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1. Inledning
Lunds universitet bidrar genom den utbildning på alla
nivåer, forskning och samverkan som bedrivs till en
hållbar utveckling. Som universitet, regional aktör och
myndighet bidrar Lunds universitet till att uppnå regionala, nationella och globala målsättningar, däribland
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Strategi för
hållbar utveckling för Lunds universitet 2019-20261
tydliggör förhållningssätt för att förstå, förklara och
bidra till att förbättra vår värld och människors villkor
och därigenom vara en drivkraft för hållbar utveckling.
Strategin understryker att Lunds universitet arbetar
aktivt med att integrera ett övergripande synsätt på
hållbar utveckling i hela sin verksamhet: utbildning,
forskning, samverkan och lednings- samt stödverksamheter.
Lunds universitet ska med denna hållbarhetsplan
formulera och fastställa hållbarhetsmål och åtgärder
som syftar till att öka ambitionsnivån och utveckla
hållbarhetsarbetet samt i förlängningen bidra till samhällets omställning för en hållbar utveckling. Hållbarhetsplanen ska även ses som ett komplement till det
hållbarhetsarbete som bedrivs dagligen inom alla de
olika aspekter på hållbarhet som ryms inom universitetet. Mål och handlingsplan för miljö ligger inom ramen
för denna sammanhållna hållbarhetsplan. Avsnitt som
omfattar miljörelaterade frågor utgör en del av det
miljöledningssystem som förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter ställer krav på.
Parallellt med arbetet med denna plan ses uppdrag, struktur samt finansiering av verksamheten vid
Hållbarhetsforum över och det beaktas om forumet
kan vara en koordinerande nod för hela Lunds universitets hållbarhetsarbete. I detta ingår även former för
studentsamverkan.
1.1 SYFTE
Syftet med denna hållbarhetsplan för åren 2020–2026
är att ytterligare konkretisera de områden och övergripande mål som universitetets hållbarhetsstrategi
pekar ut inom utbildning på grundnivå och avancerad
nivå samt forskarutbildning, forskning, samverkan
samt lednings- och stödverksamheter. Planen ligger
i linje med universitetets policy för hållbar utveckling
som pekar på att principerna att ”leva som vi lär’, att
verka förebyggande, för ständiga förbättringar och att
efterleva tillämplig lagstiftning, ska prägla den dagliga
verksamheten vid Lunds universitet.

Med hållbarhetsplanen vill Lunds universitet visa
på att väsentliga steg tas för en hållbar verksamhet
och ett hållbart samhälle och också skapa förutsättningar för verksamheter att genomföra åtgärder som
krävs för att nå målen. Universitetet vill också öka
medvetenheten om beslutade mål och krav inom
hållbarhetsområdet. Sammantaget ska detta bidra till
att uppfylla universitetets åtaganden, som exempelvis
Klimatramverket2.
1.2 UPPFÖLJNING
Genomförande av planen ska ske i samklang med
andra relevanta planer och styrande dokument. Denna
hållbarhetsplan följs upp årligen varvid status rapporteras till rektor. Förvaltningschefen utser ansvarig
för uppföljning. Avseende miljörelaterade frågor sker
rapportering av miljöchefen som tidigare i ledningens
genomgång. Planen ska revideras 2022, 2024 och
2026.
Respektive företrädare för de områden som är
medtagna i planen ansvarar för att följa upp mål och
handlingsplaner inom dem. Dessa revideringar innebär
även en möjlighet att sätta nya mål och aktiviteter.
Detta kan innebära t ex nya mål för kommunikation,
innovation, internationalisering, forskarutbildning
och studentsamverkan. Det tydliggör ambitionen
med planen och att den ska förstås som en deletapp,
på universitetets väg till ett mer heltäckande och
fördjupat arbete med hållbar utveckling. En del av
detta arbete bör innebära att analysera både de mest
framåtsyftande respektive problematiska frågorna ur
hållbarhetssynpunkt.
1.3 PROCESS
Förvaltningschefen har gett miljöchefen i uppdrag
att ta fram en hållbarhetsplan för Lunds universitet.
Projektkoordinatorn vid Hållbarhetsforum har utgjort
biträdande projektledare.
En projektorganisation etablerades under 2019
med styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp och
arbetsgrupper i syfte att täcka väsentliga delar av de
områden som tas upp i strategin för hållbar utveckling. Arbetsgrupper har utsetts av styrgruppen via
projektledaren för sammanlagt tio områden. I urvalet
av arbetsgrupper har beaktats att de bedömts kunna
påverka och/eller ha rådighet över vart och ett av de
prioriterade ämnesområdena. Områden är följande:
utbildning, forskning, HR, samverkan, upphandling,

1. Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet 2019-2026 (STYR 2017/1345)
2. Lunds universitet har tillsammans med ett 30-tal universitet och högskolor anslutit sig till Klimatramverket. Ramverket är ett stöd
till universitetets eget arbete med klimat- och hållbarhetsfrågor.
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divestering och investering (”impact”), tjänsteresor
med flyg/klimatväxling, mobilitet/resor till och från
arbetet, kemikaliesäkerhet samt studentsamverkan.
Ordförande i grupperna har varit personal från
sektionerna Student och utbildning (Kvalitet och
utvärdering), Forskningsservice, Ekonomi, HR och LU
Byggnad samt en representant från Lunds Studentkårer. Miljöchef och projektkoordinator har utgjort
bollplank och haft en rådgivande roll till grupperna.
Arbetsgrupperna har haft i uppdrag att ta fram
minst två tydliga och uppföljningsbara mål med
indikatorer per område. Målen har så långt möjligt
formulerats som SMART:a mål (Specifikt, Mätbart,
Ansvarskopplat, Accepterat, Resurssatt, Realistiskt,
Tidsatt), och är av både kvalitativ och kvantitativ
karaktär. Arbetsgrupperna har avgjort vilka frågor
inom områdena som behöver prioriteras. Gemensamt har varit en ambition att målen ska peka på en
förändring - en rörelse framåt mot ökad hållbarhet.
Befintliga såväl som nya initiativ och aktiviteter inom
universitetet har beaktats och tagits med för de olika
områdena.
Hållbarhetsplanen innehåller sammanfattande
resonemang och beskrivning av mål med aktiviteter
för respektive område samt koppling till Agenda 2030.
För de områden som inkluderas under En hållbar verksamhet finns mer omfattande beskrivningar i bilagor
till detta dokument. Studenternas förslag innebär en
önskan och förväntan om ambitionshöjning inom alla

delar av LUs hållbarhetsarbete. Förslaget har uppmärksammats och beaktas i möjligaste mån i det fortsatta
arbetet.
1.4 AVGRÄNSNINGAR
Detaljeringsgraden i målformuleringar i denna
handlingsplan skiftar beroende på varierande behov
och förutsättningar inom områdena. Målen kan vara
av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, likväl som
formulerade som både effektmål, d. v. s. ett mål som
säger att en viss effekt ska uppnås, t. ex. reduktion av
klimatpåverkan, och aktivitetsmål, t. ex. att målet är
att genomföra ett projekt eller en utredning, vilket i
förlängningen förväntas ge en önskvärd effekt. Målen
och aktiviteterna kan också vara satta för en kortare
eller en längre period. Sammantaget speglar detta
olika förutsättningar som finns för respektive ämnesområde.
1.5 EKONOMI
Mål och åtgärder genomförs med befintliga resurser
och inom given ramtilldelning. I de fall detta inte är
görligt äskas medel för genomförandet av målen och
åtgärderna, antingen enligt ordinarie processer för
medelstilldelning eller separat. Strategi för hållbar
utveckling klargör att fakulteter och motsvarande
verksamheter upprättar egna handlingsplaner som
beskriver bl a resurser för att realisera sina respektive
mål.

2. Övergripande målbilder enligt Strategi för
hållbar utveckling 2019-2026 för Lunds universitet
Enligt den beslutade hållbarhetsstrategin är hållbar
utveckling en grundläggande förutsättning som berör
Lunds universitets utbildning, forskning, samverkan
och verksamhetsutveckling och universitetet ska arbeta aktivt med att integrera ett övergripande synsätt
på hållbarhet i hela sin verksamhet. De övergripande
målbilderna är:
• Lunds universitet integrerar hållbar utveckling i sin
utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsutveckling, och universitetets medarbetare är väl
insatta i sina roller i detta arbete.
• Lunds universitet engagerar sig på lokala, regionala,
nationella och globala samhälleliga arenor3 så att
vetenskaplig kunskap ger hävstång i samhällets
strävan efter hållbarhet såväl på kort som på lång
sikt.

• Lunds universitet är en framträdande röst på hållbarhetsområdet inom forskning och undervisning
samt i samhällsdebatten och kulturlivet.
• Lunds universitet kommunicerar sitt hållbarhetsarbete inom den egna organisationen samt med
omvärlden på sätt som gör det lätt att både nå ut
och hitta in i verksamheten.
Universitetets åtagande om att bidra till hållbar
utveckling, såsom det beskrivs i hållbarhetsstrategin,
kan stödjas ytterligare genom att en hållbarhetsorganisation med utsedda roller för hållbarhetsarbetet
etableras. För att göra detta möjligt bör en kartläggning genomföras som identifierar nuvarande funktioner, roller, uppdrag och mandat inom hållbarhet och
även lämnar förslag på hur dessa kan utvecklas i linje
med hållbarhetsstrategins intentioner. Parallellt med

3. Satsningar och arenor används här som övergripande samlingsbegrepp och kan avse såväl långsiktiga som tidsbegränsade
utvecklingsarbeten, virtuella eller fysiska träffpunkter, samverkansaktiviteter, m.m. Olika typer av satsningar kan vara relevanta
för olika delar av universitetet.
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uppdraget att ta fram en hållbarhetsplan utförs under
våren 2020 ett rektorsuppdrag att se över verksamheten vid Lunds universitets Hållbarhetsforum och då

även beakta om forumet kan vara en koordinerande
nod för universitetets hållbarhetsarbete4.

3. Utbildning, forskning och samverkan
Enligt Lunds universitets strategiska plan 2017-20265
är bland annat sammanflätning av utbildning och
forskning, vidareutveckling av gränsöverskridande
och tvärvetenskaplig forskning samt samverkan med
andra samhällsaktörer prioriterade områden för
universitetets bidrag till att möta de globala hållbarhetsutmaningarna. Universitetets strategi för hållbar
utveckling poängterar att en grundläggande förståelse
och kunskap kring hållbarhet ingår i utbildningar inom
alla ämnen på alla nivåer, grundnivå, avancerad nivå
och forskarutbildning. Ett av universitetets beslutade
kvalitetskriterier6 i det systematiska kvalitetsarbetet
handlar därför om att ämnesrelevanta perspektiv i
hållbar utveckling främjas i kurser och utbildningsprogram. Handlingsplanens uppsatta mål och aktiviteter
för utbildning, forskning och samverkan bidrar till att
universitetets kärnverksamheter kan utvecklas inom
hållbarhetens samtliga dimensioner. Mot bakgrund
av Lunds universitets fulla ämnesbredd ska därför
dessa mål och aktiviteter ses som övergripande bidrag
till att universitetet lever upp till och svarar mot den
holistiska ansatsen i Agenda 2030. För att fullt ut
kunna integrera och skapa synergi mellan utbildning
(inklusive forskarutbildning), forskning och samverkan
för hållbar utveckling är det därutöver centralt att det
utvecklas en organisationsstruktur som har kapacitet
att ytterligare utveckla och bibehålla länkar mellan
verksamheterna.
Beskrivningar av mål med aktiviteter för områdena
utbildning, forskning och samverkan baseras på
förslag från Utbildningsnämnden (STYR 2019/1351),
Forskningsnämnden (F 2019/57) och Avdelning Samverkan (Sektion Forskning, samverkan och innovation).
Flertalet mål och aktiviteter som föreslås av de båda
nämnderna ovan är också relevanta och tillämpliga för
utbildning på forskarnivå, varför Forskarutbildningsnämnden ställt sig bakom dem.

