning av miljö- och hälsofarliga ämnen, inklusive plastpartiklar, ska minimeras från byggnader, vägar och anläggningar i Lunds kommun.
2.3 Förorenade områden
Lunds kommun ska inte ha förorenade områden som utgör något hot mot miljön
eller människors hälsa.

Prioriterat
område

Delmål - Ekologisk hållbarhet
3.1 Utsläpp av växthusgaser
Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska, jämfört med 2010, minska
med minst 65 procent till 2025 och med minst 80 procent till 2030. 2045 ska
kommunen vara klimatpositiv och utsläppen nära noll.
3.2 Transporter
Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med minst 90
procent mellan 2010 och 2030.

3. Klimat och
energi
År 2030 är Lund
en klimatneutral
och fossilbränslefri kommun
som är anpassad
till ett klimat i
förändring.

3.3 Kolinlagring
Kolinlagring inom Lunds kommun ska öka mellan 2021–2030. Kommunkoncernen ska verka för infångning av koldioxid.
3.4 Energieffektivisering
Energianvändningen ska minska med minst 15 procent mellan 2015 och 2030
inom Lunds kommun.
3.5 Förnybar energi
Den lokala produktionen av förnybar el, värme och drivmedel ska 2025 vara
minst 1300 GWh varav sol och vind ska stå för minst 100 GWh. År 2030 ska sol
och vind stå för minst 150 GWh.
3.6 Förebyggande klimatanpassning
Den fysiska miljön i Lunds kommun ska utformas så att sårbarheten för risker
kopplade till pågående klimatförändringar ska minska mellan 2021 och 2030.
3.7 Beredskap för extrema väderhändelser
Kommunkoncernens förmåga att hantera effekterna av extrema väderhändelser
kopplade till värme, kyla och nederbördsmängd ska öka mellan 2021–2030.
4.1 Byggande och förvaltning
Lunds kommun har år 2030 etablerat sig som en föregångare inom cirkulärt och
klimatneutralt byggande och anläggningsarbete. Utsläppen från byggsektorn
ska halveras till 2025 och vara nettonoll 2030.
4.2 Buller, luft och strålning

4. Boende och
närmiljö (eko)
År 2030 är Lunds
kommun en
föregångare och
förebild inom
hållbar stads- och
landsbygds
utveckling.

I Lunds kommun utsätts inte kommuninvånarna för hälsoskadligt buller och
kommunkoncernen strävar efter att människor och den biologiska mångfalden
inte påverkas negativt av luftföroreningar eller av strålning.
4.3 Transporter
Lunds kommun ska ha ett attraktivt, säkert och miljöanpassat väl utbyggt
mobilitetssystem för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och andra fossilfria
färdmedel i och mellan tätorterna. Andelen fossilfria resor ska öka på bekostnad
av icke fossilfria färdmedel.
4.4 Jordbruksmark
Lunds kommun ska i framtida bebyggelseplanering först och främst utgå från
att växa genom förtätning av befintlig bebyggd mark eller hårdgjorda ytor. Den
högklassiga jordbruksmarken (klass 8–10) ska värnas. Jordbruksmark bör inte tas
i anspråk för ny bebyggelse.
4.5 Kulturvärden
Lunds kulturhistoriska och arkitektoniska arv i form av värdefulla byggnader
och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, användas och
utvecklas.
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Prioriterat
område

Delmål - Ekologisk hållbarhet
5.1 Gröna miljöer
I Lunds kommun finns det god tillgång till rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. Sådan allemansrättsligt tillgänglig mark ska inte minska till 2030.
5.2 Ekosystemtjänster
I Lunds kommun har ekosystemtjänster i tätortsmiljöer och på landsbygden
säkrats och stärkts. Antalet naturbaserade lösningar ska öka.

5. Biologisk
mångfald och
ekosystem
tjänster
År 2030 har
Lunds kommun
en rik biologisk
mångfald, väl
fungerande ekosystemtjänster
och god tillgång
till kvalitativa
gröna miljöer.

5.3 Skyddad natur
I Lunds kommun ska naturområden som får skydd i form av naturreservat,
biotopskydd eller motsvarande kontinuerligt öka.
5.4 Grönblå infrastruktur
I Lunds kommun ska värdekärnor samt grön och blå infrastruktur bevaras,
utvecklas och utökas för att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och
på landsbygd.
5.5 Invasiva arter
Förekomsten av invasiva främmande arter ska minska i Lunds kommun. Kommunkoncernen ska inte tillåta nyetablering av främmande arter i kommunens
parker och grönområden som kan bli invasiva i Lunds kommun enligt Artdatabankens lista - hotkategori SE och HI.
5.6 Täktverksamhet
Kommunkoncernen ska verka för att täktverksamhet inom kommunen inte
etableras eller utvidgas på ett sätt som har negativ påverkan på de områden som
utpekas som värdefull natur enligt Naturvårdsverkets definition för skyddad
natur.

6. Yt- och grundvatten
År 2030 är den
ekologiska och
kemiska statusen
för Lunds
kommuns vatten
god. En trygg
och motståndskraftig dricksvattenförsörjning
har säkrats och
skadliga utsläpp
till vatten har
minimerats.
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6.1 Sjöar och vattendrag
Ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha god ekologisk och kemisk status
enligt beslutade miljökvalitetsnormer.
6.2 Grundvatten
Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk och kvantitativ status enligt
beslutade miljökvalitetsnormer.
6.3 Resilient vattenförsörjning
Lunds kommun ska arbeta cirkulärt och hushålla med vattenresurserna.
Kommunens yt- och grundvattenförekomster ska ha ett robust skydd för att
säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet för allmänna behov, även för
framtida generationer.
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Styrning för
hållbarhet
I Lunds kommuns Policy för hållbar utveckling
tydliggörs kommunkoncernens förhållningssätt
till Agenda 2030 och de globala målen. Policyn är
vägledande i arbetet med båda programmen och
policyns principer är:

En hållbar utveckling inom kommunkoncernen
omfattar tre dimensioner – ekologisk, social och
ekonomisk, vilka utgör varandras förutsättningar.

Miljöledning är ett viktigt verktyg i kommunen
för att uppfylla kommunfullmäktiges mål inom
ekologisk hållbarhet. Arbetet för hållbar utveckling
utgår ifrån Brundtlandkommissionens definition
att: ”Hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Programmen är kommunövergripande och svarar
på frågan om vad som ska uppnås och lägger fast
de långsiktiga prioriteringarna fram till 2030.
Programmen är ett av flera verktyg för att
förverkliga och konkretisera kommunens vision
”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation
och öppenhet”.

• Lunds kommun är ledande inom hållbar
utveckling.
• kommunkoncernen arbetar med ständiga
förbättringar och utvecklar hållbarhetsarbe
tet med hög kunskapsnivå.
• kommunkoncernen samverkar aktivt med
andra offentliga aktörer, lärosäten, närings
livet och civilsamhället för att utveckla det
hållbara samhället.
• kommunkoncernen arbetar transparent och
kommunicerar såväl internt som externt för
att engagera medborgare och medarbetare i
Lunds kommun.
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• Ett ekologiskt hållbart Lund syftar till att
skapa ett resurseffektivt samhälle där
ekosystemen och dess funktioner långsik
tigt bibehålls och planetens gränser inte
överstigs.
• Ett socialt hållbart Lund syftar till att skapa
jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga
rättigheter för alla som bor och verkar i Lund
– Ett Lund för alla.
• Ett ekonomiskt hållbart Lund syftar till
att skapa ett samhälle där de ekonomiska
resurserna används på ett sätt som främjar
ekologisk och social hållbarhet, där före
tagsklimatet är gott och där invånarnas
ekonomiska välfärd främjas.

Program för social hållbarhet

Program för ekologisk hållbarhet
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Program för social
hållbarhet
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 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. Program för social hållbarhet
bygger på de globala målen för hållbar utveckling,
de nationella folkhälsomålen samt de mänskliga
rättigheterna. Lund är en stad för mänskliga rättig
heter sedan 2018 och program för social hållbarhet
bidrar till implementeringen av mänskliga rättighe
ter i Lund.

Prioriterat område –
Demokrati
Lunds kommun arbetar med en mångfald av
relevanta aktiviteter för att skapa rättvisa
livsvillkor och jämlika möjligheter till delaktighet
och inflytande. Dessa aktiviteter har fortsatt och
utökats under 2021 trots den pågående Covid-19pandemin. Bland annat har Lunds kommun
fortsatt att samverka med idéburen sektor i Lund
kring olika samhällsutmaningar genom idéburet
offentligt partnerskap, externt finansierade projekt
och genom andra samverkansinitiativ.

Händelser från året

Uppföljningen av delmålen och aktiviteterna
under året visar på ett omfattande arbete. Mycket
arbetet har genomförts digitalt med anledning
av pandemin. Kunskapshöjande digitala insatser
under året är till exempel utbildning av kommittén
för social hållbarhet kring att genomföra barn
konsekvensanalyser, samt utbildning av cirka 800
grundskollärare inom förskolan, grundsärskolan
och elevhälsan kring Barnkonventionen från ord
till handling – för skola, förskola och elevhälsa.
Dessutom har kommunstyrelsen antagit en ny
Handlingsplan för Barnets bästa. Genom handlings
planen implementeras barnkonventionen i Lund.
14
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Kommunen har också deltagit tillsammans med
Helsingborg och Malmö stad i ett Unicef-projekt om
barn och AI. Antalet utbildade barnrättsstrateger
på Lunds olika förvaltningar uppgår nu till 35
stycken. Deras uppgift är att stötta medarbetare
i arbetet med barnets bästa och implementera
barnkonventionen i sina verksamheter.
Vidare har Lund under hösten 2021 övergått
till en ny webbplattform som har anpassats för
att följa EUs webbdirektiv med syftet att öka
webbplatsers och appars tillgänglighet. På så sätt
kan en webbplats eller apps alla besökare, oavsett
funktionsnedsättning, ha samma förutsättningar
att ta till sig informationen.

Flera interna utbildningar kring mänskliga rättig
heter har genomförts under 2021 för att garantera
en hög kunskapsnivå bland medarbetare kring
mänskliga rättigheter och social hållbarhet.

Överenskommelsens samverkansplan har antagits
av kommunstyrelsen. Planen ligger till grund för
vilka områden som kommunen och idéburen sektor
i Lund ska samverka om. Under året har sex stycken
idéburna partnerskap pågått. Vidare pågår externt
finansierade projekt och andra samverkansaktivi
teter mellan Lunds kommun och idéburen sektor
i Lund. Frivilligkraft som organiserar volontärer
i Lund har lanserat en webbapp. Genom denna
kan personer anmäla sig till volontäruppdrag
och personer som är i behov av volontärer kan
registrera sig via en e-tjänst. Frivilligkraft har
haft en stor betydelse under pandemin eftersom
människor i behov av stöd har kunnat vända sig dit
för att få hjälp med olika sysslor. Från 2021–2024
håller projektet Socialt hållbart näringsliv och
arbetsmarknad med finansiering från Finsam
Lund och projektledare från kommunkontoret
igång, med syftet att stimulera tillväxten av socialt
hållbara företag, organisationer och entreprenörer
i Lunds kommun.
Fokus Södra Sandby avslutades hösten 2021 och
var ett ortsutvecklingsprojekt som har drivits av
Lunds kommun. Mellan hösten 2019 och hösten
2021 har över 1 200 sandbybor varit engagerade

Utmaningar och möjligheter

Två av fyra delmål riskerar att inte uppnås under
målperioden trots att flera ambitiösa insatser görs.
Skälen till det är främst att målet Skapa jämlika
möjligheter till delaktighet och inflytande och dess
delmål är att betrakta som en långsiktig process.
Utmaningarna de kommande åren är att fortsätta
att utveckla arbetet med delmål 1.2 Tillgänglig
information. Trots att webben nu har anpassats för
att följa EUs webbdirektiv så återstår ett arbete

med att se över att språket som används i policys,
program och planer på webben är tillgängligt.
Anställda behöver erbjudas utbildning i klarspråk
och fler webbsidor och dokument bör skrivas på
lätt svenska och översättas till andra språk såsom
engelska, arabiska och de nationella minoritets
språken.

PROGRAM FÖR SOCIAL HÅLLBARHET

i projektet och har genom olika dialogaktiviteter
lämnat in förslag, idéer och synpunkter på
hur Södra Sandby ska utvecklas för framtiden.
Projektet avslutades med färdigställandet av en
Framtidsplan för Södra Sandby.

För att kunna uppnå målet 1.3 Rättigheter för vissa
grupper behöver de forum som finns för deltagande
och dialog för kommuninvånarna utvecklas och
kommuniceras tydligare. Vidare så behöver det
finnas en medvetenhet om att riktade insatser och
metoder behöver användas får att nå grupper som
vanligtvis inte deltar i det demokratiska samtalet.

Mål och resultat
1. Demokrati
Skapa jämlika möjligheter till delaktighet
och inflytande.

Delmål
1.1 Samverkansinitiativ
Lunds kommun ska öka antalet samverkansinitiativ med idéburen sektor i Lund.

Bedömning
Kommer att klara målet

1.2 Tillgänglig information
Lunds kommun ska säkerställa att det finns tillgänglig och begriplig information
på Lunds kommuns webbplatser, intranät och dokument för att de som bor
och verkar i Lund ska förstå sina rättigheter, samt ges möjlighet att delta i och
förstå beslut som berör den egna livssituationen.

Osäkert

1.3 Rättigheter för vissa grupper
Lunds kommun ska stärka rättigheterna för barn, personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteter med utgångspunkt från barnkonventionen,
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt
minoritetslagstiftningen och språklagen.

Osäkert

1.4 Hög kunskapsnivå
Lunds kommunkoncern ska ha hög kunskapsnivå om mänskliga rättigheter och
social hållbarhet.

Kommer att klara målet
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Prioriterat område –
Utbildning och
lärande
Det finns ett starkt samband mellan individers
utbildningsnivå och deras möjlighet att få ett
arbete och en god hälsa. En kvalitativ, tillgänglig
och likvärdig utbildning är därför central för att
kunna uppnå jämlika livsvillkor. Förskolan, skolan
och vuxenutbildningen har ett särskilt uppdrag
att främja individers utveckling av kunskaper och
färdigheter. Likaså har tillgången till en menings
full fritid stor betydelse för det informella lärandet
för personer i alla åldrar.

Överlag har Lunds kommun goda förutsättningar
att uppnå målen för det prioriterade området
Utbildning och lärande. Lundabornas utbildningsni
vå och andelen elever i årskurs nio som är behöriga
till gymnasiet är bland de högsta i landet. Precis
som på nationell nivå finns det däremot skillnader
i skolresultat utifrån kön, stadsdel, föräldrarnas
utbildningsbakgrund och mellan inrikes och
utrikes födda elever.

Händelser från året

Coronapandemin har haft en negativ påverkan på
både gymnasieskolans och vuxenutbildningens
elever, främst på grund av långa perioder med
fjärr- och distansundervisning. Generellt sett har
elever vid vuxenutbildningen som läser på distans
svårare att klara utbildningen och under pandemin
är vuxenutbildningen den verksamhet som har haft
störst andel elever på distans under längst tid. Det
har medfört att det tar längre tid för elever vid SFI
och på grundläggande nivå att slutföra sina studier.

