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Universitetsledningens mål för ökad hållbarhet
Bakgrund
Dessa mål omfattar universitetsledningen som består av rektor, prorektor, förvaltningschef, vicerektorer och rektorsråd. Målen är handfasta och enkla att tillämpa
direkt. Med dessa vill universitetsledningen exemplifiera hållbarhetsarbete i praktiken.
Beslut
Universitetet beslutar om följande mål och åtgärder:
A. Klimatpåverkan från tjänsteresor med flyg klimatreduceras
Mål 1: För den mängd koldioxidutsläpp som ledningen indirekt genererar vid
flygresor årligen, ska motsvarande mängd förnybart flygbränsle köpas in.
Klimatpåverkan från ledningens resor utgör ca 0,5 % av den totala volymen
koldioxidutsläpp från tjänsteresor med flyg vid Lunds universitet, vilket motsvarar 26 ton koldioxid årligen (2018). Det innebär att inköp, baserat på volymen 2018, ska göras fr. o. m. år 2020 av 28 m3 100 % förnybart flygbränsle årligen. Kostnaden för detta uppgår till 160 tkr/år. I och med detta inköp uppnås
en klimatreduktion, då det tankas lika mycket förnybart flygbränsle som dessa
tjänsteresor kräver. Inköpet är således ett led i att öka efterfrågan på förnybart
flygbränsle. Det uppdras åt miljöchefen att hantera upphandlingen av detta
flygbränsle.
B. Måltider som ledningen står för är hållbara
Mål 2: Alla fikor är vegetariska. I detta ingår fika typ frukostbulle eller kaka.
Mål 3: Vid lunch och middagar serveras vegetariskt eller fisk som standard.
Undantagsvis kan luncher och middagar med kött serveras och köttproteinet
upptar då en mindre andel av den totala måltiden.
Mål 4: Ingående ingredienser i måltider, kaffe, thé och choklad är så långt möjligt märkta med av universitetet efterfrågad miljö-/hållbarhetsmärkning. Exempel är MSC/ASC/Fairtrade.
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C. Ledningens kompetens om hållbarhet ökar
Mål 5: Alla i universitetsledningen genomgår Lunds universitets introducerande
hållbarhetsutbildning. Se Kompetensportalen/Hållbar utveckling – en introduktion via länk: https://www.medarbetarwebben.lu.se/
Tidplan
De mål som anges nedan ska vara genomförda fullt ut för ledningen senast 201905-31 undantaget mål om klimatreduktion som genomförs fr. o. m. 2020-01-01. I
samband med att beslut fattas om handlingsplan för hållbarhet ska detta beslut ses
över och vid behov revideras.
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av förvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av representant för Lunds universitets studentkårer och efter föredragning av miljöchef Claes Nilén.
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