3.1 UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Målbilder för utbildningen och
studentmedverkan enligt Strategi för hållbar
utveckling 2019-2026 för Lunds universitet
Alla studenter förvärvar kunskap och förståelse kring
hållbar utveckling och hur den egna utbildningen relaterar till denna, och bidrar därigenom med kompetens
i sina framtida roller i samhället.
• Det finns kompetensutveckling inom hållbar utveckling för alla medarbetare vid Lunds universitet.
• Universitetet stödjer studentinitiativ inom hållbar
utveckling, och det finns möjlighet för studenter att
medverka i arbetet för att uppnå målen i strategin.
Bakgrund
Enligt Lunds universitets strategi för hållbar utveckling
ska alla studenter förvärva grundläggande förståelse
och kunskap kring hållbar utveckling genom att
hållbarhet ingår i utbildningar på alla nivåer och
inom alla ämnen. På så sätt bidrar studenterna och
doktoranderna med kompetens i hållbarhetsfrågor i
sina framtida roller i samhället, t.ex. yrkesroller. Som
en del av ett fungerande studentinflytande medverkar
studenter också i arbetet med att integrera hållbar
utveckling vid Lunds universitet i enlighet med Strategi
för hållbar utveckling för Lunds universitet 2019-2026.
UKÄ genomförde under 2017 en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med hållbar utveckling
i utbildningen på grund- och avancerad nivå samt
forskarnivå. LU sammanställde en självvärdering med
utgångspunkt i de frågeställningar som UKÄ ville
ha besvarade. UKÄ:s bedömargrupp ansåg att det
fanns många goda exempel på hur hållbar utveckling
integreras i utbildning. Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet lyftes fram som ett förbättringsområde, liksom arbetet med att säkerställa den
pedagogiska och forskningsbaserade kompetensen
hos personalen inom hållbar utveckling. I uppdraget
för Utbildningsnämnden respektive Forskarutbildningsnämnden ingår principer för kvalitetssäkring

4. Förslag till framtida uppdrag för Hållbarhetsforums verksamhet, dnr STYR 2020/153
5. Lunds universitets strategiska plan, 2017-2026, dnr. Föreskrifter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid
Lunds universitet. dnr STYR 2016/179
6. Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet, dnr V 2016/179
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och kvalitetsutveckling. Som en logisk följd infördes
i kvalitetspolicyn ett utvärderingskriterium i kvalitetsarbetet om att främja ämnesrelevanta perspektiv i
hållbar utveckling.
Mål och aktiviteter
De flesta aktiviteterna som rör hållbarhet och utbildning sker på fakulteter och institutioner. Nedan
redovisas universitetsövergripande mål och aktiviteter.
Mål 1: Lärare och studenter har kunskap och
kompetens om hållbarhet
Aktivitet:
• Hållbarhetskurs för lärare och annan undervisande personal vid framför allt Lunds
universitet ges.
• En kurs för lärare och annan undervisande
personal om hur hållbarhetsfrågor ochperspektiv kan inkorporeras i undervisningen
utvecklas. Målet är att öka kunskapen och
kompetensen bland universitetets lärare
• Tidplan: Ett upplägg presenteras för utbildningsnämnden och prorektor i juni 2020.
Kursen beräknas starta i september 2020.
• Resurser: Medel för utveckling har avsatts av
prorektor.
• Ansvar: LUCSUS på uppdrag av prorektor.
• Uppföljning: Återrapportering till utbildningsnämnden och prorektor.

Mål 2: Hållbarhetsperspektiv hanteras som en
kvalitetsfråga
Aktivitet:
• Inrättande av ny utbildning och regelbunden utvärdering inkluderar hållbarhetsfrågor
• Lunds universitet har beslutat om 11
kvalitetskriterier som ska gälla för all utbildning vid universitetet1. Ett av kriterierna
är att ämnesrelevanta perspektiv i hållbar
utveckling främjas i utbildningen.
• Målet med aktiviteten är att hållbarhetsperspektiv ska ses som en kvalitetsfråga
och vara en naturlig del av utbildningen
vid Lunds universitet. Därför prövas detta
kriterium vid inrättande av ny utbildning
vid Lunds universitet. Särskilda rutiner för
inrättande av nya program finns.
7. Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av
utbildning vid Lunds universitet, STYR 2016/179

• Tidplan: Policyn började gälla 2018. Cykeln
för utbildningsutvärdering är 6-årig med
start 2019.
• Resurser: Medel för att komma igång
med kvalitetsarbetet enligt de beskrivna
processerna har fördelats av utbildningsnämnden och forskarutbildningsnämnden
till fakulteterna under 2018.
• Ansvar: Fakulteterna ansvarar för kvalitetsarbetet inom den egna verksamheten,
inklusive utvärdering av utbildning.
• Utbildningsnämnden beslutar om inrättande av nya program samt avveckling av
program, medan för forskarutbildningsämnen, beslut tas på fakultetsnivå.
• Uppföljning: Universitetsledningen följer
upp resultaten av kvalitetsarbetet i de
årliga kvalitetsdialogerna med fakulteterna.
Mål 3: Synliggöra hållbarhetsmål i utbildningen
Aktivitet:
• Utreda förutsättningarna för ett verktyg för
presentation på webben om hållbarhetsmål i
utbildningen
• För att öka medvetenheten externt och
internt om vilka hållbarhetsmål som olika
utbildningar täcker in bör ett verktyg tas fram
för presentation på webben.
• Förutsättningarna för ett projekt med syfte
att ta fram ett sådant verktyg bör utredas av
utbildningsnämnden.

3.2 FORSKNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Målbilder för forskningen enligt
hållbarhetsstrategin:
• Forskning av högsta kvalitet skapar den grundläggande kunskapen om och innovativa lösningar av
hållbarhetsrelaterade problem.
• Universitetets forskare är väl insatta i den egna
forskningens relevans för hållbar utveckling och hur
den egna forskningen relaterar till andra forskningsområden gällande hållbar utveckling.
• Former för tvärvetenskap och gränsöverskridande
forskning om hållbar utveckling är väl utvecklade,
vilket bland annat innefattar specialinriktade
satsningar som sammanför forskning vid olika
fakulteter.
• Strategisk samverkan med ett brett spektrum av
avnämare bidrar till att identifiera forskningsbehov
för hållbar utveckling och till att ta fram kunskap
som möter dessa behov.
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Omvärldsanalys och framtidsscenarier: forskning
för hållbar utveckling
Forskningen har ett ansvar för att tackla vår tids stora
utmaningar (Grand Challenges) kopplade till hållbar
utveckling (t.ex. att uppnå de globala hållbarhetsmålen). Lunds universitet är med sin vetenskapliga
bredd unikt utrustat bland svenska lärosäten att ta
sig an dessa utmaningar, vilket är tydligt genom den
mängd inom- och tvärvetenskapliga satsningar kring
hållbarhetsrelaterade frågor som redan pågår. Lunds
universitet har dock möjlighet att göra än kraftfullare
avtryck, genom att inspirera forskare och doktorander
att ta sig an hållbarhetsfrågor, genom att underlätta
forskningssatsningar över ämnesgränser fokuserade
på utmaningar inom hållbarhetsområdet och genom
att underlätta samverkan mellan forskare och övriga
samhället kring hållbar utveckling. En sådan utveckling
ökar också universitetets möjligheter att utnyttja den
ökande externa forskningsfinansieringen inom hållbarhetsområdet, t.ex. inom ”Horizon Europe”, som en
hävstång för universitetets utveckling.
Målkonflikter
Strategisk styrning och profilering av forskning för
att starkare integrera hållbarhetsaspekter, innebär
inte att universitetsledningen detaljstyr forskningens
frågeställningar (jämför Lunds universitets strategiska
plan 2017-2026 och universitetets forskningsstrategi
2017-2021 om akademisk frihet), utan istället att förutsättningar skapas för att stärka hållbarhetsaspekter i
forskningen. Forskningsnämnden har i nuläget valt att
fokusera på aktiviteter som kopplar till synliggörande
av hållbarhetsforskning för att öka medvetenheten om
hållbar utveckling hos universitetets forskare och inspirera forskare att lyfta hållbarhetsfrågor i sin forskning.
Mål 1: Forskningsnämndens arbete med
forskning för hållbar utveckling utvecklas
Ambitionerna i strategin för hållbar utveckling för
Lunds universitet vad gäller forskning är höga: alla
forskare ska vara väl insatta i den egna forskningens
relevans för hållbar utveckling. Forskningsnämnden
kommer att arbeta stegvis med strategins målbilder
för forskning för hållbar utveckling. I ett första skede
kommer fokus ligga på arbete med att öka synlighet
och uppmärksamhet på forskning för hållbar utveckling vid Lunds universitet. Detta för att medvetandegöra universitetets forskare om dess uppgift relaterat till
hållbar utveckling, men också för att utröna hur Lunds
universitet bör synliggöra sin forskning för hållbar
utveckling (profilering). En viktig samarbetspartner för
forskningsnämnden i detta arbete är hållbarhetsforum
vid Lunds universitet. I ett senare skede behöver

forskningsnämnden undersöka nya arbetsformer och
möjliga incitament som uppmuntrar till forskning
i linje med strategins målbilder och främjar Lunds
universitets profilering vad gäller forskning för hållbar
utveckling.
På kort sikt föreslår forskningsnämnden följande
aktiviteter. Fler, specifika aktiviteter utvecklas framöver
i senare skede.
Aktivitet 1:
• Forskningsnämnden informerar sig om
forskarskolan Agenda 2030 genom att bjuda
in skolans koordinator till nämndens sammanträde den 7 oktober 2019.
Tidplan: 20191007
• Ansvarig: ordförande
• Budget: uppdraget genomförs inom verksamhetens ordinarie ram.
Aktivitet 2:
• Utveckla former för samarbete mellan
forskningsnämnden och hållbarhetsforum vid
Lunds universitet i syfte att arbeta tillsammans
med målbilderna för forskning i hållbarhetsstrategin.
Tidplan: 2020
• Ansvarig: Ordförande för forskningsnämnden
• Budget: uppdraget genomförs inom verksamhetens ordinarie ram.
Aktivitet 3:
• Genomföra en konferens i syfte att uppmärksamma hållbar utveckling och forskning för
hållbar utveckling vid Lunds universitet samt
bidra till att skapa möten kring forskning
och hållbar utveckling mellan universitetets
forskare över discipliner.
Tidplan: senvår 2021
• Ansvarig: Forskningsnämnden initierar,
ansvarig utses
• Budget: medel äskas i särskild ordning.