Inom överenskommelsen Samverkan barn och
unga har arbetet med att minska elevers proble
matiska skolfrånvaro varit ett prioriterat område.
Kommunen har under året arbetat med att utveckla
en modell för samverkan, samlat in kunskap från
andra kommuner och forskning samt lämnat ett
förslag på fortsatt arbete. Målgruppen för det
fortsatta arbetet blir skolpliktiga elever i grundsko
lan, årskurs 7–9.
Vad gäller unga vuxna som varken arbetar eller
studerar möjliggjorde en statlig satsning på
kommunala ungdomsjobb att 36 ungdomar fick
en fyramånaders anställning i Lunds kommun.
Under 2021 har även Feriepraktiken fått extra
resurser och totalt erhöll 478 ungdomar kommunal
feriepraktik eller subventionerat feriearbete vilket
16
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är en ökning med 101 personer från 2020. I det
kommunala aktivitetsansvaret har handläggarna
arbetat med uppsökande verksamhet tillsammans
med personal från kultur och fritid i form av
hembesök. För unga mellan 16–29 år som har ett
behov av stöd från olika verksamheter och myndig
heter samarbetar handläggare från det kommunala
aktivitetsansvaret inom ramen för projektet
USB (Unga vuxna med samordningsbehov) som
finansieras av FINSAM i Lund och Europeiska
Socialfonden (ESF).
Trots pandemin har verksamheten Lov i Lund
kunnat genomföras storskaligt under sommar-,
höst- och vinterlov, vilket möjliggjort att fler barn
och unga i Lund har fått tillgång till meningsfulla
fritidsaktiviteter. Detta tack vare ett statsbidrag
riktat till unga mellan 6- 15 år som fördelades
baserat på antal barn i familjer med försörjnings
stöd, vilket också varit en prioriterad målgrupp i
planering och genomförande av lovaktiviteterna.

Utmaningar och möjligheter

Uppföljningen av delmålen visar att ett stort antal
aktiviteter har genomförts under 2021. Detta ligger
till grund för bedömningen att två av fyra delmål
(2.2 Unga utan sysselsättning och 2.3 Meningsfull
fritid) kommer uppnås inom programtiden,
förutsatt en ihållande måluppfyllelse och fortsatt
utveckling. Måluppfyllelsen för de andra två
delmålen (2.1 Livslångt lärande och 2.4 Samverkan
skola och fritid) bedöms i nuläget som osäker, dels
eftersom det finns skillnader i olika gruppers för
utsättningar för ett livslångt lärande, dels eftersom
det finns ett behov av att avgränsa ordinarie
samverkan och den som sker kopplat till program
för social hållbarhet.
Lunds kommun har en hög andel barn inskrivna i
förskolan. Siffran har legat på omkring 91 procent
de senaste åren. Det höga antalet inskrivna barn
i förskolan skapar förutsättningar för en livslång
lust att lära oavsett bakgrund, ekonomiska förut
sättningar eller kön.

Under läsåret 20/21 förbättrade eleverna i
grundskolan (årkurs 9) såväl sitt genomsnittliga
meritvärde som sin behörighet till yrkesförbere
dande program på gymnasiet. Det är framför allt
pojkar i kommunala skolor som har förbättrat sina
genomsnittliga meritvärden och uppnått en högre
andel behöriga till yrkesprogram, medan flickor i
har fått något lägre genomsnittligt meritvärde och
bibehållen behöriga till yrkesprogram. Generellt
presterar flickor i årskurs nio i Lunds kommun
dock fortsatt bättre än pojkar.

Andelen elever som tar examen samt den
genomsnittliga betygspoängen vid de högsko
leförberedande programmen på gymnasiet har
under många år varit väl över riksgenomsnittet,
så även under läsåret 20/21. Andelen elever vid
yrkesförberedande program som inte slutförde
sin utbildning var under läsåret 20/21 något högre
jämfört med tidigare läsår. Elever i årskurs 1
och 2 på yrkesprogrammen har uppnått en lägre
genomsnittlig betygspoäng jämfört med tidigare
elevkullar. Den minskade måluppfyllelsen bedöms
vara en konsekvens av distansundervisningen. På
såväl de högskoleförberedande som de yrkesför
beredande programmen uppnår flickor en högre
måluppfyllelse än pojkar. Skillnaden är mindre
på högskoleförberedande program, och större på
yrkesförberedande program.

PROGRAM FÖR SOCIAL HÅLLBARHET

Skillnaden i meritvärde mellan den fjärdedel av
grundskolorna där eleverna har mest gynnsamma
förutsättningar, sett till socioekonomiska bak
grundsfaktorer, och den fjärdedel där de har minst
gynnsamma förutsättningar har ökat jämfört med
föregående läsår. Orsaken är framför allt att elever
vid skolor med mer gynnsamma förutsättningar
uppnått högre meritvärden, men till viss del även
av att elever vid skolor med mindre gynnsamma
förutsättningar uppnått något lägre. Skillnaden
i behörighet till yrkesförberedande program
på gymnasiet mellan de skolor som har mest
respektive minst gynnsamma förutsättningar
har i stället minskat med cirka 3 procentenheter
mellan 2020 och 2021. Andelen behöriga elever har
framför allt stärkts vid skolor där de socioekono
miska förutsättningarna är mindre gynnsamma.

Mål och resultat
2. Utbildning och lärande
Skapa jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande

Delmål
2.1 Livslångt lärande
Lunds kommun ska skapa jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande.
2.2 Unga utan sysselsättning
I Lund ska arbetet med unga som varken arbetar eller studerar stärkas.

Bedömning
Osäkert
Osäkert

2.3 Meningsfull fritid
I Lunds kommun ska arbetet stärkas för att fler barn och unga ska ha en
meningsfull fritid. Barn från studieovana hem och från mindre gynnsamma
socioekonomiska förhållanden ska särskilt uppmärksammas.

Kommer att
klara målet

2.4 Samverkan skola och fritid
Lunds kommun ska skapa förutsättningar för samverkan mellan formellt och
informellt lärande på fritiden, på skoltid och i nära anslutning till skoldagen.

Osäkert
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Prioriterat område –
Levnadsvanor
Levnadsvanor som tobaksrökning, matvanor och
fysisk aktivitet har stor betydelse för hälsan och
nationella undersökningar visar att levnadsvanor
na, och därmed även hälsan, skiljer sig avsevärt åt
mellan kvinnor och män, olika åldrar och utbild
ningsgrupper. Medellivslängden i Sverige har ökat
sedan början på 2000-talet samtidigt som allt fler,
främst kvinnor, mår allt sämre. Även i Lund är den
psykiska ohälsan bland främst flickor och kvinnor
men även pojkar och män en stor utmaning. Det
visar flera både lokala och regionala undersökning
ar. En annan stor utmaning är att så många unga i
Lund testar narkotika.

Händelser från året

Under året har kommunen arbetat för att stärka
den psykiska hälsan varav implementeringen av
YAM (youth aware of mental health) särskilt kan
nämnas. Instruktörer från fyra förvaltningar har
utbildats för att kunna undervisa och hjälpa flickor
och pojkar i årskurs åtta att hantera svårigheter i
livet och öka kunskapen om psykisk hälsa.
Arbetet med mat och måltider har stärkts genom
att ett förslag till ny måltidsorganisation presen
terats för kommunstyrelsen. Även kommunens
kostpolicy har reviderats och ett nytt förslag till
plan för mat och måltider i Lunds kommun tagits
fram. Flera av åtgärderna i planen är framtagna
i syfte att uppnå målet i program för social

18

LUNDS KOMMUN · HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

hållbarhet om bättre matvanor och likvärdighet
inom kommunens olika verksamheter.

Arbetet har fortsatt i enlighet med planen mot
alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT-pla
nen). Pandemin har påverkat genomförandet av
flera åtgärder som exempelvis tillsyn av alkohol
tillstånd på restauranger och nattklubbar. Istället
har fokus kunnat läggas på kompetensutvecklande
insatser riktat till personal som möter unga på
skolor och fritidsgårdar samt att skapa en kun
skapsbank för personal om ANDT på Inloggad. De
flesta indikatorer inom ANDT går i positiv riktning
förutom användningen av snus. Det är framför allt
flickorna i åk 9 som sticker ut jämfört med både
jämnåriga pojkar och övriga Skåne. Droganvänd
ningen bland Lunds unga har minskat men ligger
fortfarande högre i Lund än i Skåne i övrigt.
Barns relationer till sina föräldrar har stor
betydelse för hälsan under hela livet. Enligt en
kartläggning som genomförts erbjuder Lunds
kommun ett brett utbud av föräldraskapsstöd
under barnets hela uppväxt. Trots pandemin och
minskat deltagandet i föräldrastödsprogram i
grupp görs bedömningen att målet kommer att
klaras. Det beror framför allt på att deltagandet
i digitala föräldrastödsprogram ökat och att nya
familjecentralen har fungerat bra.

Under pandemin har många barn och unga fått
avstå från aktiviteter och socialt umgänge med
jämnåriga. Även många äldre personer har lidit av
ensamhet. De kostnadsfria och tillgängliga aktivi

Utmaningar och möjligheter

Två av sex delmål (3.1 Ekonomisk tillgänglighet och
3.4 Föräldraskapsstöd) bedöms kunna uppnås, tre
bedöms som osäkra och ett delmål riskerar att inte
klaras inom programtiden.
Att delmålet om mat och måltider (3.3) bedöms
som osäkert beror framför allt på att det behövs
tid att arbeta i enlighet med besluten i måltids
utredningen samt att arbeta aktivt för att nå
målet i program för social hållbarhet. Bruket av
alkohol, narkotika och tobak (delmål 3.6) bland

unga är en av kommunens stora utmaningar.
Varken kommunen eller enskilda förvaltningar
har full rådighet över frågan och samverkan
krävs för att nå måluppfyllelse. Kommunen har
en välfungerande struktur med mål i program
för social hållbarhet, åtgärder i ANDT-planen,
ett ANDT-nätverk och en ANDT-koordinator som
arbetar operativt med frågan. Trots omfattande
arbete för att minska bruket av narkotika behöver
arbetet intensifieras om målet ska nås.

PROGRAM FÖR SOCIAL HÅLLBARHET

teter som anordnats har därför varit extra viktiga
för att bidra till att underlätta deras situation.
Bland annat har vård- och omsorgsnämnden
beviljat engångsbidrag till föreningarna för att
anordna exempelvis gymnastik och träffar med
olika teman.

Delmålet om psykisk hälsa (3.5) riskerar att inte
uppnås då den psykiska ohälsan i Lund är bland
den högsta i Skåne. Arbetet behöver prioriteras i
form av tid och resurser för att stärka den psykiska
hälsan hos lundaborna. Satsningen på YAM är
angelägen och behöver finansiering för en långsiktig
satsning på flickor och pojkar i årskurs 8.

Mål och resultat
3. Levnadsvanor
Främja hälsosamma vanor genom hela livet

Delmål
3.1 Ekonomisk tillgänglighet
Lunds kommun ska arbeta för att öka den ekonomiska tillgängligheten till
hälsofrämjande miljöer och aktiviteter.

Bedömning
Kommer att
klara målet

3.2 Jämlikhet i fysisk planering
Lunds kommun ska i sin fysiska planering säkerställa mer jämlik och jämställd
tillgång till grön- och friluftsområden, gång- och cykelvägar, rekreation och
spontanidrottsplatser, skolgårdar och idrottsanläggningar.

Osäkert

3.3 Måltider och livsmedel
I Lunds kommunkoncern ska samtliga måltider och val av livsmedel bidra till
bättre matvanor, vara likvärdiga inom kommunens olika verksamheter samt
vara framställda under goda arbetsförhållanden.
3.4 Föräldraskapsstöd
Lunds kommun ska erbjuda alla vårdnadshavare olika former av stöd under
barnets hela uppväxt.
3.5 Psykisk hälsa och fysisk aktivitet
I Lunds kommun ska den psykiska hälsan och den fysiska aktiviteten öka.

Osäkert

Kommer att
klara målet
Riskerar att ej
klara målet

3.6 ANDTS
Lunds kommun ska arbeta för att förebygga spelmissbruk och antalet barn
och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar
innan 18 års ålder med alkohol och tobak ska minska.

Osäkert
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Prioriterat område –
Arbete och sysselsättning
Ett omfattande arbete genomförs idag inom
målområdet med fokus på minskad arbetslöshet
och ökad inkludering på arbetsmarknaden i Lund.
Förändringar i befolkningsstrukturen har de
senaste åren medfört en ökning i försörjningsstödet
samtidigt som en försvagning av konjunkturen
och konsekvenserna av pandemin gör det svårt för
många att komma in eller stanna kvar på arbets
marknaden. Särskilt drabbad är ungdomsgruppen
både vad gäller etablering på arbetsmarknaden och
möjligheten till sommarjobb. Denna utveckling sam
manfaller med Arbetsförmedlingens reformering
som medfört ett nytt arbetssätt för kommunerna.
För att möta dessa utmaningar har socialnämn
den fått uppdraget att samordna kommunens
arbetsmarknadsinsatser och implementera en ny
arbetsmarknadsorganisation. På så sätt förväntas
lundaborna få större möjlighet till självförsörjning
genom anställning och/eller studier.

Händelser från året

Prioriterade insatser under året har varit anställ
ningar med stöd, praktik samt vägledning till
studier. De kvantitativa målen för 2021 har inte
kunnat uppnås. Samarbetet med andra nämnder
gällande kommunala arbetsmarknadsanställningar
tog fart först i oktober och resultatet kommer att
märkas fullt ut i början av 2022. Under året har
emellertid andra viktiga förflyttningar gjorts mot
måluppfyllelse. Det gäller bland annat ett ökat
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samarbete inom kommunen kring arbetsplatser
med stöd samt utvecklad samverkan med utbild
ningsnämnden och Arbetsförmedlingen gällande
vägledning till utbildning. Sammantaget har detta
resulterat i att ett stort antal personer med för
sörjningsstöd erhållit eller kommit närmare arbete
eller studier:

• 109 försörjningsstödsmottagare har blivit
självförsörjande genom övergång till
reguljärt arbete. Det innebär ungefär en
fördubbling jämfört med tidigare år.
• 104 försörjningsstödsmottagare har blivit
självförsörjande genom anställning med stöd
(extratjänst, kommunal arbetsmarknadsan
ställning och ungdomsanställning).
• 43 personer har efter kontakt med arbets
marknadskonsulent blivit självförsörjande
genom stöd och vägledning till studier.
• Försörjningsstödet minskade från och med
andra halvåret 2021, vilket gav ett årssnitt
på 1 220 hushåll.

Lunds kommun samverkar med Arbetsförmedling
en med syfte att minska arbetslösheten och öka
sysselsättningen inklusive kompetensförsörjnings
behovet, bland annat genom två projekt, Kompe
tenstrappan och Lärlingsprojekt vårdbiträde. Där
testas och utvecklas samverkansformerna genom
att kompetensutveckla och stödja arbetslösa till att
bli anställningsbara inom vård- och omsorgsyrket.
Vidare har det av Finsam finansierade projektet
”Socialt hållbart näringsliv och arbetsmarknad”
initierat aktiviteter gällande upphandling med
sysselsättningskrav och reserverade kontrakt som

Avseende delmål 4.2 (diskriminering, arbetsförhål
landen, anställningsvillkor) har en medarbetaren
kät genomförts för andra året i rad som, förutom
frågor kring medarbetarengagemang, också
innehåller frågor om diskriminering och kränkande
särbehandling. Vad gäller dessa två områden har
något förbättrat resultat på kommunövergripande
nivå inte uppnåtts, vilket tyder på att det kan bli
svårt att nå de mål som är satta till 2022.
Under 2021 uppdaterades Lunds kommuns rutin
och stödverktyg för att förhindra trakasserier och
sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Enkäten för
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) visar att 95
procent av arbetsplatserna helt eller delvis gör ett
förebyggande arbete för att just förhindra trakas
serier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
Under 2021 genomfördes också en inventering
av hur väl kommunens processer och rutiner
stödjer diskrimineringslagstiftningens krav på
förebyggande arbete för att förhindra diskrimine
ring på arbetsplatsen. En vägledning för chefer har
också arbetats fram för att förhindra diskrimine
ring på arbetsplatsen.

