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UNIVERSITETSGEMENSAMT  

Hållbarhetsplan antagen 

En ny hållbarhetsplan har nu (12 november) antagits av universitetsledningen. Med denna vill man 
öka ambitionsnivån och utveckla hållbarhetsarbetet inom organisationen. Utbildning och forskning ska 
öka sina positiva avtryck, samtidigt som universitetet ska halvera bidrag till klimatpåverkan till 2023. 

Hösten 2019 antogs en strategi för hållbar utveckling och nu kommer hållbarhetsplanen som 

fastställer mål och insatser för att följa strategin. Syftet med hållbarhetsplanen är att konkretisera de 

områden och övergripande mål som hållbarhetsstrategin pekar ut för både direkta och indirekta 

effekter. Planen beskriver mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning, 

forskning, samverkan samt lednings- och stödverksamheter. 

Läs hela nyheten på Medarbetarwebben 

Förra veckans nyhet: 

Hållbarhetsforum får utökat uppdrag med studenter och inom 

utbildning 

Sustainability Forum broadens its remit to include students and 

education  

The vice-chancellor has decided to give the Sustainability Forum a broader remit with resources 

increased to SEK 4 million per year as of 2021, from the previous SEK 2 million annually. The 

Sustainability Forum will also be a permanent fixture, as sustainability issues are long-term. 

The most significant change in the remit of the Sustainability Forum is the investment in increased 

sustainability of study programmes and more student participation. This is an important step to enable 

the effective implementation of the sustainability strategy. 

The role of the Sustainability Forum as strategic management support has also been clarified, so that 

the forum’s steering group becomes an important link to the faculties’ work on sustainability issues. 

This information at Staff Pages 

Read more about the Sustainability Forum 

 

Hantering av gäster i verksamheten   

Lunds universitet har tagit fram information och stöd för chefer och verksamhetsansvariga, om vad 
verksamheterna behöver tänka på och förbereda inför mottagande av gäster i verksamheten. Om du 
som medarbetare får en förfrågan från en utomstående person som vill komma och gästa någon av 
LU:s verksamheter under en längre tid, kontakta din närmaste chef.  

 

https://www.medarbetarwebben.lu.se/article/hallbarhetsplan-antagen
https://www.hallbarhet.lu.se/
https://www.staff.lu.se/article/sustainability-forum-broadens-its-remit-to-include-students-and-education
https://www.hallbarhet.lu.se/


Management of visitors to the organisation   

As an employee, if you receive a request from an external person who wishes to visit one of LU’s 

organisations for an extended period, you are to contact your line manager. Support and guidelines 

are available for what organisations need to bear in mind and prepare before receiving visitors.  

OM NYHETSBREVET  

Detta mejlutskick skickas till kommunikationsansvariga på fakultetsnivå och andra 

intresserade i syfte att användas i andra kanaler. I vissa fall kan det fungera som 

slutgiltigt utskick.  

Synpunkter och meddelanden: Redaktör för utskicket är Anna Mansfeld, 

kommunikativt verksamhetsstöd vid sektionen Kommunikation. Hör gärna av dig med 

synpunkter till: anna.mansfeld@kommunikation.lu.se  

Länkar:  

Tidigare mejlutskick finns arkiverade på LU box 

Medarbetarwebben - Den gemensamma interna webbplatsen för Lunds universitet  

Staff pages - The internal website for Lund University. 

https://lu.box.com/s/8ijziw973d9p9r3ewlxtdtdxca4kv963
http://www.medarbetarwebben.lu.se/
http://www.medarbetarwebben.lu.se/
http://staff.lu.se/
http://staff.lu.se/