Processledare
Forskningsnämndens ordförande, som utgörs av en
person i universitetsledningen med ansvar för forskning, är processledare för nämndens uppdrag om
forskning för hållbar utveckling.
Årlig uppföljning
Mål och aktiviteter läggs in i forskningsnämndens
treåriga verksamhetsplan då rektor beslutat om
hållbarhetsplan för Lunds universitet. Årlig uppföljning
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och rapportering av aktiviteterna sker enligt forskningsnämnden ordinarie rutin för verksamhetsberättelse, vilken rapporteras årligen till rektor i enlighet
med forskningsnämndens uppdrag (dnr LS 2012/251).
3.3 SAMVERKAN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Målbilder för samverkan enligt
hållbarhetsstrategin:
• Lunds universitet tar fram kunskap som är relevant
för hållbar utveckling i samverkan med samhällets
aktörer, men bidrar också med att kritiskt granska
samhällets arbete med hållbar utveckling.
• Forskare vid Lunds universitet har framträdande
medverkan på hållbarhetsrelaterade lokala, regionala, nationella och globala arenor med kunskapssammanställningar, framtagande av forskningsagendor
och som experter.
• Dynamiska och integrerande arenor för samverkan
med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle
används för att gemensamt bidra till en hållbar
samhällsutveckling.
• Lunds universitet ger bidrag till akademisk kapacitetsutveckling i utvecklingsländer genom partnerskap och student- och lärarutbyten.

ett ansvar och möjligheter att behandla vår tids stora
utmaningar och gemensamt bidra till att de globala
hållbarhetsmålen uppnås. Lunds universitet är med
sin vetenskapliga bredd unikt utrustat bland svenska
lärosäten att ta sig an dessa utmaningar, vilket är
tydligt genom den mängd inom- och tvärvetenskapliga satsningar kring hållbarhetsrelaterade frågor
som redan pågar. Universitetet har dock möjlighet
att göra än kraftfullare avtryck genom att underlätta
forskningssatsningar över ämnesgränser som är
fokuserade på utmaningar inom hållbarhetsområdet
och genom att underlätta samverkan mellan forskare
och övriga samhället kring hållbar utveckling. Genom
samverkansinitiativ skapas en möjlighet att gemensamt med våra externa partners se hur vi adresserar
samverkansfrågor som berör hållbarhet och korta
processen för universitetets forskning att nå ut och få
effekt.
Lunds universitet har genom Samverkansrådet tagit
fram rapporten Strategiska samverkanspartner vid
Lunds universitet7. Rapporten syftar till att belysa och
föreslå modeller för vidareutveckling och uppföljning
av universitetsövergripande strategiska samverkanspartner. I rapporten framkommer (sid. 5) att universitetet i sitt arbete med partnerskapen beaktar följande
utgångpunkter och principer:

Forskning och samverkan för hållbar utveckling
Forskningen på universitetet tillsammans med universitetes externa samarbetsparters har gemensamt
Högskolans samverkansuppgift[1]

Kunskap i samverkan
– för samhällets utmaningar och stärkt
konkurrenskraft[2]

Agenda 2030 – för
förändring till ett
hållbart samhälle[3]

Lunds universitets
strategiska plan[4]

Lärosätenas samverkan
med det omgivande
samhället[5]

Akademisk frihet, kärnvärden, integritet och utrymme för kritisk dialog är grundförutsättningar för forskning och
utbildning och därvid lärosätets engagemang med strategiska samverkanspartner
Lärosätens uppdrag
är utbildning som
vilar på vetenskaplig
eller konstnärlig
grund samt på
beprövad erfarenhet,
samt forskning och
konstnärlig forskning
samt utvecklingsarbete.
I lärosätens uppgift
ingår att samverka
med det omgivande
samhället och
informera om
sin verksamhet
samt verka för att
forskningsresultat tillkomna vid högskolan
kommer till nytta.

Staten betonar vikten
av att lärosätena
aktivt utvecklar sin
samverkan med det
omgivande samhället, varav ett av tre
uppföljningsbara mål
för den kommande
tioårsperioden är
att samverkan och
samhällspåverkan
ska öka.
Syftet är att Sverige
ska vara en ledande
kunskapsnation och
ett av världens främsta forsknings- och
innovationsländer.

De globala målen är
integrerade och odelbara och balanserar
de tre dimensionerna
av hållbar utveckling:
den ekonomiska,
den sociala och den
miljömässiga.
För att möta
hållbarhetsmålens
komplexitet och krav
krävs ofta tvärvetenskaplig samverkan
över sektoriella och
disciplingränser.

8. Strategiska samverkanspartner vid Lunds universitet (STYR 2019/2049)

Universitetets vision
är att vara ett universitet i världsklass
som förstår, förklarar
och förbättrar vår
värld och människors villkor. I den
strategiska planen
lyfts sex viktiga
utvecklingsområden
fram för att leva upp
till detta.
För att lyckas krävs
breda tvärvetenskapliga samarbeten
inom akademin i
samverkan med
verksamheter utanför
universitetet.

Samverkan skapar
förutsättningar för
samhällets långsiktiga
kunskapsförsörjning
genom att kombinera öppenhet och väl
utvecklade relationer
mellan lärosäten och
aktörer i samhälle och
näringsliv.
Samverkan är en
integrerad del av
och enbart relevant i
relation till lärosätenas
forskning eller utbildning.
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Mål 1: Göra än kraftfullare avtryck genom att
underlätta forskningssatsningar över
ämnesgränser fokuserade på utmaningar inom
hållbarhetsområdet och genom att underlätta
samverkan mellan forskare och övriga samhället
kring hållbar utveckling.

Aktivitet:
• Utvärdering av samverkansinitiativen. I
utvärderingen kommer uppföljande frågor
ställas kring hållbarhetsarbetet och relationer
till FNs hållbarhetsmål för att kunna kartlägga
effekterna av insatsen kopplat till hållbarhetsmålen.
• Ansvarig: Biträdande avdelningschef Sektion
FSI
• Budget: Uppdraget genomförs inom verksamhetens ordinarie ram.
• Fler, specifika aktiviteter utvecklas framöver i
senare skede.

Mål 2: Lunds universitet ska inom identifierade
samverkansområden med olika strategiska
partner ha ett hållbarhetsperspektiv i fokus.
Aktivitet:
• I revisionen och genomgång av Lus strategiska
partner ska i linje med rapporten ”Strategiska
samverkanspartner vid Lunds universitet”
(STYR 2019/2049) ska ”Agenda 2030 – för
förändring till ett hållbart samhälle” beaktas
som utgångpunkt och princip
• Ansvarig: Biträdande avdelningschef Sektion
FSI
• Budget: Uppdraget genomförs inom verksamhetens ordinarie ram.

Årlig uppföljning: Årlig uppföljning och rapportering
av aktiviteterna sker enligt ordinarie rutin för verksamhetsberättelse.

4. En hållbar verksamhet
Målbilder för en hållbar verksamhet enligt strategin är:
• Lunds universitet upprätthåller en god, säker, trygg
och tillgänglig arbetsmiljö i alla avseenden.
• Lunds universitet är en resurseffektiv verksamhet,
med minimerad klimat- och miljöpåverkan.
• Verksamheten vid Lunds universitet bygger på
jämställdhet, likabehandling och mångfald och
använder sig av styrkan som detta innebär.
• Lunds universitet verkar för integration av nyanlända i Sverige och deras väg in i arbetslivet, inklusive
akademiker.
För universitetet är social hållbarhet mer än enbart
en bra arbetsmiljö för anställda och studenter – det
handlar även om hur universitetet bidrar till social
hållbarhet i samhället både i och utanför Sverige.
Universitetet vill ge ett relevant bidrag till hållbarhet
och till att minska klimatförändringar även bortom
den egna organisationen. Universitetet måste då vara
med att utveckla och inte minst testa nya lösningar.
Det kräver investeringsvilja och en vilja att ta väl
avvägda risker.

4.1 HR
De mål som anges nedan faller inom de prioriterade
områdena i universitetets strategiska plan: Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter / Ett
välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer / Studenter, medarbetare och besökare
erbjuds attraktiva miljöer.
Mål 1: Stärka Lunds universitets position som
ett modernt europeiskt universitet genom att
arbeta systematiskt med utvecklandet av nya
metoder och verktyg, samordning, effektivisering
av processer för att förbättra anställningsoch karriärvillkor för forskande personal vid
universitetet.
Aktivitet: Ansöka om “HR Excellence in Research” från
EU-kommissionen.
Mål 2: Universitetet ska ha en utvecklad
chefsplattform. Chefsplattformen tar sin
utgångspunkt i de tre definierade rollerna
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som samtliga chefer vid universitetet har:
arbetsgivare, ledare, verksamhetsansvarig.
Aktiviteter: Identifierade kompetenser för chefsuppdragets tre roller, utvecklad introduktion för chefer,
utbildningar, kompetenshöjande insatser, underlag för
rekrytering, utvecklingssamtal, lönesamtal
Mål 3: Universitet ska vara fritt från
diskriminering och hinder för enskildas lika
rättigheter och möjligheter i verksamheten.
Delmål: Utveckling av det förebyggande arbetet
mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet.
Aktivitet: Tellus-projektet. Ett projekt som syftar till att
genom kunskapsinhämtning och påföljande analys ta
fram förslag för utveckling av universitetets förebyggande arbete mot sexuella trakasserier. En del i det
långsiktiga arbetet mot diskriminering och för lika
villkor. Knutet till sektionen HR och sektionen Student
och utbildning.
Se även bilaga 1. HR
4.2 UPPHANDLING
Lagen om offentlig upphandling anger att hållbarhetskrav bör ställas i upphandlingar. Lunds universitet
ställer hållbarhetskrav i upphandlingar av varor och
tjänster när detta är relevant och möjligt, och bidrar
då till mer hållbara leverantörsled med bl a minskad
miljöbelastning. Undantag kan vara för exempelvis
specifik och specialbeställd forskningsutrustning, där
miljö-/hållbarhetskrav inte alltid kan ställas. Vid stora
ramavtalsupphandlingar kan det dröja tre-fyra år innan
det är aktuellt inom just det ramavtalet att se över
kravbilden. En övergripande målsättning för universitetet är att fortsätta att ställa långtgående skall-krav i
nivå med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/ i upphandling av varor och tjänster. Universitetet
strävar efter att medverka till att innovativa produkter
och tjänster upphandlas som är mera hållbara än de
som idag väljs och därmed stödja omställningen till ett
klimatneutralt och hållbart samhälle.
Mål 1: Upphandla leverantörer för catering,
restauranger och caféer på campus där det
ställs miljö-/hållbarhetskrav på leverantörer och
produkter.
Aktivitet: Genomföra upphandling där krav ställs på
exempelvis hur leverantören arbetar med miljö- och
hållbarhetsfrågor, att engångsartiklar ska vara i
miljöanpassat material och relevanta produkter ska
vara KRAV-, Fairtrade- eller MSC-märkta.