Utmaningar och möjligheter

Inom målområdet arbete och sysselsättning har
förflyttningar gjorts mot måluppfyllelse under
2021. Utmaningarna har bestått dels av att omställ
ningen till aktiva arbetsmarknadsinsatser krävt
en ny organisation för att kunna erbjuda stöd och
insatser, dels att involvera hela kommunen i arbetet
att erbjuda anställningar och praktikplatser. En
ytterligare utmaning har varit att försörjnings
stödet fortsatt varit högt. Arbetet med målet bör
betraktas som ett långsiktigt arbete då många av
individerna som står utan sysselsättning behöver
få stöd och utbildning för att nå självförsörjning.
Vad gäller kompetensförsörjningen är utmaningen
framför allt matchningen mellan ledigt jobb och
ledig person. Ofta saknas efterfrågad utbildning.
Kunskapen om kompetensförsörjningsbehovet
framför allt inom det privata näringslivet är idag
oklar, vilket behöver mötas med både nulägesbe
skrivning och framtidsspaning.

PROGRAM FÖR SOCIAL HÅLLBARHET

på sikt syftar till en ökning av arbetsplatser hos det
lokala näringslivet och sociala organisationer för
grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Lunds kommun behöver stärka det förebyggande
arbetet mot kränkande särbehandling, trakasserier
och diskriminering. SAM-enkäten visar att de flesta
arbetsplatser gör ett förebyggande arbete men
medarbetarenkätens resultat indikerar en fortsatt
utmaning i att alla arbetsplatser ska vara fria från
diskriminering och kränkningar.

Mål och resultat
4. Arbete och sysselsättning
Ökad etablering på arbetsmarknaden

Delmål

Bedömning

4.1 Minskad arbetslöshet
Lunds kommunkoncern ska vara en aktör som arbetar inkluderande och ska
tillsammans med andra aktörer ge ett samlat stöd för att arbetslösheten ska
minska och inkluderingen öka bland Lunds invånare.

Kommer att
klara målet

4.2 Diskriminering, arbetsförhållanden, anställningsvillkor och utveckling
I Lunds kommunkoncern ska arbetsplatser kännetecknas av respekt för alla
människors lika värde och frihet från diskriminering. Alla medarbetare ska
behandlas likvärdigt vad gäller arbetsförhållanden, anställningsvillkor och
utvecklingsmöjligheter.
4.3 Kompetensförsörjning
Lunds kommun ska stärka samverkan med Arbetsförmedlingen för att
kompetensförsörjningen till arbetsgivare inklusive Lunds kommun klaras av.

Osäkert

Kommer att
klara målet

4.4 Hälsa, olycksfall och arbetsmiljö
Lunds kommun ska arbeta systematiskt för att främja hälsa, förebygga
ohälsa och olycksfall samt för att uppnå en god social, organisatorisk
och fysisk arbetsmiljö.

Osäkert
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Prioriterat område –
Boende och närmiljö
Hur städer och bostadsområden är utformade
påverkar hur vi arbetar, lever, umgås och förflyttar
oss. Hållbar stadsutveckling kan bidra till att
bygga bort segregation och ojämlika livsvillkor.
Under året har tre nya verktyg presenterats
nationellt som kommer att underlätta uppfölj
ningen av segregation nationellt och lokalt. De har
bland annat definierat olika områdestyper efter
socioekonomiska förutsättningar som visar att
ca nio procent av lundaborna bor i områden med
socioekonomiska utmaningar. Det ökar risken
för att barnen får sämre uppväxtvillkor och att
de vuxnas levnadsvillkor påverkas negativt. Den
stora majoriteten av lundaborna bor i områden med
goda socioekonomiska förutsättningar. En viktig
del i arbetet med boende och närmiljö är att stärka
den social hållbarheten i plan- och byggprocessen,
vilket Lunds kommun strävat efter under året i en
rad insatser och projekt.

Fakta
Ingen i Lund bor i områden med
stora socioekonomiska utmaningar,
8,8 procent i områden med
socioekonomiska utmaningar, 13,4
procent i socioekonomiskt blandande
områden, 74,3 procent i områden
med goda socioekonomiska förutsättningar och 3,6 procent i områden
med mycket goda socioekonomiska
förutsätningar.

Händelser från året

Under året har det pågått ett intensivt arbete med
att aktualisera styrande dokument inom boende
och närmiljö och att integrera social hållbarhet i de
nya dokumenten. Utbyggnads- och boendestrategin
ska ersättas av markpolicy, utbyggnadsplan 2030
och bostadsförsörjningsprogram. Tillsammans
med översiktsplanen kommer de tydliggöra
styrningen på området.
I början av året presenterade stadsbyggnads
kontoret för första gången en hållbarhetsanalys
för översiktsplanens utbyggnadsområden. Varje
område har analyserats utifrån olika aspekter av
22
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jämlika livsvillkor som tillgång till service och grön
områden, blandade bostadstyper samt exponering
för buller och luftföroreningar. Analyserna har
resulterat i att behov av åtgärder identifierats och
en förstärkning av social hållbarhet i bland annat
FÖP Veberöd och Västerbro.
Årets kartläggning av hemlöshet visar att 101
vuxna och barn var hemlösa i Lund. Av dessa var 40
män, 28 kvinnor och 33 barn. Det är en minskning
med totalt 78 vuxna och barn sedan 2020. Många
barn i hemlöshet mår dåligt och har svårt att
klara skolarbetet. En orsak till minskningen av
antal hemlösa barn är möjligheten att erhålla
biståndet tidsbegränsad stödlägenhet. Tidigare år
har hemlöshet för personer under 20 år ökat, denna
trend är bruten i årets kartläggning tack vare en
rad åtgärder som riktar sig till målgruppen.

Pandemin har medfört att fler valt att mötas
utomhus. För att möta behovet har det genomförts
ett stort antal aktiviteter på parker och natur
områden samt på att förstärka stadskärnan och
centrum i de yttre tätorterna. För att alla som bor
och vistas i Lunds kommun ska ha samma möjlighe
ter att använda ordinarie utemiljöer, bostäder och
transporter är arbetet med tillgänglighet viktigt.
Bland annat ges tillgänglighetsrådgivning löpande
vid bygglov, en inventering av tillgängligheten på
Bollhuset har genomförts och rutiner gällande
anpassningar av lokaler för elever på gymnasiesko
lorna har kvalitetsgranskats.
Lunds kommun och polisen har ett nära samarbete
och årets trygghetsmätning visar på förbättringar
på nästan alla punkter och det bästa samlade
värdet på flera år. Trygghetsindexet år 2021 var
1,38 (på en 6-gradig skala där 0 indikerar ”nästan
obefintligt problem”) jämfört med 1,56 förra året.
Resultatet skiljer sig åt mellan kvinnor (1,47) och
män (1,16). Den upplevda tryggheten ökade i 12 av
13 mätområden i Lund. Det som sticker ut negativt
(med bedömningen ”Ganska påtagligt problem”) i
mätningen var nedskräpning och kvinnors känsla
av otrygghet när de rör sig ute ensamma sena
kvällar. Ett stort antal trygghetsskapande insatser
har genomförts under året som troligen bidragit
till det goda resultatet. Trygghetskommissionen
presenterade sin slutrapport till kommunstyrelsen
våren 2021.

Lund har beviljats projektmedel för att stärka den
sociala hållbarheten i plan- och byggprocessen. Läs
mer om projektet under rubriken Samverkan.

PROGRAM FÖR SOCIAL HÅLLBARHET
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PROGRAM FÖR SOCIAL HÅLLBARHET

Ett (5.3 Bostadsbehov) av sex delmål riskerar att
inte uppnås under programtiden. En anledning
till det är att bostadsbristen är ett stort problem
i Lunds kommun och slår hårt mot de mer utsatta
grupperna i samhället. Kommunen har arbetat
med att kartlägga, inventera och finna lösningar
för dessa grupper. Det finns ett ökande behov av
lämpliga boendeformer för bland annat personer
med psykosociala problem, psykiska funktions
nedsättningar eller missbruksproblematik med
samtidig hemlöshetsproblematik. Läs mer om sam
verkansöverenskommelsen som tecknats mellan
det kommunala bostadsföretaget LKF, servicenämnden och socialnämnden under rubriken håll
barhetsframsteg.

Delmålet för hälsoskadliga ämnen, luft, buller och
strålning (5.6) bedöms som osäkert. Detta på grund
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av att kommuninvånarna utsätts för hälsoskadliga
ämnen, vissa luftföroreningar och för höga buller
nivåer.

På nationell nivå har även ett ojämlikhetsindex
utvecklats som är ett mått på hur olika inkomst
grupperna fördelar sig geografiskt i kommunen.
Indexet visar att ca 35 procent av lundaborna i den
gruppen med högst inkomst i kommunen behöver
flytta till ett annat område för att de ska vara jämnt
fördelade i förhållande till hur personer i gruppen
med lägst inkomst är bosatta*. Hållbarhetsanaly
serna som beskrivs ovan är ett sätt att lättare få
syn på detta i utbyggnadsområdena. En utmaning
med att genomföra åtgärder kopplat till analyserna
uppkommer när kommunen inte äger marken. Då
begränsas möjligheten att ställa krav på att socioekonomiskt blandade bostadsområden byggs.

Fakta
PROGRAM FÖR SOCIAL HÅLLBARHET

Inkomstkvintiler används för att mäta och jämföra disponibel inkomst per konsumtionsenhet, det vill säga den inkomst hushållen har att röra sig med varje månad. Det
innebär att befolkningens eller hushållens inkomster rangordnas och delas in i fem lika
stora grupper utifrån var i inkomstfördelningen inkomsterna ligger. Inkomstkvintilerna
beskriver hur inkomsterna är fördelade över befolkningen och gör det möjligt att följa
utvecklingen över tid.

Mål och resultat
5. Boende och närmiljö (soc)
Hela Lund ska leva och utvecklas

Delmål

Bedömning

5.1 Jämlik stadsutveckling
Lunds kommun ska i stadsutvecklingen skapa jämlik och jämställd tillgång till
kollektivtrafik, aktiva transporter och service.
5.2 Plan- och exploateringsprocesser
Lunds kommun ska i plan- och exploateringsprocesser aktivt arbeta för att främja
social hållbarhet.

Osäkert

Kommer att
klara målet

5.3 Bostadsbehov
Lunds kommun ska ha ett brett utbud av bostäder och arbeta för att tillgodose bostadsbehov för människor som befinner sig i olika faser av livet, har olika preferenser
och olika ekonomiska förutsättningar.

Riskerar att ej
klara målet

5.4 Möten, rekreation och trygghet
I Lund ska stadsplaneringen sträva mot att skapa en blandad och jämlik kommun,
med inkluderande platser för möten, aktivitet och rekreation med hög trygghet.

Osäkert

5.5 Fysisk tillgänglighet
I Lunds kommun ska det som byggs nytt, byggs om eller ändras utformas utifrån
principerna om universell utformning. Det innebär bland annat att från början ta
hänsyn till alla användares behov istället för att göra anpassningar i efterhand.
Gällande regler för tillgänglighet ska uppfyllas och befintliga hinder för tillgänglighet
ska successivt tas bort.

Osäkert

5.6 Hälsoskadliga ämnen, luft, buller och strålning
I Lunds kommun ska inte kommuninvånarna utsättas för hälsoskadliga ämnen,
luftpartiklar, buller eller strålning.

Osäkert
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Prioriterat område –
Jämställdhet
Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter
och är ett viktigt område för att uppnå jämlika
livsvillkor. Jämställdhet innebär att alla, oavsett kön,
ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter
inom livets alla områden. I Program för social
hållbarhet är jämställdhet både ett prioriterat
område och ett perspektiv som ska genomsyra
resterande målområden.

Uppföljningen visar att det krävs ett fortsatt systematiskt arbete för att uppnå delmålen. De åtgärder och
aktiviteter som genomförts eller påbörjats under
2021 innebär en utveckling i rätt riktning.

Händelser från året

Under året har Lunds kommun arbetat aktivt med
målområdet jämställdhet. Vad gäller delmål 6.3.
Hög kunskapsnivå och metodutveckling skapar
kommunens deltagande i Sveriges Kommuner och
Regioners (SKR) modellkoncept för jämställdhet
(2021–2023), goda förutsättningar. Syftet med
modellkonceptet är att utveckla arbetet med
jämställdhetsintegrering, vilket är en strategi för
att uppnå likvärdig service och jämställd resurs
fördelning till olika grupper av kvinnor och män,
flickor och pojkar. Nu efterfrågas metoder, verktyg
och analysvägledning för att omsätta strategin i
praktiken, liksom för att öka kunskapsnivån inom
jämställdhet.

Under 2021 har arbetet för ökad jämställhet för
medarbetare intensifierats, bland annat genom att
säkerställa att den data som tas fram till avsnittet
”Väsentliga personalförhållanden” i årsanalysen är
könsuppdelad samt att resultaten för kommunövergripande medarbetarundersökningar
redovisas könsuppdelat. Det möjliggör att få syn på
skillnader mellan könen och att vidta rätt åtgärder.
Ett liknande arbete för att säkerställa könsupp
delad statistik och nyckeltal i resterande delar av
årsanalysen har påbörjats.

Vad gäller delmål 6.1. Likvärdig lön visar resultatet
av årets lönekartläggning att Lunds kommun i de
flesta fall tillämpar policy och praxis könsneutralt.
Det har dock identifierats att fem kvinnodominerade
yrkesgrupper har lägre lön än likvärdiga mansdominerade arbeten.
Arbetet med att förebygga våld i nära relationer
samt hedersrelaterat våld och förtryck har fortsatt
att utvecklas. Kommunen har arbetat för att
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förtydliga styrningen inom området samt stärka
samarbetet mellan nämnderna, bland annat genom
att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat
våld och förtryck. Under 2022 kommer arbetet
fortgå med att aktualisera Strategin mot våld i
nära relationer. Kommunens förskolor fortsätter
att arbeta med modellen Bygga Broar och samtliga
fritidsledare har genomfört ett utbildningspro
gram i våldsprevention. Chefer och medarbetare
på vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden,
barn- och skolnämnden liksom HR-organisationen
som arbetar med rehabilitering har tagit del av
såväl grundläggande som verksamhetsanpassade
utbildningsinsatser.

Utmaningar och möjligheter

Tack vare sin närvaro i människors vardagsliv,
i rollen som arbetsgivare, myndighetsutövare,
samhällsutvecklare samt tjänste- och välfärds
leverantör, finns goda förutsättningar att främja
jämställdhet. Lunds kommun har skrivit under den
europeiska deklaration för jämställdhet på lokal
och regional nivå (CEMR-deklarationen) och är
ansluten till Skånes regionala jämställdhetsstrategi
Ett jämställt Skåne. Arbetet med jämställdhet är
dessutom tydligt inskriven i såväl skollag som
läroplan. Skolans verksamhet ska gynna allas lika
värde och motverka könsmönster som begränsar
barns och elevers lärande, deras val och utveckling.
I den statliga utredningen Framtidens socialtjänst
föreslås bland annat att nuvarande målbestämmel
ser kompletteras med att socialtjänsten ska främja
människors jämställda levnadsvillkor.
Uppföljningen visar att de åtgärder och aktiviteter
som genomförts eller påbörjats under 2021 innebär
en utveckling i rätt riktning, men också att det
finns ett behov av fortsatt systematiskt utveck
lingsarbete. Delmål 6.3. God kunskapsnivå bedöms
kunna uppnås inom programtiden, eftersom
kommunens deltagande i modellkonceptet skapar
goda förutsättningar för att bygga upp en sådan
systematik för det fortsatta jämställdhetsarbetet.
Måluppfyllelsen för delmålet 6.1 Likvärdig lön
bedöms vara osäker på grund av förekomsten
av kvinnodominerade yrkesgrupper med lägre
lönenivå. För delmålet 6.2 Våld i nära relationer
beror osäkerheten på att förebyggande insatser
måste utvärderas över tid, samtidigt som vi har
sett en ökad våldsutsatthet under pandemin.
Såväl globalt som lokalt har jämställdheten
påverkats negativt av pandemin. Inte minst har
isoleringen inneburit en ökad risk för framför
allt kvinnor och barn att utsättas för våld. I Lund
har orosanmälningar som gäller barn (0–17 år)

arbetsförhållanden, eftersom kvinnodominerade
branscher (till exempel vård- och omsorg) varit
hårt belastade (Jämställdhetsmyndigheten,
2021:24).
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kopplade till olika typer av våld i hemmet legat
på en hög nivå under 2020 och 2021. Enligt Jäm
ställdhetsmyndigheten är det troligt att också den
ekonomiska jämställdheten påverkats negativt.
Eftersom arbetsmarknaden är könssegregerad har
pandemin slagit olika hårt mot kvinnor och män.
Män har i större utsträckning förlorat sina jobb i
mansdominerade branscher som drabbats hårt av
uppsägningar, och kvinnor har i större utsträck
ning förlorat inkomster på grund av att de varit
hemma för vård av sjuka barn. Samtidigt har fler
kvinnor än män fått arbeta under mer ansträngda

Kommunens deltagande i modellkonceptet skapar
goda förutsättningar att bygga upp en systematik
för arbetet med jämställdhet. Det skapar också
ökade förväntningar och efterfrågan på metoder,
verktyg och analysvägledning för att öka kunskaps
nivån inom jämställdhet.

Fakta
För att uppnå målet Kvinnor, män och icke-binära* ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv behövs dessutom kunskap och kompetens om kön, köns
identitet och genus. Likaså behöver ett jämställdhetsarbete ta hänsyn till fler diskrimineringsgrunder och bakgrundsfaktorer än kön för att bli så träffsäkert som möjligt.
Kvinnor och män är varken homogena eller oföränderliga grupper, och individers
livsvillkor påverkas av mer än deras könstillhörighet.
* Personer som identifierar sig bortom eller mellan kategorierna kvinna och man.

Mål och resultat
6. Jämställdhet
Kvinnor, män och icke-binära ska ha samma makt
att forma samhället och sina egna liv

Delmål
6.1 Likvärdig lön
I Lunds kommun ska likvärdigt arbete ge likvärdig lön.

Bedömning
Osäkert

6.2 Våld i nära relationer
I Lunds kommun ska ett verkningsfullt förebyggande arbete mot våld i nära relationer
vidareutvecklas.

Osäkert

6.3 God kunskapsnivå

Kommer att
klara målet

Lunds kommun ska ha en god kunskapsnivå och metodutveckling inom jämställdhet.
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Program för
ekologisk hållbar
utveckling
PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

LundaEko syftar till att skapa ett resurseffektivt
samhälle där ekosystemen och dess funktioner
långsiktigt bibehålls och planetens gränser inte
överskrids. Målen i programmet är strukturerade
i sex prioriterade områden, och omfattar både
den kommunala organisationen och Lund som
geografiskt område. Målen bygger på Agenda 2030
och Sveriges miljökvalitetsmål, som hanterar den
miljömässiga dimensionen i Agenda 2030. För att
nå målen i LundaEko krävs omfattande arbete i
den kommunala organisationen, men också en bred
samverkan med företag, medborgare, lärosäten
med flera.

Prioriterat område –
Konsumtion
och produktion
Planetens resurser nyttjas inte på ett ansvarsfullt
sätt idag. För att uppnå hållbar utveckling krävs att
vi utgår från planetens och ekosystemens kapacitet
och ändrar hur vi producerar och konsumerar
varor och resurser. Samhället behöver en ekonomi
som bygger på kretslopp – en cirkulär ekonomi där
vi tar hänsyn till flöden av energi, näringsämnen
och andra resurser under hela livscykeln. Det
behövs produktdesign som tar större miljöansvar,
nya företags- och marknadsmodeller och nya
finansieringsmetoder. Avfall behöver förebyggas
eller kunna omvandlas till resurser som är säkra
att använda igen.
För att gå i riktning mot en grön och cirkulär
ekonomi behöver Lunds kommun både skapa för
utsättningar för medborgare och lokalt näringsliv
och se till att den egna verksamheten förvaltar
sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Det senare
behöver omfatta såväl upplåning och kapitalför
valtning som upphandling och inköp.
28

LUNDS KOMMUN · HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

Händelser från året

Under året har utgivningen av gröna obligationer
fortsatt och det totala värdet uppgår nu till 2250
miljoner kronor. Detta innebär att kommunen och
LKF kravställer projekt så att de går i linje med
ramverket för gröna obligationer och att rapportering av efterlevnaden gjorts och genomgått
oberoende granskning. Kommunens kapitalför
valtning är fortsatt utan investeringar i fossila
energikällor.

Upphandlingsmyndighetens kriterier för krav
ställning har använts i de kategorier där det
finns. Under 2021 har tre större upphandlingar
av livsmedel genomförts där ett flertal kriterier
på avancerad nivå har ställts. När det gäller
datorer byter kommunen ut dem först efter fem
år och mobiltelefoner först efter tre år. Genom att
förlänga livslängden minskar uppkomsten av avfall.
En annan metod för minskat avfall är att främja
återbruk, vilket kommunen gör bland annat genom
internt återbruk av möbler och genom att erbjuda
medborgarna lån av utrustning i Fritidsbanken.
Kommunorganisationen har ännu inte gjort
en heltäckande beräkning av växthusgaser ur
konsumtionsperspektiv, men de senaste åren har
några konsumtionskategorier beräknats. Detta
gäller användning av el och värme, transporter
och livsmedel. För samtliga dessa kategorier
har utsläppen minskat. En viktig pusselbit har
omställningen från fossila bränslen varit, och
2021 var över 99 procent av energianvändningen
i den egna organisationen fossilbränslefri.
Detta innebär att klimatpåverkan från den mat
kommunen serverar nu är betydligt större än från
kommunens transporter, uppvärmning och elan
vändning. Under 2021 har insatser gjorts för att öka
acceptansen för vegetarisk kost, som har betydligt
lägre klimatavtryck än kött. Bland annat har detta
gjorts genom ett samarbete med kocken Jennie
Waldén för att få in asiatiska vegetariska rätter på
menyn. Kommunen har under 2021 också deltagit i

Konsumtionsperspektiv

Territoriellt perspektiv

6 ton CO2-e /invånare
(750 000 ton CO2-e)

226 000 ton CO2-e

Största utsläpp från:
Transport (bil och flyg)
Mat
Boende (ej el och värme)

Största utsläpp från:
Transport (bil och lastbil)
Jordbruk
Arbetsmaskiner

Livsmedelssektorns utsläpp ur
de två perspektiven.

Mat som
äts i Lund

Mat som
produceras
och äts i
Lund

PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

Kött, Grönsaker
Mjölk, Bröd

Jordbruket
i Lund
Gödsel
Plöjning
Tamdjurs mat
smältning

Figur 1: Sedan 2021 har kommunen ett tydligt mål
att minska utsläppen av växthusgaser även ur ett
konsumtionsperspektiv. Om man jämför utsläppen som
uppstår till följd av kommuninvånarnas konsumtion
med utsläppen från det geografiska området Lunds
kommun (det territoriella perspektivet) så är det tydligt
att de konsumtionsbaserade utsläppen är större, och

därför viktiga att arbeta med. Det finns ett överlapp
mellan konsumtionsperspektivet och det territoriella
perspektivet. För livsmedel gäller det som exempel mat
som både produceras och äts inom kommunens gränser,
vilket illustreras i figurens cirklar. (Notera att utsläpp
från offentlig konsumtion ännu saknas i siffrorna som
beskriver konsumtionsperspektivet.)

projektet Optimat, som syftar till att klimatoptimera menyn. Under 2021 har intensivt arbete
bedrivits för att även börja minska utsläppen från
byggnation, och en handlingsplan för klimatneutralt
byggande är under framtagande. Några byggprojekt
har klimatberäknats, och även om det ännu är
oklart exakt hur stort byggandets klimatpåverkan
är bedöms det vara högt prioriterat för att minska
klimatpåverkan ur konsumtionsperspektiv.

baserade utsläpp av växthusgaser, så har det för
första gången gjorts en beräkning av de utsläpp som
uppstår till följd av kommuninvånarnas konsumtion
(Figur 1). Av de sex ton växthusgaser per person
som årligen släpps ut står transporter, främst med
flyg och bil, för den största delen. Andra konsum
tionskategorier som har stor påverkan är mat
respektive boende (exklusive el och uppvärmning).
I beräkningen inkluderas inga varor eller tjänster
som är skattefinansierade.

Även om kommunorganisationen alltså saknar en
heltäckande beräkning av konsumtions-
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Utmaningar och möjligheter

Att det för första gången finns en beräkning av
hur stora utsläpp av växthusgaser Lundabornas
konsumtion ger upphov till medför bättre möjlighe
ter för kommunen att skapa förutsättningar för ett
klimatsmart liv. Kommunen arbetar systematiskt,
bland annat inom ramen för LundaMaTs och den
fysiska planeringen, för att minska utsläppen från
transporter, som är den största utsläppssektorn.
Hittills har utsläppen från invånarnas livsmed
elskonsumtion, flygresor och boende fått mindre
uppmärksamhet än vägtransporterna, även om
dessa kategorier också leder till stora utsläpp.

PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

För att livsmedel ska ha minsta möjliga negativa
klimat- och miljöpåverkan behöver fler olika
aspekter vägas in. Under 2021 har några av dessa
aspekter utvecklats åt rätt håll, medan andra
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utvecklats åt fel håll. Ett positivt exempel är
klimatpåverkan, där utsläppen per serverat kilo
mat kontinuerligt minskat de senaste fyra åren.
Ett negativt exempel är andelen ekologisk mat,
som sjunkit de två senaste åren och nu ligger på
samma nivå, 68 procent, som 2016. Att andelen
ekologisk mat minskat är negativt bland annat för
den biologiska mångfalden, där ekologisk odling
har stora fördelar i jämförelse med konventionell
odling. Under 2021 har arbetet med att ta fram
en ny Mat- och måltidsplan inletts. Planen ger
möjligheter att ta hänsyn både till mångfalden av
miljöaspekter, och till andra hållbarhetsaspekter
som att maten är näringsrik och god samt att
måltiderna är trivsamma. Att upphandla lokalproducerade livsmedel med höga miljökrav är ett
sätt att bidra till delmål 1.5 Livsmedelsproduktion
och jordbruksmetoder.

Mål och resultat
1. Konsumtion och produktion
År 2030 konsumerar och produceras det mer cirkulärt
i Lunds kommun. Det ska vara lätt att göra rätt.

Delmål

Bedömning

1.1 Grön ekonomi
Lunds kommun ska fortsatt satsa på gröna investeringar och kommunkoncernen ska
bevaka att kommunens tillväxt inte leder till negativ miljöpåverkan. Kommunen ska i
sin kapitalförvaltning ligga i framkant på miljöområdet.

Osäkert

1.2 Upphandling

Definition: Höga upphandlingskrav innebär krav enligt upphandlingsmyndighetens
avancerade- och spjutspetsnivå eller likvärdiga. Innovationsupphandling innebär att
innovation efterfrågas eller att nya lösningar tillåts.

PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

Alla upphandlingar, som kommunkoncernen utför, av varor och tjänster ska ställa
relevanta hållbarhetskrav. Andelen upphandlingar som sätter höga miljömässiga krav
ska kontinuerligt öka.

Kommer att
klara målet

1.3 Konsumtionsbaserade utsläpp
De årliga konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser per invånare i Lund ska
minska. De kommunala nämnderna får stå för max 0,3 ton av utsläppen.
Definition: Konsumtionsbaserade utsläpp skiljer sig från territoriella växthusgasutsläpp
genom att i större omfattning räkna in de utsläpp som genereras utanför Lunds kommungräns. År 2050 ska de konsumtionsbaserade utsläppen vara max 1 ton/per person i
enlighet med parisavtalet. Målvärdet för 2030 som linjerar med målet för 2050 tas fram
i början av programperioden.

Osäkert

1.4 Livsmedel och matsvinn
I Lunds kommunkoncern ska samtliga livsmedel ha minsta möjliga negativa klimatoch miljöpåverkan. Mängden matsvinn ska årligen minska. Den nationella livsmedelsstrategin ska vara ledande.

Osäkert

1.5 Livsmedelsproduktion och jordbruksmetoder
Livsmedelsproduktionen i Lunds kommun ska vara hållbar, motståndskraftig och
bidra till en långsiktig livsmedelsförsörjning samt upprätthållande av ekosystem,
mark och jordkvalité.
Definition: FAO (2014) definierar hållbart jordbruk till att naturresurserna förvaltas och
bevaras och att teknik och institutioner utformas så att människans behov tillfredsställs
nu och för framtida generationer. FAO anger att en hållbar utveckling ”bevarar mark-,
vatten-, växt-, och djurresurser, inte orsakar miljöförstöring och är tekniskt lämplig,
ekonomiskt möjlig och socialt accepterad”.
1.6 Näringsliv och affärsmodeller
Lunds kommunkoncern ska möjliggöra och förenkla etablering av affärsmodeller,
varor och tjänster som är cirkulära samt miljö- och klimatsmarta.

Osäkert

Kommer att
klara målet

1.7 Avfall
I Lunds kommun ska mängden verksamhetsavfall och hushållsavfall minska markant.
Mängden hushållsavfall ska jämfört med år 2013 minska med minst 35 procent
per invånare.
1.8 Kunskap om hållbarhet
Lunds kommun ska arbeta utåtriktat för att främja hållbart lärande.
Kunskap om hållbarhet ska spridas och vara lättillgänglig.

Osäkert

Kommer att
klara målet

LUNDS KOMMUN · HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

31

Prioriterat område –
Miljö- och hälso
farliga ämnen

PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

Miljö- och hälsofarliga ämnen finns överallt
omkring oss i vår vardag. Arbetet med att minska
mängden miljö- och hälsofarliga ämnen är
därför en angelägen uppgift. Osäkerheten är stor
kring vad som händer när olika ämnen blandas i
människors kroppar och vilken skada de orsakar
längre fram i livet. Forskning visar på allt starkare
samband mellan olika folksjukdomar och påverkan
från kemikalier som vi utsätts för i låga doser
under lång tid.

Ett problem som uppmärksammats mycket de
senaste åren är mikroplaster i vår miljö, i dricksvat
ten, i vattendrag och i haven. Dessa partiklar bildas
bland annat när plastföremål slits och bryts ned till
allt mindre bitar i naturen. Forskning har visat på
en rad källor till mikroplaster, däribland industri
läckage, bildäcksslitage, konstgräsplaner, skräp och
textiltvätt. Med tiden bryts plasten också ner till
ännu mindre partiklar – nanoplast. För att motverka
mikroplastspridning har Lunds kommun påbörjat
arbete med att minska läckage och spridning från
konstgräsplaner och gummiasfalt på lekytor.
2018 antog kommunfullmäktige Lunds första
kemikalieplan, LundaKem, med åtgärder för att
uppnå målen i LundaEko. LundaKem fokuserar på
fyra områden; bygg – underhåll och anläggning,
förskola, skola och fritidsverksamhet, upphandling
och information. Under 2022 kommer LundaKem
att revideras.
Lunds kommun är en jordbruksintensiv kommun
och en stor del av kemikalieanvändningen ligger
inom jordbruket. Den kommunala organisationen
har begränsad rådighet över jordbruket inom
kommunens geografiska område och en ökad
samverkan behöver utvecklas.

Slam sprids inte på kommunens egna åkermarker
och kommunen verkar för att slam inte ska spridas
inom kommunen.