Mål 2: Genom upphandlingar fortsätta ställa
miljökrav i de ramavtal som förnyas varje år.
Aktivitet: Fortsätta att ställa frågor kring hållbarhet vid
varje relevant ramavtalsupphandling.
Mål 3: Upphandla fossilfritt flygbränsle –
biobränsle - för tjänsteresor, gemensamt med
andra aktörer och lärosäten (om intresse finns),
alternativt enbart Lunds universitet tillsammans
med Swedavia.
Aktivitet: Skapa affärsmässiga förutsättningar för ett
avtal med Swedavia.
Se även bilaga 2. Upphandling
4.3 DIVESTERING OCH PÅVERKAN GENOM
INVESTERING
Universitetets sätt att hantera donationsmedel ska
självklart efterleva svensk lagstiftning inkluderande
internationella konventioner etc. som Sverige har
undertecknat. Universitetet vill därtill att dess samhällsansvar tydligt ska återspeglas även i hanteringen
av donationsmedel och att det därvidlag även tas
etiska hänsyn som exkluderar investeringar inom vissa
verksamhetsområden. Universitetet vill även se över
möjligheten till påverkan – s.k. impact – genom val av
investeringar i bolag med tydligt hållbarhetsfokus.
Universitetsstyrelsen har efterfrågat en modernisering av placeringsreglementet. Detta har tolkats
som att universitetet ska ha ett placeringsreglemente
motsvarande branschstandard för så kallade etiska
placeringar. Placeringsreglemente ska framförallt
spegla hur universitetets placeringar faktiskt ser ut
eftersom de sedan lång tid har levt upp till högre krav
på hållbarhet än vad nuvarande reglemente anger.
Mål 1: Ett placeringsreglemente med
samhällsansvar och tydliggjord uppföljning tas
fram.
Aktiviteter: Universitetsstyrelsen beslutar om, Stiftelseförvaltningen utreder och bearbetar förslag,
Donationsstyrelsen bereder ärendet, avdelningen
Stiftelseförvaltning vid sektionen Ekonomi utreder
frågan och bearbetar förslag.
4.4 KLIMAT
I den årliga redovisning av miljöledning i staten som
Naturvårdsverket utarbetar, konstateras bl. a. att
under 2018 har de samlade koldioxidutsläppen från
tjänsteresor och transporter ökat något. Detta gäller
även Lunds universitet som sedan 2010 legat på en
relativt konstant nivå av koldioxidutsläpp relaterat till
tjänsteresor med flyg.
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Klimatramverket är ett ramverk för klimatstrategier
med syfte att engagera universitet och högskolor i
Sverige att genom utbildning, forskning och samverkan fortsätta bidra till att motverka klimatförändringar.
Samtidigt ska universiteten minska sin egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de
kommer till uttryck i nationella och internationella
överenskommelser.
Det betyder att till 2030 ska varje lärosäte som
anslutit sig till Klimatramverket ha genomfört åtgärder
så att man ligger i linje med 1,5-gradssmålet. För
Lunds universitet innebär det att de klimatpåverkande
utsläppen ska minska kraftigt. Ett mer preciserat mål
och aktiviteter följer nedan.
Under 2018 utgjordes 94 % av de rapporterade
utsläppen från persontransporter av tjänsteresor med
flyg (varav 90 % var över 500 km och 4 % under 500
km)8. Lunds universitet behöver och ska resa för att på
annan plats utbilda, forska och samverka och delta på
olika arenor, men det finns en potential att reducera
andelen resor och välja digitala möten och tågresor
framför flygresor, i linje med universitetets åtagande
i enlighet med internationella överenskommelser och
universitetets föreskrifter för tjänsteresor.
Idag använder universitetet nära 100 % förnybar
energi för försörjning av el, värme och kyla till de
fastigheter där verksamhet bedrivs.
Till detta kommer, i korthet, direkt eller indirekt
klimatpåverkan från inköp, upphandling och användning av varor och tjänster, användning av institutionsspecifika bensin- och dieseldrivna fordon för egna
transporter, catering/mat/dryck, transport och förbränning av avfall och farligt avfall, investeringar, byggnation och konstruktion samt anställdas och studenters
pendlingsresor.
Mål: Utsläppen av växthusgaser (ton
koldioxidekvivalenter, CO2e) minskar med 50
% fram till 2023 med i genomsnitt 16 % per år
(referensår 2018) i enlighet med forskningens
resultat, IPCC, Parisavtalet och Klimatramverket.
På kort sikt ska följande aktiviteter göras. Fler
aktiviteter behöver fastställas för att nå målet,
där långvariga effekter ur klimatsynpunkt av
rådande pandemi (maj 2020) på resor och möten
bör analyseras och beaktas.
• Aktivitet 1: Möjliggöra analys av resemönster.
• Aktivitet 2: Genomföra workshop om risker och
möjligheter med minskat flygresande.
• Aktivitet 3: Slutföra projekt ”Digitala möten.

• Aktivitet 4: Upphandla förnybart flygbränsle för en
del av flygresorna.
• Aktivitet 5: Överväga möjligheter att köpa in en
mängd förnybart flygbränsle för tjänsteresor med
flyg, utöver den mängd som ledningen beslutat om.
• Aktivitet 6: Etablera hållbarhetsfond/klimatväxlingsfond eller motsvarande. En eller flera fonder
upprättas som hanterar medel från avgifter på flygresor, och/eller centrala medel och som på längre
sikt baseras på universitetets totala klimatavtryck.
Medlen möjliggör deltagande från anställda och
studenter i projekt för testbädd, innovation mm.
• Aktivitet 7: Upprätta en klimatbalans i syfte att visa
det totala klimatavtrycket. Det vidare syftet är att
kunna följa upp mål och att göra prioriteringar av
insatser. Idag mäts och rapporteras klimatpåverkan
från universitetets energianvändning och tjänsteresor. Det finns behov av beräkningar för miljö-/
klimatpåverkan från övriga faktorer, såsom t ex
konsumtion av varor och tjänster och även positiva
bidrag genom nya lösningar som universitetet
har bidragit till att ta fram genom forskning och
innovation och som testbädd.
• Aktivitet 8: Universitetets bensin- eller dieseldrivna
fordon är antingen ersatta av el-/miljöfordon som
drivs med förnybara drivmedel eller sålda för att de
inte behövs. Eldrivna fordon förutsätter laddinfrastruktur på campusområdena.
Se även bilaga 4. Klimat, avfall, återbruk, mat/konferenser
4.5 AVFALL, ÅTERBRUK, INREDNING
Idag finns sorteringsmöjligheter i universitetets lokaler,
men det kan skilja sig åt i vilken utsträckning det
i praktiken går att sortera alla fraktioner och hålla
dessa åtskilda i hela avfallskedjan i enlighet med de
krav som anges i kommunala avfallsföreskrifter och
universitetets avfallshandbok. Detta kan bero på vilka
fysiska förutsättningar det finns att sortera (t ex brist
på utrymmen) eller vara avhängigt andra faktorer.
Mål 1: Öka sorteringsgraden i avfall som
genereras i universitetets lokaler.
Aktivitet: Förbättra avfallshanteringen genom att
kartlägga nuvarande hantering och föreslå insatser,
förslagsvis per byggnad och i samarbete med fastighetsägarna.
Volymen möbler som t ex skrivbord, stolar, skåp
och hurtsar liksom t ex volymen kontorsmaterial inom
universitetet är omfattande. Genom att använda be-

9. Redovisning av miljöledningsarbetet 2018 Lunds universitet, dnr V 2019/141, tabell 1
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gagnade kontorsmöbler och återbruka produkter och
material kan både klimatutsläpp och kostnader minska
avsevärt. Mängden avfall minskar liksom behovet av
råvaror för tillverkning av nya möbler och material.
Det finns idag både efterfrågan på och tillgång till en
etablerad marknad för begagnade möbler.
Mål 2: Öka andelen återbrukade produkter/
material.
Aktivitet: Identifiera produkter/material som kan
återbrukas.
Mål 3: Verksamheter ska kunna välja begagnade
och renoverade kontorsmöbler för återbruk.
• Aktivitet: Genomföra upphandling av leverantör
som tillhandahåller begagnade och renoverade
kontorsmöbler och kommunicera detta som
alternativ till nyproducerade möbler.
Mål 4: Vid inköp ska hänsyn tas till
återbrukbarhet.
Aktivitet: Välja möbler med lång livstid och använda
samma möbler under hela deras livstid.
4.6 MAT/KONFERENSER
Utöver de lagstiftningskrav kring hygien, arbetsmiljö,
miljö, produktinformation m.m. som gäller för servering av mat, har Hållbarhetsforum listat de ytterligare
krav som behöver ställas för att ett event ska anses
vara hållbart. Listan bygger framför allt på information
från Upphandlingsmyndigheten om hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster, frågor i Hållbart
Evenemangs9 självutvärdering, Länsstyrelsen Skånes
kravlista för leverantörer av mat och dryck, Livsmedelsverkets råd för att minska matens miljöpåverkan
och krav kopplade till Lunds universitets deltagande i
Fairtrade City Lund.
Mål 1: Miljö- och andra hållbarhetskrav ställs
på måltider och transporter vid beställning av
catering, konferensarrangemang och andra
events.
Aktivitet 1: Alla som beställer catering, arrangemang
av konferenser och andra event ställer miljö- och
andra hållbarhetskrav. Speciella krav på t ex val av
mat får beaktas. Kraven ska ställas utifrån gällande
avtal med leverantörer av mat, dryck, servering
och avfallshantering, distribution, resor till och från
arrangemanget, städ och rengöring samt dokumentation. Kravlistan för hållbara event enligt ovanstående

utgör stöd. Länk: https://www.hallbarhet.lu.se/event/
kravlista-hallbara-event.
Se även bilaga 4. Klimat, avfall, återbruk, mat/
konferenser
4.7 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET
Universitet har idag ca 7 400 anställda och ca 40 000
studenter, vilket innebär att många personer ska
ta sig till och från campus varje dag. Universitetets
utbyggnadsmöjligheter i centrala lägen utgörs till stor
del av mark som idag helt eller delvis används som
bilparkering. Nya lokaler som byggs behöver enligt
Lunds kommuns parkeringsnorm också ha tillhörande
tillgång till den mängd parkeringsplatser som den
nybyggda lokalytan förväntas behöva. Trafikflöden och
parkeringsplatser påverkar stadsbilden och upplevelsen av campus. De resor med bil som universitetet
genererar har stor påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv och en övergång till mer hållbara sätt att resa till
och från arbetsplatsen är eftersträvansvärd.
Mål 1: Förslag till strategi för resor till och från
Lunds universitet tas fram med syftena att dels
uppmuntra till en övergång till mer hållbara sätt
att resa till och från universitetet, dels möjliggöra
sänkta krav på bilparkering.
• Aktivitet 1: Genomföra analys av tidigare gjord resvaneundersökning och inventera befintliga bil- och
cykelparkeringar för att få en bra bild av nuläget.
• Aktivitet 2: Utifrån nuläget föreslå nya åtgärder
som uppmuntrar en övergång till mer hållbara sätt
att resa till och från Lunds universitet och minska
behovet av bilparkering.
Se även bilaga 5. Resor till och från arbetet
4.8 LOKALFÖRSÖRJNING OCH BYGGNADER
Lunds universitet finns idag etablerat i Lund, Malmö,
Helsingborg och i Ljungbyhed (Trafikflyghögskolan).
Lokalernas placering och utformning har stor betydelse för universitetet. Följande mål är viktiga i arbetet
med universitetets lokalförsörjning:
• Lunds universitet ska erbjuda attraktiva miljöer och
lokaler för utbildning och forskning. Universitetets
lokaler ska hålla hög kvalitet gällande funktion och
hållbarhet och också utgöra en god miljö ur ett
arkitektoniskt och stadsmiljöperspektiv.
• Lunds universitets lokalplanering ska vara långsiktig.
Vid ny- och ombyggnad ska flexibilitet och generalitet eftersträvas för att förändrade krav ska kunna
mötas och maximalt bruksvärde uppnås för gjorda
investeringar.

10. Hållbart Evenemang är en certifiering där sponsorer, arrangörer och andra aktörer kan använda hållbarhetskrav för att tillsammans skapa ett så hållbart evenemang som möjligt.