Händelser från året

Majoriteten av arbetet för att minska miljö- och
hälsofarliga ämnen inom kommunens verksamhe
ter sker inom ramen för LundaKem.
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Inom tre av områdena i LundaKem rapporteras det
att det pågår arbete och en del anges som avslutat.
Inom upphandlingsområdet har rapporteringen
brister. Detta betyder inte att inget arbete har
gjorts, men det är svårt att göra någon bedömning.
En förklaring på bristande rapportering kan vara
en större omorganisation har gjorts. Miljönämnden
har dock bistått med stöd i kravställning vid upp
handlingar under 2021.
Flera nämnder har rapporterat att olika åtgärder
har skrivits in i rutiner, så att de blir en del av
verksamhetens arbetssätt. Slutsatsen kan dras att
det är viktigt att arbetssätt och rutiner bör säker
ställas på ett sådant sätt att de inte är beroende av
enskilda personer i organisationen.

Under 2021 har Lunds kommun medverkat i
nationella, regionala och lokala samarbeten/
samverkan inom kemikalier, upphandling och
konstgräs. Exempel på sådana nätverk är Natur
vårdsverkets beställargrupp för att minska miljöoch hälsopåverkan från konstgräsplaner, KEMIs
giftfri vardag, Länsstyrelsens kemikalienätverk och
samarbeten med kommuner samt Region Skåne.

Utmaningar och möjligheter

Antalet kemiska ämnen som används i framställ
ning av olika produkter och varor är mycket stort
och för många av ämnena råder fortfarande brist
på kunskap om exponering samt dess effekter.
Eftersom barns och ungdomars kroppar inte är fär
digutvecklade är de extra känsliga för att utsättas
för miljö- och hälsofarliga ämnen och måste
prioriteras. Genom arbete i Lunds förskolor och
skolor, lokaler för fritidsaktiviteter, vid byggande,
upphandling och inköp kan kommunkoncernen
arbeta med åtgärder för att minska exponeringen
för miljö- och hälsofarliga ämnen.
På kommunal nivå behöver styrmedlet upp
handling fortsätta att utvecklas för att driva på
innovation och produktutveckling. Det kvarstår
mycket arbete både vad gäller utrensning och
utbyte av bygginventarier och material.

Kommunen behöver dessutom kartlägga plast
flöden i verksamheten samt fortsätta arbeta med
utrusning, och vid behov utbyte av produkter
och material. Lösningar för att minska läckage
av mikroplaster behöver prioriteras liksom
mätmetoder för att upptäcka mängder och källor
till mikroplaster i kommunen. Dagvatten är en
potentiellt stor spridningsväg för fyra av de sex
viktigaste identifierade källorna till mikroplaster.

Dagvattenfördröjande insatser som dammar,
fördröjningsmagasin eller filter kan behövas för att
minimera utsläpp till vattendrag, sjöar och hav.

Den effektivaste lösningen på problem med föroreningar av kemikalier och mikroplaster är
åtgärder där de uppstår, som nya lösningar för
konstgräsplaner, lekytor, byggmaterial och bildäck.
Nya metoder inom jordbrukssektorn behöver
också utvecklas där läckage av näringsämnen och

bekämpningsmedel minimeras. Restprodukter
som till exempel slam måste i framtiden kunna
användas utan risk för ökad mängd föroreningar
och läkemedelsrester på åkrar.
Slutligen pågår ett aktivt arbete med åtgärderna
i LundaKem. Det är fortfarande viktigt att
vidare arbete görs för att hålla frågorna levande
och aktuella.

Mål och resultat
PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

2. Miljö- och hälsofarliga ämnen
År 2030 påverkas Lunds kommuns invånare och
miljön minimalt av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Delmål

Bedömning

2.1 Kommunens verksamheter
Förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i alla verksamheter i kommunkoncernen ska minimeras.

Osäkert

2.2 Bygg och anläggning
Utsläpp och användning av miljö- och hälsofarliga ämnen, inklusive plastpartiklar, ska
minimeras från byggnader, vägar och anläggningar i Lunds kommun.

Osäkert

Definition: Utsläpp innefattar både emission och urlakning av miljö- och hälsofarliga
ämnen. Plastpartiklar innefattar alla typer av plastartiklar från nano- till makroplast.
2.3 Förorenade områden
Lunds kommun ska inte ha förorenade områden som utgör något hot mot miljön eller
människors hälsa.
Definition: Ett förorenat område (föroreningsskada) är en förorening av ett mark- eller
vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning som kan riskera att skada
eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön. Denna skada kan ske genom
exponering av föroreningar eller genom spridning till omgivningen.

Osäkert
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Prioriterat område –
Klimat och energi

PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger allt mer. För att den
globala temperaturökningen ska vara möjlig att
begränsa till långt under två grader och helst under
1,5 grader, behöver utsläppen av växthusgaser
minska snabbt, både i Lund, Sverige och resten av
världen. Klimatförändringarna märks redan tydligt
i Lund. Sedan 2014 har årsmedeltemperaturen
samtliga år legat över normalvärdet i Lund för
perioden 1961–2020, och 2020 var årsmedeltemperaturen den högsta sedan 1901, då mätningarna
började. Klimatförändringarna har i Lund fått
negativa konsekvenser bland annat för jordbruket,
som drabbats hårt av torka.

Händelser från året

Kommunens arbete för minskad klimatpåverkan är
omfattande. Insatser görs bland annat i den fysiska
planeringen, i den egna fordonsflottan och genom
råd och stöd till företag och medborgare. Flera
projekt har under 2021 bidragit till målet, detta
gäller bland annat Klimatneutrala Lund 2030, som
har fokuserat på transporter, energisystem och
cirkulär ekonomi.
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Enligt kommunens energiplan är energieffek
tivisering en prioriterad metod att minska
klimatpåverkan. En förutsättning för att nå målet
om energieffektivisering är att restvärmen från
de stora forskningsanläggningarna i nordöstra
Lund tas till vara. Under året har kommunen, LKF,
Kraftringen och flera privata aktörer samverkat för
det, bland annat inom projektet COOL DH.

Energi- och klimatrådgivarna har gett råd och stöd
till privatpersoner och företag som vill minska sin
energianvändning. Intresset för energieffektivise
ring ökade i slutet av 2021, när energipriserna steg.

Det finns en eftersläpning i statistiken över totala
utsläpp av växthusgaser vilket gör att sista året
som kan bedömas är 2019. Då hade utsläppen
minskat ungefär 40 procent sedan 2010 (figur 2).
Minskningen har främst gjorts i sektorn el och
uppvärmning, och transporterna är nu den största
utsläppskällan med cirka hälften av utsläppen.
Sedan 2019 har utsläppen troligen påverkats tydligt
av pandemin. Nationell uppföljning av klimatpåver
kan visar bland annat att utsläppen från transport
sektorn minskat betydligt till följd av restriktioner
i samhället. Dessa effekter bedöms till viss del
upphöra efter pandemin. Det kan finnas vissa
negativa klimateffekter av pandemin som består,
främst minskad användning av kollektivtrafik.

liknande. Bränsle till jordbruksmaskiner redovisas under
arbetsmaskiner. I sektorn Produktanvändning ingår
lösningsmedel, köldmedier med mera. Utsläpp från
konsumtionsvaror som datorer, kläder och liknande som
uppstår utanför kommunens gränser redovisas inte i
denna sammanställning av territoriella utsläpp.

Kommunens mål om att öka inlagring av kol, vilket
på sikt ska bidra till att kommunen blir klimatneutral, är nytt för LundaEko 2021–2030. Kunskapen
behöver höjas och olika verktyg utvecklas vidare
för att delmålet ska kunna nås, men några åtgärder
för att öka kolinlagringen i mark och vegetation
har genomförts under året. Kommunen projektleder Rest till bäst, där en bred samling aktörer
arbetar med tillvaratagande av restprodukter
för produktion av biokol, som bland annat kan
användas för ökad inlagring av kol i mark. Biokol
har under året till exempel använts i växtbäddar
vid Byggmästaregatan.

av skyfall och värmeböljor, inklusive ökad
påfrestningen på samhället från både torka och
översvämningar. Kommunens styrning av denna
anpassning av den fysiska miljön finns integrerad
i flera olika styrdokument, som översiktsplan,
dagvattenplan och energiplan. Detta arbetssätt
stöds i forskningen, bland annat för att det stärker
lösningar som ger synergieffekter bland annat
med bevarande av biologisk mångfald och minskad
klimatpåverkan. Samtidigt innebär det att det är
svårare att få överblick över arbetet. Därför gjordes
en genomgång under året som visar att det finns
många åtgärder för att hantera skyfall, men att värmeböljor i styrdokumenten ofta hanteras indirekt.

Kolinlagring har börjat uppmärksammas i planeringen genom att identifiera effekter som beror på
vilken mark som tas i anspråk samt utveckling av
vegetation och grönska, som ökar kolinlagring. Den
krontäckningsanalys som genomförts under året
kan på sikt användas för att uppskatta och planera
för ökning av trädens inlagring av kol i tätbebyggda
områden i kommunen.
Den fysiska miljön i Lunds kommun bör utformas
för att hantera en ökande frekvens och intensitet

PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

Figur 2: Utsläpp av växthusgaser i Lunds kommun
fram till 2019, som är det senaste året med kompletta
data. Mellan 2010 och 2019 har utsläppen minskat,
främst från el och uppvärmning, men det är ännu långt
kvar till målet att minska utsläppen med 65 procent
senast 2025. Sektorn Jordbruk består av utsläpp från
tamdjurs matsmältning, användning av konstgödsel och

Bedömningen av kommunens förmåga att
hantera extrema väderhändelser görs utifrån fyra
nivåer. Vid den senaste bedömningen, som gäller
2019–2022, klassades förmågan att hantera extrem
värmebölja respektive extrem nederbörd i klass
2. Det innebär att förmågan i huvudsak är god,
men har vissa brister. Vid väderhändelser där fara
för liv, hälsa och egendom uppstår kan ordinarie
verksamhet behöva prioriteras ner.
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Utmaningar och möjligheter
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Inom projektet Klimatneutrala Lund 2030 har
en åtgärdslista tagits fram med förslag till nya
insatser för minskad klimatpåverkan. Effekt
bedömningen av dessa visar att det fortfarande
finns ett påtagligt gap till målet om minskade
utsläpp av växthusgaser, och att särskilt fokus på
transportsektorn behövs. Det finns både kolkällor
och kolsänkor i det geografiska området, och
kunskapen är inte tillräckligt god för att bedöma
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nettoeffekten. En kartläggning av kolförrådet i
mark skulle förbättra möjligheten att nå målet.

Klimatanpassningsåtgärder genomförs ofta
i områden med nybyggnation, men arbetet
släpar efter i befintlig bebyggelse. En utmaning
för kommunen att hantera är delvis bristande
inflytande över marken där anpassningsåtgärder
gör störst nytta, vilket bör mötas med ökad
samverkan och informationsinsatser.

Mål och resultat
3. Klimat och energi
År 2030 är Lund en klimatneutral och fossilbränslefri
kommun som är anpassad till ett klimat i förändring.

Delmål

Bedömning

3.1 Utsläpp av växthusgaser
Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska, jämfört med 2010, minska med minst
65 procent till 2025 och med minst 80 procent till 2030. 2045 ska kommunen vara
klimatpositiv och utsläppen nära noll.

Osäkert
PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

Definition: Omfattar växthusgaserna koldioxid, metan, lustgas och fluorerade växthusgaser.
3.2 Transporter
Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med minst 90 procent
mellan 2010 och 2030.
3.3 Kolinlagring
Kolinlagring inom Lunds kommun ska öka mellan 2021–2030. Kommunkoncernen ska
verka för infångning av koldioxid.

Osäkert

Går ej att
bedöma

3.4 Energieffektivisering
Energianvändningen ska minska med minst 15 procent mellan 2015 och 2030 inom
Lunds kommun.

Osäkert

Definition: Målet gäller både slutanvändning och primärenergianvändning.
3.5 Förnybar energi
Den lokala produktionen av förnybar el, värme och drivmedel ska 2025 vara minst
1300 GWh varav sol och vind ska stå för minst 100 GWh. År 2030 ska sol och vind stå
för minst 150 GWh.

Osäkert

Definition: Lokala betyder inom det geografiska området plus Kraftringens produktionsanläggningar inom fjärrvärmenätet Lund/Lomma/Eslöv.
Restvärme ingår i definitionen av förnybart.
3.6 Förebyggande klimatanpassning
Den fysiska miljön i Lunds kommun ska utformas så att sårbarheten för risker
kopplade till pågående klimatförändringar ska minska mellan 2021 och 2030.

Osäkert

3.7 Beredskap för extrema väderhändelser
Kommunkoncernens förmåga att hantera effekterna av extrema väderhändelser
kopplade till värme, kyla och nederbördsmängd ska öka mellan 2021–2030.

Osäkert
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Prioriterat område –
Boende och närmiljö
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Lund är en expansiv kommun i en växande region
och står inför en omfattande utveckling. När Lund
växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt. Utgångs
punkten för hur ekologisk hållbarhet kopplas till en
hållbar stadsutveckling handlar om hur den fysiska
miljön i kommunen planeras och utvecklas för
att trygga ekosystem, minska miljöpåverkan och
gynna en hälsosam livsmiljö. Hur städer, tätorter,
byar och bostadsområden är utformade påverkar
hur vi arbetar, lever, umgås och förflyttar oss.
År 2030 ska Lunds kommun vara en föregångare
och förebild inom hållbar stads- och landsbygds
utveckling. Området är brett och delmålen rör
byggande och förvaltning, hållbara transporter,
bevarande av jordbruksmark, negativ miljöpåver
kan från buller, strålning och luftföroreningar samt
kulturhistoriskt arv.

Händelser från året

Klimatneutralt och cirkulärt byggande är ett
område som är under snabb utveckling. Det har
tagits fram såväl nationella som lokala färdplaner
för att påskynda utvecklingen och samordna
branschens aktörer. Lunds kommuns arbete med
att ta fram en plan för en klimatneutral bygg- och
anläggningssektor har påbörjats under året, vilket
gett kunskapshöjning, erfarenhetsutbyte och
bättre förutsättningar för ett systematiskt arbete
för att nå målet. Kommunen har klimatberäknat

alla byggprojekt, och för första gången beställt en
förskola med stomme i trä. När det gäller byggak
törer utanför kommunkoncernen är kommunens
rådighet begränsad, men en positiv signal är att
antalet miljöcertifierade byggnader som färdig
ställts i kommunen aldrig varit högre än de tolv
som blev klara 2021.

Kommunen arbetar långsiktigt och systematiskt för
ett hållbart transportsystem. De senaste sex åren
har Lund placerat sig överst i kommunrankingen
SHIFT, som jämför svenska kommuners arbete med
hållbara transporter. Medborgarna är tydligt mer
nöjda med möjligheten att använda kollektivtrafik
än genomsnittet i Sverige, och andelen resor
som görs med kollektivtrafik har ökat kraftigt
de senaste tio åren, även om en nedgång kan ses
under pandemin. Medborgarna är mer nöjda med
tillgången till gångvägar och cykelvägar än genom
snittet i Sverige, men andelen resor som görs med
cykel eller gång har minskat något. Mer information
om medborgarnas nöjdhet finns i figur 3.
Kulturmiljövärden behöver uppmärksammas
genom hela planeringsprocessen, från tidiga till
sena skeden. Detta görs på olika sätt och i olika
omfattning beroende på planen. I FÖP Veberöd har
kulturmiljövärden ansetts vara ett viktigt värde
i den fortsatta utvecklingen av orten och olika
strategier och ställningstaganden har gjorts kopplat
till detta. Den kommande planen för klimatneutralt
byggande uppmärksammar kulturmiljövärden på
olika sätt, bland annat genom nyttjande av befintligt
byggnadsmaterial som fasadtegel.

Andel positiva medborgare 2021
Möj ligheterna att på ett enkelt sätt kunna göra
längre resor från kommunen utan att använda bi l?
Möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för att ta dig till dina fritidsaktiviteter?
Möj ligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, t.ex. till arbete,
skola eller annan sysselsättning?
Trafi ksäkerheten på gång- och cykelvägar i kommunen?
Utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen?
0,0

10,0
Kvinnor

Figur 3: Under 2021 gjordes en enkät till medborgare
där de fick svara hur nöjda de är med möjligheterna att
använda kollektivtrafik, gång- och cykelvägar. I figuren
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redovisas hur stor andel som tyckte att möjligheterna
var ganska eller mycket bra, fördelat på män och
kvinnor.

Utmaningar och möjligheter

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20
procent av Sveriges klimatutsläpp. Klimatpåverkan
kommer främst från tillverkningen av material
och produkter samt från utsläpp relaterade till
energianvändningen i driftsfasen. Forskning och

Lunds kommun har arbetat strategiskt för ett
miljöanpassat transportsystem under många år.
Stora framsteg har gjorts inom området, men för
att klara Lunds klimatmål behöver klimatutsläppen
minska i snabb takt. Insatser behövs inom flera
områden, allt ifrån samhällsplanering, infrastruk
tur för el-laddning och biogas till att göra det lätt
för medborgare att välja miljövänliga transport
medel. Förbättringspotential finns bland annat
för byarnas transportsystem och för att stärka
förutsättningarna för gång och cykling.

PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

Enligt Jordbruksverket exploaterades 763 hektar
jordbruksmark i Skåne under perioden 2016–2020.
Under motsvarande period exploaterades 49
hektar i Lunds kommun. Då planeringen har långa
tidshorisonter kommer jordbruksmark att fortsätta
bebyggas för att genomföra pågående och antagna
detaljplaner inom de närmsta åren. I kommande
tidiga skeden och i den översiktliga planeringen
finns en större möjlighet att påverka framtida
ianspråktagande av jordbruksmark. Vid förtätning
uppstår dock andra negativa konsekvenser, som
behöver uppmärksammas och hanteras.

utveckling inom området går snabbt framåt, men
det är en stor utmaning att ställa om hela värde
kedjan i branschen.

Nya resultat från bullerkartläggning förväntas bli
klara under 2022.

Mål och resultat
4. Boende och närmiljö
År 2030 är Lunds kommun en föregångare och förebild
inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Delmål

Bedömning

4.1 Byggande och förvaltning
Lunds kommun har år 2030 etablerat sig som en föregångare inom cirkulärt och
klimatneutralt byggande och anläggningsarbete. Utsläppen från byggsektorn ska
halveras till 2025 och vara nettonoll 2030.
Definitionen av nettonoll utgår från LFM30. Det innebär att utsläppen under hela
livscykeln först ska minimeras, därefter kan negativa utsläpp tillämpas, även utanför
kommungränsen. I sista hand kan kompensation genom undvikande av utsläpp
användas.

Osäkert

4.2 Buller, luft och strålning
I Lunds kommun utsätts inte kommuninvånarna för hälsoskadligt buller och kommunkoncernen strävar efter att människor och den biologiska mångfalden inte påverkas
negativt av luftföroreningar eller av strålning.

Osäkert

4.3 Transporter
Lunds kommun ska ha ett attraktivt, säkert och miljöanpassat väl utbyggt mobilitetssystem för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och andra fossilfria färdmedel i
och mellan tätorterna. Andelen fossilfria resor ska öka på bekostnad av icke fossilfria
färdmedel.

Osäkert

4.4 Jordbruksmark
Lunds kommun ska i framtida bebyggelseplanering först och främst utgå från att växa
genom förtätning av befintlig bebyggd mark eller hårdgjorda ytor. Den högklassiga
jordbruksmarken (klass 8–10) ska värnas. Jordbruksmark bör inte tas i anspråk för ny
bebyggelse.

Riskerar att ej
klara målet

4.5 Kulturvärden
Lunds kulturhistoriska och arkitektoniska arv i form av värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, användas och utvecklas.

Osäkert
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Prioriterat område –
Biologisk mångfald
och ekosystemtjänster
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En rik och varierande natur med stor biologisk
mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster
är förutsättningar för en hållbar utveckling.
Exploateringstrycket i Lunds kommun, och stora
delar av det skånska landskapet i övrigt, är högt
vilket medför att konkurrens om marken är hård.
Samtidigt har Skåne flest rödlistade arter i Sverige.
Det råder också brist på grönblå infrastruktur som
möjliggör för arter att röra sig fritt i landskapet.

Händelser från året

Lunds kommun har länge arbetat aktivt med frågor
kring natur och biologisk mångfald. På senare år
har även begreppet ekosystemtjänster, det vill säga
”naturens nyttor” kommit att utgöra en viktig del i
arbetet med att uppnå mål och delmål i LundaEko
kring olika gröna aspekter. Lund måste även fort
sättningsvis ta den bekymmersamma situationen
för den biologiska mångfalden i kommunen på
stort allvar. Samtidigt är det viktigt att lyfta de
framgångar och goda exempel på det naturvårdsarbete i kommunen som finns.
Den rådande pandemin har bland annat lett till ett
fortsatt stort tryck på tillgängliga naturområden
och grönytor i Lunds kommun då många har sökt
sig ut till naturen för rekreation och avkoppling.

I december 2021 beslutade kommunfullmäktige om
att inrätta ett nytt kommunalt naturreservat i Höje
å dalen. Detta är ett viktigt närrekreationsområde
för Lundaborna samtidigt som det innehåller stora
biologiska värden.
Ljusföroreningar är ett växande miljöproblem
som börjat uppmärksammas på allvar. Då olika
miljöer har allt mer belysning under allt längre tid
av dygnet minskar livsutrymmet för en rad nattle
vande arter. Mer än hälften av alla organismer på
vår planet är nattaktiva och har utvecklats till att
vara det under miljontals år. Människan har under
merparten av sin vandring på jorden anpassat sig
till växlingarna mellan ljus och mörker. Störs denna
rytm för mycket inverkar det skadligt på vår hälsa.

Därför har allt fler länder börjat värna om mörkret
och tagit fram olika strategier mot ljusföroreningar.
I jämförelse med många andra länder ligger Sverige
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efter i arbetet men i Lunds kommun har ett första
steg tagits i sammanhanget i och med att problematiken nämns i den ljusstrategi som beslutades 2021.

Utmaningar och möjligheter

Globalt befinner sig jorden nu i den sjätte massut
rotningen av arter och det är därför ytterst viktigt
att Lund kommun arbetar med att skydda och
främja den biologiska mångfalden i kommunen.

Vi blir hela tiden fler som måste samsas om de
gröna miljöerna då exploateringstrycket i Lund är
högt och arbetet inom detta prioriterade område
behöver förstärkas. Sedan 2015 har ytan parkmark
per person minskat med drygt fyra kvadratmeter
från 67,8 till 63,5 år 2021.

Arbetet med att skydda gröna områden behöver
fortgå för att värna livsmiljöer och ekosystemtjäns
ter. Nya metoder behöver utvecklas för att bevara
de skyddsvärda arter som finns i kommunen i
livskraftiga populationer.
Att kartlägga och bekämpa invasiva främmande
arter är ett arbete som måste utvecklas och inten
sifieras särskilt som ett förändrat klimat kommer
att gynna flertalet av dessa problemarter. Bland
annat handlar det om vilka arter vi planterar i våra
parker och grönområden. Exempelvis var Gudaträd
populärt att plantera i stadsmiljö tidigare då trädet
klarade den urbana miljön bra men det har senare
visat sig vara en mycket spridningsbenägen art
som konkurrerar ut andra arter. Gudaträd tas
därför numera aktivt bort. Dessutom handlar det
om en rad arter som ofrivilligt sprids, ofta längs
våra vattendrag, som exempelvis parkslide som är
mycket svår att bekämpa.

Extrema väderhändelser förväntas bli allt vanligare
och kommer att få märkbara konsekvenser i de
gröna miljöerna, både i staden och i kommunens
övriga tätorter samt ute i landskapet.
En viktig faktor i sammanhanget är möjligheter till
skugga under värmeböljor och ett mått på detta
är krontäckning, det vill säga hur stor yta träden i
bebyggda miljöer beskuggar. Under 2021 genom
fördes en kartering av krontäckning för tätorter
inom Lunds kommun. Karteringen omfattar Lund,
Stångby, Veberöd, Genarp, Dalby, Södra Sandby,
Torna Hällestad och Revingeby. Nationella målsätt
ningen är en 25 procents krontäckning 2030 samt
att den också ska öka med 2 procent från 2020.
(Källa: Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda
träd, Naturvårdsverket 2021). Det är bara i Veberöd
och Torna Hällestad som krontäckningen är mer

än 25 procent med 33 respektive 39 procent.
Södra Sandby och Dalby ligger båda strax under
med drygt 20 procent medan krontäckningen i
Genarp och Lunds stad är 19 procent. Sämst är
krontäckningen i Stångby med endast 10 procent
men det förklaras av att det här pågår en stor ut

byggnadsverksamhet vilket medför att större delen
av bebyggelsen är mindre än 20 år gammal.
Lunds kommun måste rikta mycket kraft till dessa
stora utmaningar för att nå nationella miljökvali
tetsmål och Agenda 2030.

PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET
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Mål och resultat
5. Biologisk mångfald och
ekosystemtjänster
År 2030 har Lunds kommun en rik biologisk
mångfald, väl fungerande ekosystemtjänster och
god tillgång till kvalitativa gröna miljöer.

Delmål
5.1 Gröna miljöer
I Lunds kommun finns det god tillgång till rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. Sådan
allemansrättsligt tillgänglig mark ska inte minska till 2030.

Bedömning
Går ej att
bedöma

PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

5.2 Ekosystemtjänster
I Lunds kommun har ekosystemtjänster i tätortsmiljöer och på landsbygden säkrats och
stärkts. Antalet naturbaserade lösningar ska öka.
Definition: Naturbaserade lösningar är åtgärder för att skydda, utveckla eller skapa ekosystem
med syfte att behålla och stärka ekosystemtjänster som bidrar till att lösa olika samhällsutmaningar samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande främjas.

Osäkert

5.3 Skyddad natur
I Lunds kommun ska naturområden som får skydd i form av naturreservat, biotopskydd eller
motsvarande kontinuerligt öka.

Osäkert

5.4 Grönblå infrastruktur
I Lunds kommun ska värdekärnor samt grön och blå infrastruktur bevaras, utvecklas och
utökas för att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd.
Definitioner: Värdekärnor är sammanhängande naturområde som har höga naturvärden med
avseende på befintligt naturtillstånd. En värdekärna har normalt en påtaglig förekomst av
värdeelement som skapar förutsättningar för höga naturvärden och en rik biologisk mångfald.
Värdekärnans storlek kan variera. (Naturvårdsverket)

Osäkert

Grön och blå infrastruktur är ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk
mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet”. Detta
innefattar både land och vatten. (Naturvårdsverket)
5.5 Invasiva arter
Förekomsten av invasiva främmande arter ska minska i Lunds kommun. Kommunkoncernen
ska inte tillåta nyetablering av främmande arter i kommunens parker och grönområden som
kan bli invasiva i Lunds kommun enligt Artdatabankens lista - hotkategori SE och HI.

Osäkert

Definition: ArtDatabankens risklista Klassificering av främmande arters effekter på biologisk
mångfald i Sverige.
5.6 Täktverksamhet
Kommunkoncernen ska verka för att täktverksamhet inom kommunen inte etableras eller
utvidgas på ett sätt som har negativ påverkan på de områden som utpekas som värdefull
natur enligt Naturvårdsverkets definition för skyddad natur.
Definition: Nationalpark, Naturreservat statliga och kommunala, Naturvårdsområden,
Djur- och växtskyddsområde, Vattenskyddsområde, Skogligt biotopskydd, Övriga biotopskydd,
Naturminne, Natura 2000 områden (Fågelskydd) och art- och habitatdirektivet (www.skyddadnatur.naturvardsverket.se)
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Prioriterat område –
Yt- och grundvatten
Vatten är en grundförutsättning för allt liv på
jorden och tillgången på rent vatten är avgörande
för en långsiktigt hållbar utveckling.

PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla ytvatten
(sjöar och vattendrag) uppnå god kemisk och
ekologisk status och alla förekomster av grundvat
ten ska uppnå god kemisk och kvantitativ status till
målåret 2027. I Vatteninformationssystem Sverige
(VISS) sker nu bedömningen inom den tredje
cykeln i vattendirektivet för perioden 2017–2021.
Enligt länsstyrelsen i Skåne har en rad vattenan
knutna livsmiljöer och arter förstörts eller skadats
på grund av exploatering, rensningar, vattenuttag
och bekämpningsmedel. Skyddet av sjöar och
vattendrag har inte prioriterats tillräckligt och
rester av bekämpningsmedel och andra skadliga
substanser förgiftar grundvattnet. Det medför att
det nationella miljökvalitetsmålet Levande sjöar
och vattendrag är svårt att nå till 2030.

Händelser från året

Sedan 2019 finns en tjänst som vattensamordnare
i kommunen. Vattensamordnaren ansvarar bland
annat för de vattenrelaterade planerna inom Lunds
Vatten (se rubriken Relaterade styrande dokument).

Under 2021 har samarbetsavtal för Höje å- och Käv
lingeåns vattenråd signerats av medlemskommu
nerna 2022–2027 vilket gör att det framgångsrika
vattenvårdsarbetet kan fortsätta. En våtmark vid
Häckeberga på 1,2 hektar har färdigställts under
året och ett svämplan har skapats vid Trolleberg för
att minska risken för översvämningar nedströms.
En vattendialog med markägare inom Råbydikets
avrinningsområde har startats med god uppslut
ning som kan leda till bättre förståelse för vatten
resurserna och framtida åtgärder inom området.
Flera vattenanknutna aktiviteter har anordnats
för allmänheten under året som en guidning under
hållbarhetsveckan vid Höje ås vattenråd våtmark i
Stångby.
Av de elva ytvatten, enligt VISS, som finns i
Lunds kommun är två av dem sjöar och nio är
vattendrag. Inga av dessa har idag god ekologisk
eller kemisk status och LundaEkos delmål om
att nå detta till 2030 kommer inte att nås. En av
sjöarna (Vombsjön) omfattas av dricksvatten
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skydd. Bedömningen av den ekologiska statusen
baseras bland annat på problem med övergödning,
att sjöarna och vattendragen på olika sätt har
påverkats genom uträtning av åar, sänkning av
sjöar samt att det skapats hinder som försvårar för
vattenlevande organismer att leva och förflytta
sig. Dessutom finns diffusa utsläpp exempelvis
från jordbruket samt från punktkällor av en rad
olika miljöskadliga ämnen. Den kemiska statusen
baseras framför allt på att gränsvärdena för
bromerade difenyler samt kvicksilver och kvicksil
verföreningar överskrids i alla Sveriges undersökta
sjöar, vattendrag och kustvatten. Det finns också
andra skadliga ämnen i några av vattendragen.
I Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
bedömningar för perioden 2017–2021 har antalet
förekomster av grundvatten ändrats från 17 till 16
sedan förra perioden då det skett förändringar i
indelningen. Av dessa 16 är 3 preliminära, det vill
säga nya. För samtliga förekomster av grundvatten
anges statusen som god. Samtidigt riskerar de
flesta att inte uppnå god kemisk status till 2027
och bara ett fåtal prover har tagits, bedömningen
är till största delen teoretisk. Vid den provtagning
som har skett har en rad olika miljöskadliga ämnen
i för höga halter hittats som exempelvis nitrat,
PFAS, bekämpningsmedelsrester, tungmetaller och
olika skadliga organiska föreningar. Det är bara två
förekomster av grundvatten som bedömts utifrån
kvantitativ status och de riskerar att inte nå målet.