13

14

HÅLLBARHETSPLAN FÖR LUNDS UNIVERSITET 2020-2026

• Lunds universitets verksamheter ska lokaliseras så
att en hög standard på infrastruktur, gemensam
service och drift kan upprätthållas på ett kostnadseffektivt sätt.
• Lunds universitets lokaler ska uppfylla alla myndighetskrav på arbetsmiljö och tillgänglighet.
• Utöver detta behöver universitetet belysa frågor
som hur mer klimatvänlig byggnation kan skapas
liksom hur utveckling och användning av förnybar
energi och nya material (här och i resten av världen)
kan drivas och hur byggnaderna kan användas mer
effektivt.
I Campusplanen från 2012 fastläggs sex strategier
som ska utgöra grunden för all campusutveckling i Lund och för alla byggnadsprojekt inom
campus:
• Universitetet i stadslivet. Skapa möten och
utveckling genom funktionsmix.
• Täthet och närhet. Integrera genom strategisk förtätning.
• Kunskapsstråket i fokus. Stärk huvudstråk
och tvärstråk för ökat flöde.
• Noder som mötesplatser. Vitalisera med täta
och aktiva stadsrum.
• Grönt campus. Använd grönska som stadsbyggnadselement.
• Hållbart campus. Hushålla med mark och
samverka med staden.

Miljö
Lunds universitet har som mål att uppnå Miljöbyggnad
Guld och i alla större ny- och ombyggnadsprojekt
upprättas ett miljöprogram. Detta innebär bland
annat krav på energieffektivitet, hushållning med
material, miljöanpassning av materialval och utfasning
av särskilt farliga ämnen. Genom miljöbyggnadscertifieringen och miljöprogrammet säkerställs att
miljöhänsyn tas såväl under planering och byggprocess
som vid drift av den färdiga lokalen. Miljöbyggnad är
en svensk miljöcertifiering som ägs och utvecklas av
Sweden Green Building Council. Miljöcertifiering av
en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens
miljöprestanda granskas av tredje part. Miljöbyggnad
finns i tre klasser där brons uppfyller lagkrav och där
guld är en mycket hög nivå som de mest ambitiösa
byggnaderna kan satsa på att få. Lunds universitet
använder följande byggnader som uppnått miljöklassning (2019): LUX, Lund – Silver, Eden, kv Paradis, Lund
– Silver, V-huset, LTH, Lund – Silver, A-huset, LTH, Lund
– Silver, Studiecentrum, Lund – Silver, Matteannexet,
LTH, Lund – Guld.

Lunds universitet samarbetar kontinuerligt med sina
fastighetsägare för att uppnå så energieffektiva lokaler
som möjligt med bibehållen god arbetsmiljö.
Mål 1: Fler byggnader ska vara miljöklassade
Vid nybyggnation ska byggnaderna vara miljöklassade
enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad, nivå
Guld, eller motsvarande nivå inom annan miljöcertifiering. Vid ombyggnadsprojekt är målet att uppnå
Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad Guld eftersträvas
där det är möjligt. Ett samverkansavtal för hållbarhet
syftar övergripande till att tydliggöra både universitetets och fastighetsägarens gemensamma vision och
ambitioner inom hållbarhetsarbetet samt konkretisera
samverkansformer och strategiska samverkansområden i kommande utvecklingsarbete.
Mål 2: Samverkansavtal för hållbarhet upprättas
med fastighetsägare i syfte att fastställa
samverkan.
• Aktivitet 1: Samverkansavtal för hållbarhet etableras
mellan Akademiska Hus och Lunds universitet.
Akademiska hus upplåter över 60 % av den totala
lokalyta som universitetet nyttjar. Avtalet bör
omfatta såväl miljömässig (energi, materialval,
avfall, miljöbyggnad, campusutveckling) som social
hållbarhet (trygghet, hälsa, tillgänglighet).
• Aktivitet 2: Samverkansavtal för hållbarhet övervägs
för andra fastighetsägare som upplåter lokaler åt
Lunds universitets verksamhet.
Arbetsmiljö
Universitetets lokaler ska uppfylla alla myndighetskrav
inom arbetsmiljöområdet så att arbetsmiljön i varje
ny- och ombyggd lokal blir god. Delaktigheten säkras
dels genom medverkan av verksamhetsföreträdare
och studeranderepresentanter i projekten, dels genom
att handlingar skickas på remiss för granskning till
verksamhetsföreträdare inklusive studenter och
skyddsombud och till HMS-kommittéer. Större byggprojekt förankras vid minst tre remisstillfällen med den
aktuella verksamheten.
Tillgänglighet
Statliga myndigheter har ett utökat ansvar för tillgänglighet som har sin grund i FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I
en särskild förordning (SFS 2001:526) slår regeringen
fast att de statliga myndigheterna har särskild skyldighet att verka för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Myndigheterna ska ta hänsyn till målen i
verksamheten och ska arbeta för att de nationella
målen nås. Myndigheterna ska särskilt verka för att

HÅLLBARHETSPLAN FÖR LUNDS UNIVERSITET 2020-2026

den egna verksamheten, informationen och lokalerna
är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Inom Lunds universitet finns många äldre byggnader
där tillgänglighet kan innebära utmaningar. LU
Byggnad och verksamheterna arbetar kontinuerligt
tillsammans med universitetets hyresvärdar för att alla
lokaler inom LU ska vara tillgängliga. Detta innefattar
även frågor om digital mötesteknik och liknande.
Säkerhet
Lunds universitet ska vara en trygg miljö och ha en
god säkerhet för såväl individer som egendom. Krav
från försäkringsgivare och övriga myndighets- och lagkrav inom säkerhetsområdet (brand, strålsäkerhet, laboratoriesäkerhet, personsäkerhet och fysisk säkerhet)
ska uppfyllas. I universitetets riktlinjer för lokalförsörjning, Krav & råd, utrycks en så kallad grund- och mininivå vad gäller säkerhetsklasser och säkerhetsåtgärder.
Beroende på objekt, läge, skyddsvärda intressen mm
kan säkerhetsklasser och säkerhetsåtgärder komma att
höjas för enskilda objekt. I vissa fall kan tillgänglighetsoch säkerhetskrav vara något motstridiga, vilket kräver
väl genomtänkta och förankrade lösningar. Målet ska
alltid vara god tillgänglighet, funktion och säkerhet till
den mest ekonomiska lösningen.
4.9 KEMIKALIESÄKERHET
Fokus ligger på tre huvudmål, dessa är utbildningar,
KLARA kemikaliehanteringssystem och avflyttning av
kemiska riskkällor vid upphörande av lokal verksamhet.
Utbildning är en grundsten i att skapa en hälso- och
miljösäker kemikaliehantering inom universitetet. Alla
medarbetare måste ha en bra grundkunskap gällande
vilka lagar, förordningar och regler som ska efterföljas
för att skapa en säker kemikaliehantering, både ur
arbetsmiljö- och miljöperspektiv.
Mål 1: All personal som deltar eller berörs av
kemiska riskkällor ska ha relevant utbildning
gällande lagstiftning, ansvarsförhållande och
säker hantering av kemiska riskkällor.
• Aktivitet 1: Ta fram rutin för att säkerställa att
dekaner/förvaltningschef/prefekter/ sektionschefer/
motsvarande samt anställda som hanterar eller
berörs av kemiska riskkällor får utbildning inom 6
månader respektive 1 månad från anställning.
• Aktivitet 2: Utreda lämpliga konsekvenser samt
upprätta rutin för konsekvenser vid ej genomförd
utbildning hos dekaner/förvaltningschef/prefekt/
sektionschefer samt anställda som berörs av eller
hanterar kemiska riskkällor.

• Aktivitet 3: Dekaner/sektionschefer/prefekter/avdelningschefer/motsvarande ska genomgå utbildning i
gällande lagstiftning, ansvarsförhållande, förutsättningar och stödresurser för hantering av kemiska
riskkällor.
• Aktivitet 4: Personal som hanterar kemiska riskkällor ska genomgå utbildning i kemikaliesäkerhet.
En central aspekt ur arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetssynpunkt gällande kemiska produkter är att dokumentera vilka kemiska produkter Lunds universitet
hanterar, vilka kvantiteter vi hanterar, var produkterna
finns förvarande samt hur de kemiska produkterna ska
handhas. För att uppfylla dessa krav använder Lunds
universitet KLARA.
Mål 2: Få en tydlig bild av vilka verksamheter
som hanterar kemiska riskkällor inom
universitetet för att kunna säkerställa att
Lunds universitet uppfyller lagstiftning för
dokumentering av kemiska riskkällor.
• Aktivitet 1: Uppdatera KLARA-organisationsträd.
• Aktivitet 2: Institutioner/sektioner/motsvarande
som hanterar kemiska riskkällor föreslås ha tillgång
till en person, gärna inom verksamheten, som är
ansvarig för att kontinuerligt uppdatera verksamhetens KLARA-organisationsträd.

Eftersom kemikaliehanteringssystemet KLARA har en
central roll i kemikaliehanteringen inom universitetet
föreslås att varje institution/sektion/motsvarande har
tillgång till en lokal KLARA-administratör som kan vara
behjälplig både med KLARA som system samt viktigt
information gällande kemikaliehantering.
Mål 3: Införa lokala KLARA-administratörer
på institutioner/sektioner/motsvarande där
hantering av kemiska produkter förekommer.
• Aktivitet 1: Skapa en rollbeskrivning av KLARAadministratörer som ska förankras hos berörda
fakultet. I rollbeskrivningen ska även ingå hur
uppgiftsfördelningen ska gå till samt vilka mandat
KLARA-administratören ska ha.
• Aktivitet 2: Berörda institutioner/sektioner/motsvarande ska ha tillgång till en KLARA-administratör.

Universitetet har ett kemikaliehanteringssystem KLARA - där information om universitetets kemiska
produkter läggs in enligt gällande lagstiftning. Kemiska produkter som är rödmarkerade (ej granskade)
i KLARA måste åtgärdas för att universitetet ska följa
lagstiftningen gällande kemiska produkter, samt för
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att skapa en hälso- och miljösäker arbetsplats för
universitets medarbetare.
Mål 4: Minska andelen rödmarkerade produkter i
KLARA till högst 20%.
• Aktivitet 1: Upphandla extern konsult för granskning av röda produkter i KLARA.
• Aktivitet 2: Ta fram handlingsplan för hur granskningen ska fortlöpa under 2022-2025.
• Aktivitet 3: Granska röda produkter i KLARA.
Inom universitetet finns många verksamheter som
hanterar kemiska produkter i olika tillämpningar. När
en verksamhet upphör är det viktigt att avflyttning av
kemiska produkter, och övriga material relaterade till
kemiska produkter, sker på korrekt sätt.

Mål 5: Säkerställa omhändertagande av
kemiska produkter vid lokala omflyttningar
eller avflyttningar på institutioner/sektioner/
motsvarande.
• Aktivitet 1: Institutioner/sektioner/motsvarande ska
ta fram lokala avflyttningsregler med checklistor för
kemiska produkter samt material relaterat till dessa
kemiska produkter.
Se även bilaga 6. Kemikaliesäkerhet

Solceller på Byrålogens tak, Lund
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Bilaga 1. HR
Förklaring till tabellrubrikerna
Hållbarhetsaspekt – visar vilken eller vilka hållbarhetsaspekter målet syftar till att minska negativ påverkan
från eller öka positiv påverkan från. Här anges även
i vissa fall om det finns andra motiv till att arbeta
med just detta område. T.ex. andra åtaganden från
LU:s sida eller lagstiftning som gör att området bör
prioriteras.
Mål – visar hur långt LU avser att nå inom detta
område, dvs. vilken status man ska ha nått inom
området vid en viss tidpunkt.
Åtgärd – visar vilka åtgärder och aktiviteter som
krävs för att nå målet inom utsatt tid.
Ansvarig för genomförande av åtgärd – visar
vilken funktion som har rådighet över åtgärdens
genomförande. Kan exempelvis vara samtliga dekaner/
motsvarande, samtliga kanslichefer/motsvarande,
förvaltningschef, eller en specifik funktion eller en
specifik sektionschef inom förvaltningen.