Andelen av Lunds yt- och grundvatten som har ett
långsiktigt skydd är relativt låg. Av de totalt 11
ytvatten som är registrerade i VISS är endast ett
skyddat (Vombsjön) och av grundvattenobjekten
är sju skyddade för dricksvattenförsörjning men
då ligger dessa skyddsområden i andra kommuner
och idag finns inga skyddsområden för grundvatten
inom Lunds kommuns geografiska område

Utmaningar och möjligheter

Det är av yttersta vikt att vi skyddar våra grund
vattenresurser för framtida generationer. Därför
är det viktigt att vi skapar oss en bild av den
nuvarande grundvattensituationen för att kunna
vidta lämpliga åtgärder.

Arbetet med att skapa åtgärder inom vattenpla
nerna inom Lunds vatten (se sidan 59) kommer att
fortsätta.

Mål och resultat
6. Yt- och grundvatten
År 2030 är den ekologiska och kemiska statusen
för Lunds kommuns vatten god. En trygg och mot
ståndskraftig dricksvattenförsörjning har säkrats
och skadliga utsläpp till vatten har minimerats.

Delmål

Bedömning

6.1 Sjöar och vattendrag
Ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha god ekologisk och kemisk status enligt
beslutade miljökvalitetsnormer.

Riskerar att ej
klara målet

PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

Definition: Miljökvalitetsnormer för ytvattensförekomster innebär att sjöar, vattendrag
och kustvatten ska nå god ekologisk och god kemisk status. En norm anger en lägstanivå
för vattenkvalité. Det är Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt som
beslutar om miljökvalitetsnormerna för en vattenförekomst i Lunds kommun.
6.2 Grundvatten
Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk och kvantitativ status enligt
beslutade miljökvalitetsnormer.
Definition: Miljökvalitetsnormerna anger att grundvattnet ska ha god kemisk status och
god kvantitativ status. En norm anger en lägstanivå för vattenkvalité. Det är Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt som beslutar om miljökvalitetsnormerna för
grundvatten i Lunds kommun.

Riskerar att ej
klara målet

6.3 Resilient vattenförsörjning
Lunds kommun ska arbeta cirkulärt och hushålla med vattenresurserna. Kommunens
yt- och grundvattenförekomster ska ha ett robust skydd för att säkra tillgången på
dricksvatten av god kvalitet för allmänna behov, även för framtida generationer.

Går ej att
bedöma
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Hållbarhetsframsteg
Lunds kommuns integrationspris

Det kommunala integrationsrådet delar årligen ut
Lunds kommuns integrationspris till en förening,
organisation, nätverk, företag eller kommunal
verksamhet som lyckats väl med sina insatser för
ökad integration i Lund. 2021 års pris tilldelades
projektet Fri Från Våld, som bedrivs av Kvinnojour
en i Lund. De uppmärksammas för sitt arbete med
att nå ut till och skapa förtroende hos en särskilt
utsatt målgrupp, ha förebyggt våldsutsatthet samt
främjat integration, gemenskap och trygghet.
Genom Fri Från Våld har Kvinnojouren i Lund sedan
2016 aktivt arbetat för integration, upprätthållit
och skapat nya kontakter med tjejer och unga
kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelate
rat våld och förtryck. De har tagit fasta på sin breda
kompetens, spridit kunskap och möjliggjort för fler
lundabor att bli delaktiga i samhället.

Lunds kommuns första
familjecentral

Under 2021 har Lunds kommuns första familje
central Fäladsfamiljen öppnat. Fäladsfamiljen är en
mötesplats för föräldrar och barn i åldrarna noll
till sex år, och här finns såväl en barnavårdscen
tral, en öppen förskola, socialrådgivning som en
barnmorskemottagning. Familjecentralens syfte
är att minska fysisk, psykisk och social ohälsa
bland barn, minska ojämlikheten i hälsa bland barn
samt minska risken för att barn hamnar mellan
samhällets trygghetssystem. På familjecentralen
erbjuds också olika former av föräldrautbildning
i grupp. Verksamheten bedrivs i samarbete med
Region Skåne.

Utbildningar i barnets bästa

Lunds kommun har arbetat systematiskt med barns
rättigheter och barnkonventionen sedan 2012 och
arbetet är väl implementerat. Under 2021 antog
kommunstyrelsen en ny handlingsplan Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun. Under 2021
genomfördes två interna utbildningsinsatser om
barnkonventionen. Dels utbildades medlemmarna
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i kommittén för social hållbarhet om barnkonven
tionen och barnkonsekvensanalyser dels utbildades
cirka 800 pedagoger inom förskolan, grundför
skolan och elevhälsan om hur en kan arbeta med
barnkonventionen i skolan.

Hyllat arbete med transporter

Bäst på hållbara transporter! Det är något som
utropades under året 2021. Lunds kommun
vann nämligen SHIFT-priset, för sjätte året i rad.
Den årliga undersökningen SHIFT utvärderar
kommuners arbete med hållbara transportsystem
utifrån flera kategorier, bland annat trafiksäkerhet
och utfasning av fossila bränslen – inom vilka Lund
förbättrat sina resultat på senare tid. Samtidigt
återstår stora utmaningar. Det kommer kräva
mycket av många i arbetet med en hållbar mobili
tetsutveckling.

Nybildat naturreservat

Höjeådalen blev under 2021 ett naturreservat.
Naturreservatet är 68 hektar stort och den
varierande naturen längs Höje ås dalgång skapar en
sammanhängande grön korridor mellan Värpinge
och Höjebromölla. Reservatsbildningen ska både
bevara och utveckla den biologiska mångfalden
samt förbättra förutsättningarna för tätortsnära
rekreation och utomhuspedagogik.

Trefaldig miljöbragd

Miljöbragden är ett pris som delas ut internt
i Lunds kommun till den eller de som utfört
förtjänstfulla insatser för miljön och långsiktig
hållbar utveckling. Årets bragd delades ut till tre.
Till Laurent Cousin på Modersmålscentrum som
går i täten och inspirerar både lärare och elever
att efterleva globala målen. Till teamet bakom
Naturskolan för deras engagemang för det miljö
pedagogiska arbetet i Lunds skolor och förskolor.
Till Fanny Holmgren, före detta ungdomsombud,
för hennes handlingskraft som möjliggjort för unga
att delta i Lunds utveckling.
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Samverkan
är nyckeln
För att uppnå målen i Lunds kommuns program
för ekologisk hållbar utveckling och program för
social hållbarhet krävs samverkan både inom
kommunkoncernen och med externa aktörer.
Kommunen har inte ensam rådighet utan behöver
engagera andra aktörer i samhället såsom
medborgare, lärosäten, näringslivet och civilsam
hället till samverkan, dialog och innovation. Här
följer exempel på hur kommunen samverkat för
hållbarhet under året.

Sociala värden hela vägen –
ett gemensamt ramverk för
social hållbarhet i plan- och
byggprocessen

Lunds kommun har beviljats projektmedel från
Vinnova i syfte att stärka det sociala perspektivet
i hela plan- och byggprocessen, från den tidiga
planeringen och hela vägen till genomförandet
i den fysiska miljön. Med projektet förväntas
måluppfyllelsen öka för samtliga delmål under
målområde Boende och närmiljö i program för
social hållbarhet. Projektet genomförs av en
arbetsgrupp där Lunds kommun samarbetar med
olika behovsägare och samhällsaktörer. Projektet
pågår mellan november 2021 och november 2024
och Lunds kommun har erhållit 1 miljon kronor
och samarbetsparterna totalt 2 miljoner under
projekttiden.

Samverkan barn och unga

För att stärka den interna samverkan och uppfölj
ningen av förebyggande insatser kring barn och
unga i kommunen finns en samverkansöverenskom
melse sedan år 2019. De som ingår i samverkan är
barn- och skol-, utbildnings-, kultur- och fritids- och
socialnämnderna samt kommunstyrelsen. Under
året har arbetsgruppen haft tre prioriterade
områden:

1. Problematisk skolfrånvaro (delmål 2.2): en
arbetsgrupp har tillsatts med representanter
från de fyra nämnderna. Arbetsgruppen har
under året arbetet fram en modell för tidiga
och förebyggande insatser där alla förvaltning
ar har ett uppdrag och där samverkan krävs.
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2. Psykisk hälsa (delmål 3.5): åtta personer
från samtliga fyra förvaltningar har gått
utbildning i en metod som heter YAM (Youth
aware of mental health) och instruktörerna
har bland annat genomfört en pilot av YAM
på en åttondeklass.
3. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
(delmål 3.6). En samordnare har anställts i
samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden
samt socialnämnden. I uppdraget ingår att
stötta organisationen i det operativa arbetet
med ANDT-planen.

Samverkan barn och unga är en plattform
som skapar förutsättningar för ett lättrörligt
samarbete i frågor som rör förebyggande arbete
riktat till barn och unga. Förvaltningscheferna är
styrgrupp och arbetsgruppen består av chefer och
strateger.

Överenskommelse bostad

Bostadsbristen och underskott på billiga hyres
lägenheter är ett stort problem i Lunds kommun
och slår hårt mot de mer utsatta grupperna i
samhället. Det finns ett ökande behov av lämpliga
boendeformer för bland annat personer med
psykosociala problem, psykiska funktionsnedsätt
ningar eller missbruksproblematik med samtidig
hemlöshetsproblematik. Under 2021 har en
samverkansöverenskommelse tecknats mellan det
kommunala bostadsföretaget LKF och kommunen.
Överenskommelsen syftar till att skapa bättre
förutsättningar att tillgodose behov av bostäder till
målgruppen och att de särskilt utsatta målgrupper
na ska kunna få och behålla en bostad.

Biosfärområdet Vombsjösänkan

Tillsammans med Sjöbo och Eslövs kommun leder
Lund arbetet med att få Vombsjösänkan att utses
till ett Unesco biosfärområde. Vombsjösänkan med
sin unika flora och fauna, rika kulturhistoria och
stora vikt för livsmedelspoduktionen har goda
förutsättningarna till att uppfylla kriterierna.
Området kan bli ett modellområde för hållbar
utveckling där metoder för såväl människa som
miljö kan utvecklas och testas. Samverkan mellan
enskilda, intresseorganisationer, föreningar,

markägare, universitet och myndigheter är själva
grundstommen i ett biosfärområde. Biosfärom
rådet skulle på så vis bli en möjliggörare för mer
samverkan. Att bedriva utvecklingsarbete inom
ett biosfärområde kan ge ökade möjligheter att få
medel för till exempel forskning, demonstrations
projekt och innovationsutveckling. Under året 2021
inleddes en ny intensiv fas som på något år ska
lyckas landa i detaljer såsom utbredningsområde
och namn inför den formella slutgiltiga biosfäran
sökan till Unesco – samtidigt som utvecklingsarbe
tet redan sätts i gång för att visa riktning.

Klimatneutrala Lund

Klimatneutrala Lund 2030 är ett projekt som
innebär intensivt samarbete mellan Lunds
kommun, näringsliv, akademi, ideell sektor och
engagerade medborgare. Klimatutmaningar
inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi står
i särskilt fokus och flera konkreta lösningar och
idéer har redan tagits fram och börjat förverkligas.
Vägen framåt konkretiserades under 2021 i en ”att
göra-lista”. Listan beskriver vilka åtgärder inom
energi, mobilitet och cirkulär ekonomi som identi
fierats som särskilt viktiga för Lund att fokusera på
i närtid – för att vi ska lyckas bli klimatneutrala till
2030. Många av dessa åtgärder visar på ett tydligt
behov av att samverka och tänka nytt i utveck

lingsarbetet. Därtill omfattar arbetet hela Lunds
geografiska område och berör alla som verkar och
lever här i Lund. Det är bara tillsammans som vi
kan bli klimatneutrala.

Future by Lund

Innovationsplattformen Future by Lund arbetar
med en innovationsstrategi för smarta och hållbara
lösningar i städer och byar. Future by Lund består
av Lunds kommun och partners från universitet,
organisationer och näringsliv. Plattformen tar
sig an utmaningar som aktörerna inte kan lösa
på egen hand utan där lösningar måste levereras
i samverkan. Arbetet siktar mot en hållbar och
smart framtid, där en smart framtid inte i första
hand handlar om att installera tekniska system
− utan om att använda teknologi och data på ett
genomtänkt sätt för att fatta bättre beslut. Arbetet
har genom åren bland annat berört utveckling och
innovation inom områden som mobilitet, energi,
digital infrastruktur, kreativa näringar, cleantech,
belysning, internationell samverkan och metodut
veckling för innovation. Under 2021 sammanfatta
des mycket av arbetet i den digitala boken ”Ju fler
kockar desto bättre innovationssoppa”.
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Relaterade
styrande
dokument
Programmen för ekologisk och social
hållbarhet ger mål och riktning för
en hållbar utveckling. I ett antal olika
styrdokument definieras strategier och
åtgärder för hur målen i programmen
ska nås. I årets hållbarhetsredovisning
presenteras några av styrdokumenten
och arbetet med dem närmare.

Grönprogram
Grönprogrammet ligger till grund för Lunds
kommuns fortsatta arbete för ett grönare Lund.
Det tar ett helhetsgrepp om de gröna värdena i
staden och på landsbygden och har tre mål som
berör tre olika skalor: ekosystemen, samhället och
människan. Mål och strategier i programmet samt
åtgärder i handlingsplanen syftar till genomföran
det av LundaEko och de nationella miljömålen.

Grönprogrammet antogs av kommunfullmäktige i
januari 2020. Grönprogrammet, handlingsplan och
utvecklingskartor har en tidshorisont på cirka 10 år.

Händelser under året

I augusti antog tekniska nämnden en frilufts
strategi för kommunen. I december beslutade
kommunfullmäktige om bildandet av natur
reservat Höjeådalen. Båda åtgärderna ingår i
grönprogrammets handlingsplan. Under året har
stora satsningar gjorts på naturvägledning samt
invånarnas tillgång till friluftsliv genom särskilda
satsningar i samband med coronapandemin.
Viktiga saker att nämna är; friluftsanläggningar
har upprättats vid Höjeå Källby/Värpinge, vid
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Klimatskogen, Revinge by samt Torna Hällestad.
Vidare har grillplatser, förbättringar av stigar med
mera genomförts i flera av kommunens naturom
råden. En kraftig utökning av naturums program
har gjorts. Lunds kommun har också anslutits till
naturkartan, Sveriges största portal för friluftsliv.

Åtgärder för att förbättra för pollinatörer kring
tätorten har genomförts på S:t Hans backar och
i Kunskapsparken. En naturinventering av den
nyinköpta fastigheten Hasslemölla utanför Veberöd
gjordes under sommaren: kärlväxter, fåglar, lavar,
mossor, fladdermöss, nattfjärilar, vedlevande
skalbaggar och andra insekter. Även Skogsmölle
bäcken inventerades och klassificerades. Resultatet
av inventeringen visar att området har en mycket
stor artrikedom och därmed stor betydelse för den
biologiska mångfalden både ur ett regionalt och
nationellt perspektiv.

Slutsatser

Sammantaget har året varit framgångsrikt vad
gäller genomförande av grönprogrammet. Mycket
återstår dock att göra inom både handlingsplanen
kopplat till grönprogrammet och friluftsstrategin.
Särskilt utmanande är att arbeta med tätortsnära
biologisk mångfald där miljömål och önskemål
om estetik och trygghet kan stå i varandras
motsättning. Exempel på detta är behovet av att
bevara gamla träd, högstubbar och död ved, samt
att minska ljusföroreningar. En annan utmaning
är bristen på tillgång till allemansrättslig mark
inom kommunen. Här kan tillgängliggörande av
kulturlandskapet genom anläggande av så kallade
beträdor spela en viktig roll. Det finns även ett
behov av att göra strategiska markinköp till gagn
för natur och friluftsliv.
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LundaMaTs
LundaMaTs III Lunds kommuns strategi
för ett hållbart transportsystem.
LundaMaTs historia inleddes i slutet av 1990-talet
och var en förlängning på ett arbete som pågått
under fler decennier. LundaMaTs III antogs av kom
munfullmäktige i maj 2014. Strategin syftar till en
långsiktig hållbar samhällsutveckling och till att nå
beslutade mål om en utsläppsnivå nära noll år 2050.