Utförare – visar vem eller vilka som ska genomföra
åtgärden eller aktiviteten. Kan t.ex. vara miljöchef,
miljösamordnare, samtliga prefekter/motsvarande,
samtliga kanslichefer/motsvarande, inköpsansvariga
eller annan specifik funktion.
Resurser och kostnader – visar vilka resurser i form
av arbetstid och ekonomi som krävs för att åtgärden
ska kunna genomföras. Vissa åtgärder kan bedömas
inte medföra några tillkommande kostnader, medan
andra kan kräva tillskott av pengar. Här ska anges hur
denna finansiering ska gå till.
Färdigställt – visar datum för när åtgärden ska vara
genomförd.
Uppföljningsmått – visar det mått som används för
att redovisa uppföljning av målet eller åtgärden. För
varje mål ska indikatorer tas fram. En åtgärd kan ofta
följas upp genom att helt enkelt kontrollera om den
genomförts eller ej.
(Se tabell nästa uppslag)

Daglilja i motljus
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Hållbarhetsaspekt

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Faller även inom de prioriterade områdena i LUs strategiska plan: Utvecklingen
som internationellt lärosäte fortsätter /
Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer / Studenter,
medarbetare och besökare erbjuds
attraktiva miljöer
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
LU’s strategiska plan: Ett välutvecklat
ledarskap och medarbetarskap är
framgångsfaktorer

Mål

Syfte och mål:

Åtgärder/aktiviteter för att nå mål

Ansöka om “HR Excellence in
Research” från EU-kommissionen.

Stärka Lunds universitets position som ett
modernt europeiskt universitet genom
att arbeta systematiskt med utvecklandet
av nya metoder och verktyg, samordning, effektivisering av processer för
att förbättra anställnings- och karriärvillkor for forskande personal vid Lunds
universitet.
Lunds universitet ska ha en utvecklad
chefsplattform för chefer på Lunds
universitet. Chefsplattformen tar sin
utgångspunkt från de tre definierade
rollerna som samtliga chefer vid Lunds
universitet har: arbetsgivare, ledare,
verksamhetsansvarig.

Identifierade kompetenser för
chefsuppdragets tre roller
Utvecklad introduktion för chefer
Utbildningar
Kompetenshöjande insatser
Underlag för rekrytering, utvecklingssamtal, lönesamtal

5 Jämställdhet samt 16 fredliga och
inkluderande samhällen
Faller även inom de prioriterade områdena i LUs strategiska plan: Utvecklingen
som internationellt lärosäte fortsätter /
Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer / Studenter,
medarbetare och besökare erbjuds
attraktiva miljöer

Lunds universitet ska vara fritt från
diskriminering och hinder för enskildas
lika rättigheter och möjligheter i
verksamheten
Specifikt mål: Utveckling av det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier
vid Lunds universitet

Tellus-projektet. Ett projekt som
syftar till att genom kunskapsinhämtning och påföljande analys, ta fram
förslag för utveckling av universitetets
förebyggande arbete mot sexuella
trakasserier. En del i det långsiktiga
arbetet mot diskriminering och för lika
villkor.
Knutet till sektionen HR och sektionen
Student och utbildning
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Ansvarig för genomförande av
åtgärd/aktivitet
Vicerektor och
projektägare

Utförare
av åtgärd/aktivitet
Projektledare

Resurser/kostnader

Projektledare 100 %

Färdig-ställt, datum

Uppföljning och uppföljningsmått
(indikatorer)

2020-12-31

Implementering av handlingsplan enligt utvärderingsplan
från EU.

Projektdeltagare 20%
Kommunikatör 15 %
Totalt 2,6 MSEK
Drift SEK 140 000
Personaldirektör

Avdelningschef
Sektion HR

Arbetet drivs som ett
utvecklingsarbete i linjen
och har inga särskilda
medel.

2021-12-31

Genomförda åtgärder och en
chefsplattform på plats.

Rektor

Projektledare

Projektledare och
projektgrupp, budget
avsatt 6 mnkr.

2020-12-31

Nya åtgärder framtagna
och implementerade för att
motverka och förebygga
sexuella trakasserier vid Lunds
universitet. Slutredovisning 31
mars 2021
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Bilaga 2. Upphandling
Hållbarhetsaspekt

Mål

Åtgärder/aktiviteter för att nå mål

Att erbjuda cateringtjänster som adresserar hållbarhetskrav i stort

Upphandla leverantörer för catering
där det ställs miljö-/hållbarhetskrav på
leverantörer och produkter

Utforma krav, förankra internt och
genomföra upphandling

Miljökrav i ramavtal

Att fortsätta ställa miljökrav i de ramavtal
som förnyas varje år och där det är
genomförbart

Fortsätta att ställa frågor kring
hållbarhet vid varje relevant ramavtalsupphandling

Fossilfritt flygbränsle för tjänsteresor, s.k.
biobränsle

Upphandla fossilfritt flygbränsle –
biobränsle - för tjänsteresor, gemensamt
med andra aktörer och lärosäten (om
intresse finns), alternativt enbart Lunds
universitet tillsammans med Swedavia

Skapa affärsmässiga förutsättningar
för ett avtal med Swedavia

Och ev. andra motiv till målet
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Ansvarig för
genomförande av
åtgärd/aktivitet

Utförare
av åtgärd/
aktivitet

Resurser/kostnader

Färdig-ställt,
datum

Uppföljning och uppföljningsmått
(indikatorer)

Sektion Ekonomi/
Avdelning Inköp och
upphandling

Upphandlare

Inom ram

2020-12-31

Genomlysa vid årlig avtalsuppföljning hur leverantörerna har levererat mot
genomförd upphandling,
samt presentera hur stor
andel köp som gjorts där
hållbarhetskraven uppfyllts

Sektion Ekonomi/
Avdelning Inköp och
upphandling

Respektive
upphandlare
som genomför
ramavtalsupphandlingar

Inom ram

Vid hållbarhetsplanens
sluttid

Uppföljning sker regelmässigt minst 1 gång per år och
ramavtal, samt vid statistikinlämning till Naturvårdsverket
1 ggn/år

Sektion Ekonomi/
Avdelning Inköp och
upphandling

Upphandlare NN
– får allokeras
när budget för
detta är på plats

Ej inom ram. Miljöavdelningen
behöver ha budgettillskott
för att detta skall kunna
genomföras, alternativt behöver beställaren vara rektor/
förvaltningschef, inklusive
öronmärkta medel för detta

2021

Uppföljning sker regelmässigt minst 1 gång per år och
ramavtal, samt vid statistikinlämning till Naturvårdsverket
1 ggn/år

Glänta
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Bilaga 3. Divestering/investering
Utkast till PM för del av området Ekonomi avseende
divestering och investering (”impact”)
Upprättat av: Sektion Ekonomi/avd. Stiftelseförvaltning
Datum: 2019-12-15
BAKGRUND
Lunds universitet har fastställt en hållbarhetsstrategi
under 2019 och en hållbarhetsplan för Lunds universitet 2020-2026 ska tas fram med konkretisering av
strategiska områden för hållbar utveckling. Ett av de
prioriterade områdena är Ekonomi/Hållbar upphandling – hållbar konsumtion + divestering och ”impact”.
Den del av området som rör de två senare begreppen
har uppdragits åt Stiftelseförvaltningen att beskriva då
det framförallt berör förmögenhetsförvaltningen av
donationsmedel.
• Delprojekt Ekonomi; divestering och impact
• Delprojektet är avgränsat till universitets och dess
anknutna samförvaltade stiftelsers förmögenhetsförvaltning av donationsmedel.
NULÄGE
Det finns idag två placeringsreglementen för
donationsmedel, ett för donationer som ligger i
myndigheten och ett för de anknutna stiftelser som
myndigheten förvaltar. Reglementet för de donationer
som ligger i myndigheten har sedan fem år tillbaka
tydligare skrivningar om divestering, men i praktiken
har samma regler sedan dess tillämpats även för
stiftelserna. Efterlevnaden av dessa reglementen
vad gäller hållbarhet kontrolleras två gånger per år
av en fristående aktör, för närvarande Sustainalytics
AB, genom en klimatanalys av innehaven. Denna så
kallade screening presenteras för Donationsstyrelsen
och Universitetsstyrelsen. Universitet har kontinuerligt
diskuterat dessa frågor och nuvarande placeringsreglementen lever självklart upp till lagstiftningens krav
inkluderande internationella konventioner som Sverige
har undertecknat, men de är inte tydliga med hur
universitetet i praktiken arbetar eller med grunderna
för dessa ställningstaganden.
MÅL
Nytt placeringsreglemente beslutas av universitetsstyrelsen under 2020.

PROCESSEN
Universitetsstyrelsen har mot ovanstående bakgrund
efterfrågat en översyn syftande till moderniserade
placeringsreglementen.
Arbetet med att utreda ärendet och utarbeta
förslag har legat på avdelningen Stiftelseförvaltning
vid Sektionen Ekonomi. Förslag ska därefter beredas
av donationsstyrelsen och sedan underställas universitetsstyrelsen för beslut.
Stiftelseförvaltningen har fört diskussioner med
diverse aktörer på marknaden, undersökt hur andra
institutioner och investerare adresserar frågorna samt
upprätthållit vissa underhandskontakter med ledamöter i Universitetsstyrelsen och efterhand diskuterat
möjliga upplägg vid Donationsstyrelsens sammanträden
Vid donationsstyrelsens tre senaste sammanträden
under 2019 har konkreta skrivningar i kompletta
förslag diskuterats. Efter det senaste sammanträdet är
ytterligare justeringar ute på remiss hos olika förvaltare
som stiftelseförvaltningen samarbetar med. Målet med
tydliggjort hålbarhetsfokus beslut om nytt placeringsreglemente under 2020 torde vara på god väg att bli
verklighet.
ÖVERVÄGANDEN
Uppdraget från universitetsstyrelsen har kommit att
tolkas utifrån nedanstående arbetshypoteser. Ett
moderniserat placeringsreglemente borde:
• Skärpas, avseende hållbarhet till motsvarande
branschstandard för etisk förvaltning,
• Förtydligas, genom att beskriva grunderna för de
ställningstaganden som görs samt att precisera hur
uppföljningen sker och
• Förenklas, genom att samla regleringarna i ett
dokument för både universitetets medel och de
anknutna samförvaltade stiftelsernas medel, vilket
underlättar när det ska kommuniceras.
Exkludering eller negativ screening, det vill säga divestering ur bolag som inte följer uppsatta kriterier eller
ur branscher/verksamheter på grund av etiska ställningstaganden, är fortsatt den metod som i huvudsak
har diskuterats eftersom den andra vägen, med så
kallad ”impact” är svårare av framförallt två skäl. Dels
är universitetet och dess anknutna stiftelser inte särskilt stora ägare i några bolag, varför påverkansgraden
inte blir så hög och dels skulle ett mer aktivt ägande ta
ökade resurser i anspråk. Det är dock inte uteslutet att
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det slutliga förslaget trots detta kommer att innehålla
även skrivningar om positiv screening.
Anslutning till formella regelverk såsom FN-initiativet PRI (Principles for Responsible Investments) har
övervägts. Fördelarna är framförallt goodwill-aspekter
för universitetet medan nackdelen är ökade kostnader
för rapportering etcetera. Eftersom det inte kan antas
att donatorerna bakom dessa donationer generellt
skulle ha varit intresserade av ökade kostnader på
bekostnad av utdelning till ändamålen har nackdelarna övervägt.
EVENTUELLA MÅLKONFLIKTER
Några direkta målkonflikter under processen har inte
förekommit, men följande kan noteras.
• Studenternas engagemang genom exempelvis
Fossil Free-uppropet har påverkat agendan.
Lunds universitets studentkårer är representerade
vid Donationsstyrelsens sammanträden, så studenternas möjlighet till insyn i förvaltningen av
donationsmedel är säkerställd.
• Donationsstyrelsen har saknat tydliga instruktioner
från Universitetsstyrelsen och därmed sett det

som svårt att utan tydlig målbild driva processen,
särskilt eftersom det är universitetets process och
inte självklart i de enskilda anknutna stiftelsernas
intresse.
• Det finns inget som hindrar universitetet att som
förvaltare av anknutna stiftelser anta en policy med
egna etiska överväganden, så länge den inte kommer i konflikt med enskilda stiftelsernas förordnanden eller med stiftelselagen, men det bör samtidigt
alltid beaktas att dessa anknutna stiftelser är
privaträttsliga subjekt (egna juridiska personer) och
att förvaltningsformen i sig inte bör styra hur en
stiftelse förvaltar sin förmögenhet, särskilt inte om
sådana överväganden medför sämre avkastning.
• Det har under processens gång visat sig att sådana
farhågor inte besannats och att det idag går att
placera med ökat etiskt fokus utan att tappa
avkastning.
• Stiftelseförvaltningens engagemang har drivit
processen.

Daglilja i motljus
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Bilaga 4. Klimat, avfall, återbruk, mat/
konferensverksamhet
Arbetsgrupp: Sektion LU Byggnad//Avd. Säkerhet och miljö, avd. Lokalsamordning
Datum: 2020-01-09
Mål: Utsläppen av växthusgaser (ton koldioxidekvivalenter, CO2e) minskar med 50 % fram till 2023 med i
genomsnitt 16 % per år (referensår 2018) i enlighet med forskningens resultat, IPCC, Parisavtalet och Klimatramverket.
Hållbarhetsaspekt

Mål

Åtgärder/aktiviteter för att
nå mål

Ansvarig för
genomförande av åtgärd/
aktivitet

Utförare
av åtgärd/
aktivitet

Resurser/
kostnader

Färdigställt,
datum

Uppföljning och
uppföljningsmått
(indikatorer)

Utsläppen
av växthusgaser (ton
koldioxidekvivalenter,
CO2e) minskar med 50
% fram till
2023 med i
genomsnitt
16 % per år
(referensår
2018)

Aktivitet 1:
Möjliggöra
analys av resemönster

Via upphandling av funktionalitet

I samarbete
med resebyrå

Inom budget

2020-1231

Analys genomförd (ja/
nej, årsredovisning

Aktivitet 2: Genomföra workshop om risker
och möjligheter
med minskat
flygresande

Rektor

LU Byggnad/
Miljö via rektors ledningsråd (RL)

Inom budget
för projekt
Klimatväxling

2020-1231

Workshop
genomförd
(ja/nej),
årsredovisning

Aktivitet 3:
Slutföra projekt
”Digitala möten”

Sektionschef
LDC

Sektionen LDC

Inom budget

2020-1231

Projekt
slutfört (ja/
nej), årsredovisning

Och ev. andra
motiv till målet

Mål i enlighet
med forskningens resultat,
IPCC, Parisavtalet och Klimatramverket.

Aktivitet 4: Upphandla
förnybart flygbränsle för
en del av flygresorna.
Omfattar ledningens resevolym, kan utvidgas.

Rektor

Sektion LU Byggnad, Sektion
Ekonomi

Enligt rektorsbeslut

2021-12-31

Upphandling genomförd
(ja/nej), Baseras på resvolym 2019.

Aktivitet 5: Etablera klimatväxlingsfond/hållbarhetsfond (förslag i annat
underlag)

Prorektor

Sektion LU
Byggnad, Sektion Ekonomi, LU
Innovation

Tas fram i beslutsunderlag

2020-12-31

Fond(er) etablerad(e), (ja/
nej), årsredovisning

Aktivitet 6: Upprätta en
klimatbalans i syfte att visa
det totala klimatavtrycket.
Syftet är att kunna följa
upp mål och att göra prioriteringar av insatser.

Förvaltningschef

Sektion LU Byggnad, Sektion
Ekonomi

Resurser kan
behövas för
analys och inköp
av verktyg

2021-12-31

Klimatbalans upprättad
(ja/nej), årsredovisning

Aktivitet 7: Universitetets
fordon som är bensin- eller dieseldrivna, är antingen ersatta av el-/miljöfordon med förnybara
drivmedel eller sålda för
att de inte behövs.

Dekan

Prefekt

Kostnader för
leasing

2022-12-31

Ersatta resp. sålda fordon
(antal), årsredovisning
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Avfall, återbruk
Mål: Förebygga uppkomst av avfall och minska avfallsmängder
Källsortering ska
ske enligt kommunala anvisningar
och universitetets
avfallshandbok.

Öka sorteringsgraden i avfall
som genereras
i universitetets
lokaler.
Öka andelen
återbrukade
produkter/material

Förbättra avfallshanteringen genom att
kartlägga nuvarande
hantering och föreslå
insatser, förslagsvis
per byggnad och i
samarbete med fastighetsägare.

Prefekt

Husprefekt/
Inom
motsvarande budget

2021-12-31

Husmöten,
årsstatistik

LU Byggnad/sektionschef

LU Byggnad/
avdelning
Lokalsamordning

2021-1231

Upphandling
genomförd
(ja/nej), LU
Byggnad/
avdelning
Lokalsamordning följer
upp mål och
aktiviteter
vid ordinarie
årsuppföljning.

Löpande

Sker via
upphandlingsverktyget
Spendency.

Hitta/identifiera produkter/material som
kan återbrukas.

Inredning
Återbruk minskar
behovet av nya
råvaror.

Verksamheter
ska kunna välja
begagnade och
renoverade
kontorsmöbler
för återbruk.

Genomföra upphandling av leverantör som
tillhandahåller begagnade och renoverade
kontorsmöbler och
kommunikation.

Vid inköp ska
hänsyn tas till
återbrukbarhet.

Välja möbler med lång
livstid

Inom
budget
Resurs
för
implementering

Utforma riktlinjer för
inredning.

Mat/konferensverksamhet
Kravlistan för hållbara event enligt
ovan utgör stöd.
Länk: https://
www.hallbarhet.lu.se/event/
kravlista-hallbaraevent

Miljö- och
andra hållbarhetskrav ställs
på måltidsarrangemang.

Alla som beställer catering, arrangemang av
konferenser och andra
events ställer miljö- och
andra hållbarhetskrav.
Krav på t. ex. val av
mat utifrån preferenser
behöver beaktas.

Prefekt

Personal som
beställer

Inom
budget
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Bilaga 5. Kemikaliesäkerhet
Ansvarig för genomförande av åtgärd/aktivitet

Hållbarhetsaspekt

Mål

Åtgärder/aktiviteter för att nå mål

Trygg och säker arbetsplats.
Minimering av miljö- och
personexponering för kemiska
rikkällor.
Detta är även i linje med
strategiska planen för Lunds
universitet 2017-2026: ”Ett
välutvecklat ledarskap och
medarbetarskap är framgångsfaktorer”.

All personal som deltar eller
berörs av kemika riskkällor
ska ha relevant utbildning gällande lagstiftning, ansvarsförhållande och säker hantering
av kemiska riskkällor.

Ta fram rutin för att säkerställa att nya dekaner/
förvaltningschef/prefekter/sektionschefer/motsvarande samt anställda som hanterar eller berörs av
kemika riskkällor får utbildning inom 6 månader
respektive 1 månad från antällning.

Rektor för dekaner/förvaltningschef
Dekaner/förvaltningschef
för prefekter/sektionschefer/
motsvarande
Prefekter/sektionschefer/
motsvarande för anställda på
verksamhet

Utreda lämpliga konsekvenser samt upprätta rutin
för konsekvenser vid ej genomförd utbildning hos
dekaner/förvaltningschef/prefekt/sektionschefer
samt anställda som berörs av eller hanterar
kemiska riskkällor.

Rektor för dekaner/förvaltningschef
Dekaner/förvaltningschef
för prefekter/sektionschefer/
motsvarande
Prefekter/sektionschefer/
motsvarande för anställda på
verksamhet

Dekaner/sektionschef/prefekter/sektionschefer/
mot-svarande ska genomgå utbildning i gällande
lagstiftning, ansvarsförhållande, förutsättningar
och stödresurser för hantering av kemiska riskkällor.

Rektor för dekaner/förvaltningschef
Dekaner/förvaltningschef
för prefekter/sektionschefer/
motsvarande

Personal som hanterar kemiska riskkällor ska
genomgå utbildning i kemikaliesäkerhet.

Prefekter/Sektionschefer/
motsvarande

Få en tydlig bild av vilka
verksamheter som hanterar
kemiska riskkällor på LU för
att kunna säkerställa att
vi uppfyller lagstifning för
dokumentering av kemiska
riskkällor.

Uppdatera KLARA-organisationsträd

KLARA systemförvaltare

Institutioner/sektioner/motsvarande som
hanterar kemiska riskkällor föreslås ha tillgång
till en person, gärna inom verksamheten, som är
ansvarig för att kontinuerligt uppdatera verksamhetens KLARA-organisationsträd. Detta ska göras
med avseende på tillkommande och avslutande
verksamheter, samt ansvariga personer för de olika
verksamheterna.

Berörda prefekter/sektionschefer/motsvrande

Införa lokala KLARA-administratörer på institutioner/
sektioner/motsvarande där
hantering av kemiska riskkällor förekommer.

Skapa en rollbeskrivning av KLARA-administratörer som ska förankras hos berörda fakultet. I
rollbeskrivningen ska även ingå hur uppgiftsfördelningen ska gå till samt vilka mandat KLARAadministratören ska ha.

KLARA-systemförvaltare

Berörda institutioner/sektioner/motsvarande ska ha
tillgång till en KLARA-administratör.

Berörda prefekter/sektionschefer/motsvarande

Upphandla extern konsult för granskning av röda
produkter i KLARA.

KLARA-systemförvaltare

Ta fram handlingsplan för hur granskningen ska
fortlöpa under 2022-2025

KLARA-systemförvaltare

Granska röda produkter i KLARA.

Berörda prefekter/sektionschefer/motsvarande

Institutioner/sektioner/motsvarande ska ta fram
lokala avflyttningsregler med checklistor för
kemiska riskkällor samt material relaterat till dessa
kemiska riskkällor.

Prefekt/sektionschef/motsvarande

Trygg och säker arbetsplats.
Minimering av miljö- och
personexponering för kemiska
rikkällor.
Lagstiftning: SFS 1998:901 §7
Verksamheten skall förteckna
de kemiska produkter som
hanteras inom verksamheten
och som innebär risker från
hälso- och miljösynpunkt.
Föreläggande om årsrapport
från Miljöförvaltningen (Dnr.
2014.1780.3): Miljöförvaltningen beslutar att förelägga
Lunds Universitet med org.nr.
202100-3211 att senast 31
mars årligen inkomma med en
årsrapport. Årsrapporten ska
innehålla bl.a.: Uppdaterad
förteckning över institutioner
som har kemikalieanvändning som på institutionsnivå
beskriver totalmängd och antal
kemikalier som hanteras samt
antal utfasningsämnen som
hanteras.