I arbetet med att utveckla det hållbara transport
systemet står människan i fokus. Oavsett kön,
ålder och kroppslig funktion ska människor kunna
använda transportsystemet. God tillgänglighet,
trafiksäkerhet, trygghet och attraktivitet är grund
läggande kvalitéer.

Händelser under året –
några nedslag

RELATERADE STYRANDE DOKUMENT

I december 2020 startade spårvagnstrafiken
mellan Lund C och ESS, resandet har kontinuerligt
ökat under 2021. Sammanlagt gjordes 450 000
resor. Spårvägen är bärande i stadsutvecklingen
på både Ideon och Brunnshög, och är en viktig länk
i ett regionalt perspektiv. Boende och verksamma
längs spårvägsstråket ges goda förutsättningar att
resa hållbart i vardagen.
Trafiksäkerheten förbättras genom att över
gångsställen och passager hastighetssäkras och
gång- och cykelbanor byggs ut. Ett exempel är
nya cykelbanor längs Byggmästaregatan med
vegetation, belysning och där lokalt omhänderta
gande av dagvatten prövas.

Nya riktlinjer för snöröjning och halkbekämpning
har införts. När snön faller och marken fryser
prioriteras gång- och cykelvägar tillsammans med
gator med kollektivtrafik genom att dessa snöröjs
och halkbekämpas först.
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Elever, föräldrar och lärare på skolor i kommunen
är viktiga målgrupper för hållbart resande. Ungefär
tusen barn och unga deltog i evenemanget Hitta
vägen, en insats som engagerar fler att gå- och cykla
till skolan. Under trafikantveckan stängdes en
gata av vid Internationella skolan i Lund, och gatan
förvandlades till ett uteklassrum, som användes för
undervisning och som mötesplats.

Ständiga förbättringar görs för att öka tillgäng
lighet till näten av stadsbuss och regionbuss.
Hållplatser byggs om för att göra det möjligt för alla
att åka kollektivt oavsett kroppslig funktion, det är
systematiskt utvecklingsarbete som pågått under
många år.
För att främja resandet med bil i kombination
med kollektivtrafik har pendlarparkeringar vid
regionala busshållplatser och tågstationer i de
mindre tätorterna rustats upp eller utökats. För
att marknadsföra pendlarparkeringarna finns
numra en temakarta, som presenterar den service
pendlarparkeringen tillhandahåller och utbudet av
kollektivtrafik.

Hur går det?

Pandemin har påverkat oss alla, många har fått nya
vanor, till exempel att arbeta hemifrån och delta
i digitala möten. Det har påverkat mängden resor
och val av färdmedel. Resandet med kollektivtra
fiken har minskat med nästan 40 procent om man
jämför 2021 med året innan pandemin bröt ut.
Motorfordonstrafiken på det kommunala vägnätet
har nått sin lägsta nivå sedan 1992, medan gångoch cykeltrafiken inte har påverkats av pandemin
utan befinner sig på en alltjämt hög nivå.
Trenden är att utsläppen av växthusgaser från
transportsektorn minskar, men takten är alldeles
för långsam. Fler och kraftfulla åtgärder behövs.
Lunds kommun gör mycket, men kommer inte
kunna fixa allt. Andra intressenter har betydande
roller till exempel staten, regioner och företag men
även den enskilda människan.

RELATERADE STYRANDE DOKUMENT
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Kostpolicy
Lunds kommun ska verka för att främja
hälsosamma levnadsvanor genom hela livet.
Kostpolicy för Lunds kommun är ett kommun
gemensamt styrdokument för kost, livsmedel och
måltider. Den är beslutad av kommunfullmäktige
och gäller från och med 2014.

Hållbar mat i Lund

Mat i Lund ska bidra till god folkhälsa och tillagas
av bra råvaror producerade med fokus på hållbar
utveckling för människa och miljö. Mat som
serveras i kommunen ska inte äventyra matförsörj
ningen för kommande generationer.

Klimatsmart mat

Under 2021 har Lunds kommun deltagit i en studie
kring optimering av skolmåltidens klimatbelast
ning och näringsinnehåll. Studien Optimat är ett
värdefullt projekt för offentlig måltidsverksamhet
som kan generera nya verktyg och arbetssätt för
hållbara måltider.

Hållbara livsmedel

Genom ett långsiktigt strategiskt arbete ligger
Lunds kommun i framkant avseende hållbara
livsmedelsinköp. 2021 har svenskproducerade
livsmedel och livsmedel med svenskt ursprung ökat
vilket gynnar den nationella livsmedelsförsörjningen.
Förändrad viljeriktning om andel ekologiska
livsmedel har lett till utmaningar. Oklarhet

Under 2021 startade ett nytt grossistavtal. Vid
upphandling beaktades FN:s globala mål för hållbar
utveckling samt den svenska livsmedelsstrategin.

Matsvinn

Arbete för minskat matsvinn har innefattat
mätning, uppföljning och skapande av åtgärdsplan.
Matsvinn redovisas från och med 2021 i gram i
delar av kommunen. 2021 fastslogs målsättningen
om att halvera delar av kommunens matsvinn till
år 2025.

Styrdokument och information

Under 2022 kommer Lunds kommuns kostpolicy
att ersättas med en mat- och måltidsplan. Planen
ska fungera som styrdokument och har tagits fram
under 2021. Nyhetsbrev på temat hållbar mat i
Lund skickades ut under 2021 för att bidra med
kunskap, verktyg och inspiration.
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Det kontinuerliga arbetet för att utveckla gröna
maträtter och recept har fortsatt under 2021.
Nya proteinkällor baserade på svenska baljväxter
har utvärderats och införts på matsedeln i
kommunens skolor. Skolmatsedeln har även
utökats med nya vegetariska asiatiska maträtter
med låg klimatbelastning.

avseende det kommungemensamma förhållnings
sättet till ekologiska livsmedel vid inköp har
påverkat inköpsstatistiken. Under året har arbete
pågått för att bibehålla en hög andel ekologiska
livsmedel men anpassning av menyer och brist på
varor på marknaden har inneburit en försämrad
statistik. Lund vann pris i Ekomatsligan 2021
baserat på 2020 års inköpsstatistik. Bästa eko
matskommun 75 procent samt bästa svekologiska
kommun 51 procent.

Slutsats

Arbetet för hållbar mat i Lund bedrivs parallellt
inom flera områden. Insatsområdena visar på en
bredd i kommunens hållbarhetsarbete avseende
måltider under 2021 även om de delvis varit
avgränsade till särskilda verksamheter. För ökad
genomslagskraft bör fler verksamheter inkluderas.
Mat och måltider är en fortsatt viktig prioritering
för att främja hälsosamma levnadsvanor och bidra
till hållbar utveckling.
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Energiplan
Energiplanen antogs av kommunfullmäktige i
januari 2020 och syftar till en trygg och säker en
ergiförsörjning med låg miljöpåverkan. I juni 2021
uppdaterades planen med nya mål. Energiplanens
åtgärder är indelade i fyra områden.

Energieffektiva transporter och
förnybara drivmedel

Kommunens arbete för att främja hållbara
transporter har fortsatt genom stadsplanering,
råd och stöd till medborgare och satsningar på
laddinfrastruktur. Bland annat har LKF installerat
250 nya laddplatser i Dalby och Lund under året.
Inom projektet Klimatneutrala Lund 2030 har
en åtgärdslista tagits fram med förslag till nya
insatser. Effektbedömningen av dessa visar att det
fortfarande finns ett påtagligt gap till målet om
minskade utsläpp av växthusgaser.
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Servicenämnden har huvudansvar för flera
åtgärder som berör kommunens egna fordon. Under
2021 har ytterligare fordon bytts ut, och nu drivs
över 90 procent av personbilar och lätta lastbilar
med biogas eller el, och resten med fossilfri HVO.

Engagera flera i
energiomställningen

Under årets sista månader har många vänt sig till
energi och klimatrådgivningen till följd av höga
elkostnader. Det är främst de som har elvärme,
särskilt direktverkande el, som varit i behov av
stöd. Prioriteringar i energiplanen för att minska
detta problem är stöd till energieffektivisering,
men också att minska andelen el för uppvärmning.
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Energieffektiva fastigheter
och entreprenader
Revideringen av LundaEko innebär en rejäl
ambitionshöjning för åtgärden Livscykelperspektiv
i byggnader och arbetet för att minska klimatpåver
kan från byggande har därför trappats upp. Under
2021 har byggnadsnämnden lett arbetet med att ta
fram en handlingsplan för klimatneutral bygg- och
anläggningssektor, och många kunskapshöjande
aktiviteter har genomförts. Flera byggprojekt har
klimatberäknats, och trästomme har valts i flera
byggnader.

Ökad självförsörjning av förnybar
energi med cirkulära flöden
I november var elpriserna i vårt elområde dubbelt
så högt som 2021. Elprisökningen var dock
ännu högre i norra Sverige, Danmark, Norge och
Tyskland. En förklaring till det senare är troligen
att överföringskapaciteten i elnätet stärkts efter
att Sydvästlänken efter flera års försening äntligen
tagits i drift.
Att öka den lokala produktionen av förnybar
el är viktigt både ur miljöperspektiv och ur
försörjningsperspektiv. I januari genomfördes en
workshop för att öka intresset för att uppgradera
befintliga vindkraftverk i kommunen. Dessutom
har nya solceller satts upp.

Slutsatser

Arbete har bedrivits inom alla fyra prioriterade
områden under 2021 med få förseningar. Trots
omfattande arbete för att minska klimatpåverkan
från transporter behöver arbetet skalas upp
väsentligt om målen ska nås. Energieffektivisering
är en fortsatt viktig prioritering för att minska
miljöpåverkan och utsatthet för höga energipriser.
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Lunds vatten
Lunds kommun och VA SYD har tagit fram fem
vattenplaner för Lunds kommun. Syftet är att säkra
en hållbar VA-planering och arbeta för god vatten
status i sjöar och vattendrag i kommunen.

Planeringen ska fungera som stöd till kommunens
nämnder och förvaltningar. Planerna ska fungera som
underlag för kommunens översiktsplan och utgöra
stöd för att nå internationella och lokala miljömål.
Planerna har beslutats av kommunfullmäktige
• Dagvattenplanen antagen 2018
• Översvämningsplanen antagen 2018
• VA-utbyggnadsplanen antagen 2015
• Vattenförsörjningsplanen antagen 2017
• Sjö- och vattendragsplan antagen 2017
Planerna inom Lunds vatten ska följas upp och aktu
aliseras varje mandatperiod. VA SYD och kommunen
har tillsammans gjort genomgång av Lunds vatten
under 2021 och bedömer att ingen av planerna är i
behov av revidering under denna mandatperiod.

Dagvattenplanen

Översvämningsplanen

I takt med klimatförändringarna sker påverkan
på nederbörden. Det kommer innebära att antalet
dagar med kraftig nederbörd och mängden
nederbörd kommer att öka. Skyfall, i synnerhet
över tätbebyggt område kan orsaka kraftiga över
svämningar. Problem uppstår när det finns fara för
liv, påverkan på samhällsviktiga funktioner eller
när stora vattenmängder orsakar värdeförluster.

VA-utbyggnadsplanen

I VA-utbyggnadsplanen bedöms behovet av
kommunal spill- och dricksvattenförsörjning på
landsbygden och den innehåller en tidplan och
prioriteringslista. Behovet baseras på kraven som
finns i allmänna vattentjänstlagen där hälso- och
miljöaspekten är vägledande. I dagsläget är
tidplanen för utbyggnad försenad och endast
Vombs by har utförts. Det får miljökonsekvenser
då dåliga enskilda avlopp fortsatt brukas. Dålig
dricksvattenkvalitet kan försämra hälsan.

Vattenförsörjningsplanen

Vattenförsörjningsplanen är till stor del en
beskrivning av nuvarande vattenförsörjning. Mål
sättningen med att riva och plombera anläggningar
för grundvattenuttag har utförts av VA SYD. Planen
pekar ut behovet av kris- och beredskapsplaner vid
problem med vattenförsörjningen. Detta planeras
vara klart under 2023.
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Dagvattenflödena ökar dels på grund av en allt
mer hårdgjord stad och dels på grund av kraftigare
nederbörd till följd av klimatförändringar. Det
ställs även hårdare krav på innehållet i dagvattnet
för att recipienterna ska kunna uppnå god status.
I nyexploateringar planeras i stor utsträckning för
hållbar dagvattenhantering, mestadels sker det
genom planering av större dagvattendammar som
exempelvis i Stångby, Brunnshög, Rinnebäcks
dammen och vid ett nytt verksamhetsområde i
Södra Sandby. Vid förtätningar samt åtgärder inom
befintlig bebyggelse är hållbar dagvattenhantering
betydligt svårare att lösa på grund av markbrist,
dyra kostnader och motstående intressen.

fördjupade översiktsplanen för Veberöd har under
2021 åtgärder för ny och befintlig bebyggelse
karterats och åtgärder tagits fram. Att över
svämningssäkra befintlig bebyggelse är mycket
kostsamt och komplext och kräver väl avvägda
prioriteringar av åtgärder.

Sjö- och vattendragsplanen

Sjö och vattendragsplanen är i huvudsak en
beskrivning av statusen i kommunens vattendrag,
med förslag på åtgärder. För att förbättra statusen
enligt vattendirektivet krävs långsiktigt arbete med
att minska utsläppen och utföra reningsåtgärder.
Avrinningsområdena för kommunens vattendrag
ligger i en tätbebyggd region med högproduktiv
jordbruksmark och därmed är det stort sett
omöjligt att uppnå dagens krav på god ekologiskoch kemisk status. Arbetet med sjö- och vatten
dragsplanen sker främst inom vattenrådens arbete,
men även utifrån kraven på kommunen och VA SYD i
vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Arbetet som
sker inom ramen för övriga vattenplaner, främst
VA-utbyggnadsplanen och dagvattenplanen, bidrar
till att uppfylla målen i sjö- och vattendragsplanen.

I större nya detaljplaner och fördjupade över
siktsplaner planeras bebyggelsen för att klara
ett 100-års regn med klimatfaktor 1,3. I den
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Sammanfattning

Utmaningarna är många kopplat till klimatför
ändringar och tillförsel av föroreningar till våra
vattendrag. Vattenarbetet är ett långsiktigt arbete,
som inte kommer att lösas inom överskådlig tid.
Kommunen och VA SYD har endast rådighet över
en del av problematiken. Vattenråden, som drivs av
kommunerna tillsammans med markägarna inom
respektive avrinningsområde för våra vattendrag,
utför många förbättringar.
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VA SYD ansvarar för flertalet av målen i Lunds vat
tenplaner men samverkan krävs med kommunen.
Samverkan behöver förstärkas för att arbeta
gemensamt framåt med planerna och detta har
påbörjats under 2021. Det krävs ökade resurser i
båda organisationerna för att öka takten i arbetet.
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För att komma längre i förebyggande av över
svämningar behöver åtgärdsplaner för befintlig
bebyggelse arbetas fram. Kostnads- och nyttoanaly
ser kommer vara viktiga vid prioritering av åtgärder.
Kommunen och VA SYD behöver tillsammans
revidera tidplanen och prioriteringsgrunderna i
VA-utbyggnadsplanen i samband med revidering av
översiktsplanen för Lund.
På längre sikt bör en ny vattenförsörjningsplan
arbetas fram där Lunds kommun, VA SYD och
Sydvatten samverkar. Strategier för konsekvenser
na av framtida klimatförändringar samt skydd av
grundvatten behöver lyftas i planen.

lund.se