Trygg och säker arbetsplats.
Minimering av miljö- och
personexponering för kemiska
rikkällor.

Minska ”röd" produkter i
KLARA till 20%

Säkerställa omhändertagande
av kemiska riskkällor vid
lokala omflyttningar eller
avflyttningar på institutioner/
sektioner/motsvarande.
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Utförare av åtgärd/
aktivitet

Resurser/kostnader

Färdigställt, datum

Uppföljning och uppföljningsmått
(indikatorer)

Rektor, dekaner, prefekter,
sektionschefer eller motsvarande.

2021

Dokument ska kunna uppvisas på att rutiner
upprättats på de olika "nivåerna". Detta följs upp
iden årliga KemiSAM-uppföljningen.

Rektor, dekaner, prefekter,
sektionschefer eller motsvarande.

2021

Dokument ska kunna uppvisas på att rutiner
upprättats på de olika "nivåerna". Detta följs upp
i den årliga KemiSAM-uppföljningen.

Dekaner/förvaltningschef/
prefekter/sektionschefer/
motsvarande

Efter 2021 ska detta ske fortlöpande
enligt framtagna rutiner (se ovan).
Redan anställd personal ska ha
genomgått utbildning till 2022:Q1

Jfr antalet dekaner/förvaltningschef/prefekter/
sektionschefer/motsvarande som genomgått
utbildning med antal som ska ha gått utbildning/
per arbetsplats. Andelen utbildade följs upp vid
årliga KemiSAM-uppföljningen.

Personal som hanterar kemiska
riskkällor.

Efter 2021 ska detta ske fortlöpande
enligt framtagna rutiner (se ovan).
Redan anställd personal ska ha
genomgått utbildning till 2022.

Jfr antalet personal som genomgått utbildning
med antal personal som ska ha gått utbildning.
Andelen utbildade följs upp vid årliga KemiSAMuppföljningen.

KLARA systemförvaltare i samarbete med berörda prefekter/
sektionschefer/motsvarande.

Då detta ingår i IRs åtgärdsförslag vid
granskning av LUs laboratoriesäkerhet (STYR 2019/1177) och bör följa
tidsplan enligt rektors svar till IR.

Kontrollera vilka verksamheter vi har på LU i
LUCAT. Kontrollera om dessa hanterar kemiska
riskkällor och jfr med KLARA-organisationsträd.

Detta bör också följa rektorns åtgärdsplan enligt önskade åtgärder från IR
(STYR 2019/1177).

Berörda institutioner/sektioner/motsvarande
rapporterar till KLARA systemförvaltare vem
som är ansvarig för verksamhetens KLARAorganisationsträd. Kontroll och uppföljning göras
i samband med årlig KemiSAM?

2022

Dokument ska vara framtaget och beslutat att
gälla för alla berörda verksamheter.

Berörda prefekter/sektionschefer/motsvarande

1-2% (0,5-1h/vecka)
av en heltidstjänst.

KLARA systemförvaltare i
samråd med arbetsgrupp som
utses av berörda fakultet/
förvaltningen/motsvarande
Berörda prefekter/sektionschefer

5-10% (2-4h/vecka) av
en heltidstjänst beroende på institutionens/
sektionens storlek.

2022*

Berörda institutioner/sektioner rapporterar till
KLARA-systemförvaltare vem som är deras lokala
KLARA-administratör.

KLARA-systemförvaltare

586900 kr/4 år

2021

Upphandling slutförd och avtal skrivet med
konsult.

KLARA systemförvaltare i samarbete med berörda prefekter/
sektionschefer/motsvrande.

2022

Handlingsplan ska vara upprättad för hur berörda
institutioner/sektioner/motsvarande ska arbeta,
i samarbete med extern konsult, för att granska
röda produkter i KLARA.

Lokala KLARA-registrerare/
inventerare i samarbete med
extern konsulten.

2025

Vid start kontrollerar KLARA-systemförvaltare hur
mång % av LUs registrerade produkter i KLARA
som är röda. Vid projektets slut ska denna siffra
ha minskat till minst 20%.

Husprefekt/husintendent/
motsvarande

2022

Rutiner ska vara framtagna för berörda institutioner/sektioner/motsvarande och beslutade.
Kontroll och uppföljning göras i samband med
årlig KemiSAM?
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Bilaga 6. Resor till och från arbetet
FÖRSLAG TILL STRATEGI FÖR RESOR TILL OCH
FRÅN LUNDS UNIVERSITET
Förslag till strategi för resor till och från Lunds
universitet är kopplat till universitetets strategi för
hållbar utveckling.

FRAMTAGANDE AV FÖRSLAG TILL STRATEGI
Ett förslag till Strategi för resor till och från Lunds
universitet tas fram..

BAKGRUND OCH SYFTE
Lunds universitet har idag ca 7400 anställda och
40 000 studenter, vilket innebär att många personer
ska ta sig till och från campus varje dag. Lunds
universitets utbyggnadsmöjligheter i centrala lägen
utgörs till stor del av mark som idag helt eller delvis
används som bilparkering. Nya lokaler som byggs
behöver enligt Lunds kommuns parkeringsnorm också
ha tillhörande tillgång till den mängd parkeringsplatser
som den nybyggda lokalytan förväntas behöva. I
en allt tätare stad är det svårt att hitta ytor för att
tillgodose de tillkommande kraven. Nya parkeringar
innebär också ökade kostnader för Lunds universitet
och för att tillgodose kraven kan universitetet behöva
bekosta parkeringshus eller underjordiska garage som
innebär mycket stora kostnader. Trafikflöden och parkeringsplatser påverkar stadsbilden och upplevelsen av
campus. De resor med bil som universitetet genererar
har stor påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv och en
övergång till mer hållbara sätt att resa till och från
Lunds universitet är eftersträvansvärt. I en nyligen
antagen ny parkeringsnorm för Lunds kommun
öppnas för möjligheten att kravet på bilparkering kan
sänkas genom att åtgärder som gör att behovet av
bilparkeringsplatser minskar genomförs.
För flera av universitetets planerade lokalprojekt
i stadens centrala delar innebär kraven på parkeringsplatser att projekten kan bli mycket svåra eller
omöjliga att genomföra. Genom att universitetet tar
fram en Strategi för resor till och från Lunds universitet
med förslag till åtgärder kan kraven på bilparkering
minskas och nödvändiga lokalprojekt möjliggöras samt
campusmiljön i och med minskad trafik förbättras.
Strategi för resor till och från Lunds universitet är även
kopplat till befintliga antagna dokument som universitets campusplan och policy för hållbar utveckling.

Mål
Att ta fram ett förslag till strategi för resor till och från
Lunds universitet med syfte att:
• uppmuntra till en övergång till mer hållbara sätt att
resa till och från universitetet
• möjliggöra sänkta krav på bilparkering

MÅL OCH AKTIVITETER

Aktiviteter
Ta fram förslag till strategi genom att:
• genomföra analys av tidigare gjord resvaneundersökning och inventera befintliga bil- och cykelparkeringar för att få en bra bild av nuläget
• utifrån nuläget föreslå nya åtgärder som uppmuntrar en övergång till mer hållbara sätt att resa till och
från Lunds universitet
• utifrån nuläget föreslå nya åtgärder som är relevanta för att minska behovet av bilparkering
Tidplan
• Inventering av nuläget okt - nov 2019
• Analys och framtagande av åtgärdsförslag dec
2019-april 2020
• Bearbetning och förankring av förslag hösten 2020våren 2021
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MAX IV-laboratoriet Foto: Kennet Ruona
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Indikation på hållbarhetsmålens relation till de globala målen
Hållbarhetsmål 2020-2026
Utbildning
Lärare och studenter har kunskap om hållbarhet
Hållbarhetsperspektiv hanteras som en kvalitetsfråga i utbildning
Synliggöra hållbarhetsmål i utbildningen

Forskning
Forskningsnämndens arbete med forskning för hållbar utveckling utvecklas
Samverkan
Göra än kraftfullare avtryck genom att underlätta forskningssatsningar över ämnesgränser fokuserade på utmaningar inom hållbarhetsområdet och genom att
underlätta samverkan mellan forskare och övriga samhället kring hållbar utveckling
Lunds universitet ska inom identifierade samverkansområden med olika strategiska partners ha ett hållbarhetsperspektiv i fokus

En hållbar verksamhet
HR
Stärka Lunds universitet som ett modernt europeiskt universitet genom att arbeta systematiskt med utvecklandet av nya metoder och verktyg, samordning, effektivisering av processer för att förbättra anställnings- och karriärvillkor för forskande personal vid universitetet
Universitetet ska ha en utvecklad chefsplattform. Chefsplattformen tar sin utgångspunkt i de tre definierade rollerna som samtliga chefer vid universitetet har:
arbetsgivare, ledare, verksamhetsansvarig
Universitetet ska vara fritt från diskriminering och hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. Utveckling av det förebyggande arbetet mot
sexuella trakasserier vid Lunds universitet

Upphandling
Upphandla leverantörer för catering, restauranger och caféer på campus där det ställs miljö-/hållbarhetskrav på leverantörer och produkter
Genom upphandlingar fortsätta ställa miljökrav i de ramavtal som förnyas varje år
Upphandla fossilfritt flygbränsle – biobränsle – för tjänsteresor, gemensamt med andra aktörer och lärosäten alt. enbart Lunds universitet tillsammans med Swedavia

Divestering och påverkan genom investering
Ett placeringsreglemente med samhällsansvar och tydliggjord uppföljning tas fram

Klimat
Utsläppen av växthusgaser minskar med 50 % (ref. år 2018) till 2023 med i genomsnitt 16 % per år i enlighet med forskningens resultat, IPCC, Parisavtalet och
Klimatramverket
Avfall, återbruk/inredning
Öka sorteringsgraden i avfall som genereras i universitetets lokaler
Verksamheter ska kunna välja begagnade och renoverade kontorsmöbler för återbruk
Vid inköp ska hänsyn tas till återbrukbarhet

Mat/konferenser
Miljö- och andra hållbarhetskrav ställs på måltider och transporter vid beställning av catering, konferensarrangemang och andra events

Resor till och från arbetet
Förslag till strategi för resor till och från Lunds universitet tas fram med syftena att dels uppmuntra till en övergång till mer hållbara sätt att resa, dels möjliggöra
sänkta krav på bilparkering

Lokalförsörjning och byggnader
Fler byggnader ska vara miljöklassade
Samverkansavtal för hållbarhet upprättas med fastighetsägare i syfte att fastställa samverkan

Kemikaliesäkerhet
All personal som deltar eller berörs av kemiska riskkällor ska ha relevant utbildning gällande lagstiftning, ansvarsförhållande och säker hantering av kemiska riskkällor
Få en tydlig bild av vilka verksamheter som hanterar kemiska riskkällor inom universitetet för att kunna säkerställa att Lunds universitet uppfyller lagstiftning för
dokumentering av kemiska riskkällor
Införa lokala KLARA-administratörer på institutioner/sektioner/motsvarande där hantering av kemiska riskkällor förekommer
Minska andelen rödmarkerade produkter i KLARA till högst 20 %
Säkerställa omhändertagande av kemiska produkter vid lokala omflyttningar eller avflyttningar på institutioner/sektioner/motsvarande
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