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Handlingsplan för hållbar utveckling 
2022 – 2023 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Planen följs upp och revideras vid utgången av 2022 respektive 2023. 

 

1 Bakgrund 

Fakulteter och motsvarande verksamheter ska upprätta 

handlingsplaner som beskriver ansvarsfördelning, roller och resurser 

för att realisera målbilderna i LU:s strategi för hållbar utveckling samt 

hur dessa planer ska följas upp, utvärderas och, vid behov, revideras. 

LU:s strategi för hållbar utveckling finns att läsa här: 

https://www.hallbarhet.lu.se/hallbarhet-pa-

universitetet/hallbarhetsstrategi-och-hallbarhetsplan    

Målbilderna från strategin för hållbar utveckling är förifyllda och 

fakulteterna/verksamheterna konkretiserar målbilderna i aktiviteter. 

Syftet med aktiviteterna är att fakulteter/verksamheter ska bidra till att 

LU uppnår målbilderna i strategin. Aktiviteterna bör vara konkreta 

och lätta att följa upp.  

 

2 Övergripande målbilder 

• 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 arenor så att vetenskaplig kunskap 

ger hävstång i samhällets strävan efter hållbarhet såväl på kort 

som på lång sikt. 

https://www.hallbarhet.lu.se/hallbarhet-pa-universitetet/hallbarhetsstrategi-och-hallbarhetsplan
https://www.hallbarhet.lu.se/hallbarhet-pa-universitetet/hallbarhetsstrategi-och-hallbarhetsplan
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• 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. 

 

2.1 Så här arbetar vi 

Aktivitet 1: Sakfrågor av relevans för hållbarhetsområdet lyfts i 

relevanta råd och grupper.  

Vem gör vad? Ansvarig dekan och ledamöter i råd och grupper 

initierar frågor av relevans  

Resurser: ingår i uppdrag 

Tidplan: Löpande 

 

Aktivitet 1: Forskare vid fakulteten är engagerade i olika publika 

sammanhang och vetenskapliga debatter med relevans för hållbar 

utveckling i bred bemärkelse. Debatt i Lund är en institutionaliserad 

kommunikationskanal som ofta arrangerar debatter om 

hållbarhetsfrågor. 

Vem gör vad? Enskilda forskare, forskningskommunikatör 

Resurser: Forskningstid 

Tidplan: Löpande 

 

Aktivitet 2: Utbildningsutbudet vid fakulteten är mångfasetterat, 

aktuellt och samhällsrelevant i förhållande till hållbar utveckling, på 

samtliga nivåer: grundutbildning, avancerad nivå och 

forskarutbildningsnivå  

Vem gör vad? Dekaner med ansvar för utbildning på grund- och 

avancerad nivå, samt forskarutbildningsnivå, forskarutbildningsråd 

och utbildningsråd, studierektorer, lärare. 
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Resurser: Resurser avsätts löpande i verksamhetsplaneringen och även 

i budgetarbetet på institutionsnivå 

Tidplan: Löpande 

 

3 Målbilder för utbildningen och studentmedverkan 

• 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. 

 

3.1 Så här arbetar vi 

Aktivitet 3: Ett av kriterierna i fakultetens utbildningsutvärderingar 

berör hållbarhetsaspekter. En analys av hållbarhetskriteriet kommer 

att utföras under 2023 i syfte att sprida goda exempel mellan 

institutionerna. Ett utbildningsråd viks åt att diskutera 

hållbarhetsaspekter i utbildning. 

Vem gör vad? Dekan med ansvar för utbildning på grund- och 

avancerad nivå, Utbildningsrådet 

Resurser: Ingår i dekan – respektive studierektorsuppdrag 

Tidplan: December 2023 

 

Aktivitet 4: Breddad rekrytering är en central del i att främja social 

mobilitet och socialt hållbar utveckling. Fakulteten utlyser under 2022 

utvecklingsmedel för utbildningsinsatser inriktade mot breddad 

rekrytering och breddat deltagande. 

Vem gör vad? Dekan med ansvar för utbildning på grund- och 

avancerad nivå  
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Resurser: Resurser är avsatta i verksamhetsplan för 2022/2023 

Tidplan: Senast vid utgången av 2023

 

4 Målbilder för forskningen 

• 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 dedikerade 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. 

 

4.1 Så här arbetar vi 

Aktivitet 5: Fakulteten fortsätter en satsning på social resiliens som 

inleddes 2021 genom att avsätta resurser för rekrytering av en 

doktorandtjänst, unga forskare och forskningstid för seniora forskare.  

Vem gör vad? Dekan med ansvar för forskning och forskarutbildning 

samt en referensgrupp av forskare vid fakulteten bedömer ansökningar 

till tjänster och forskningstid.   

Resurser: Resurser är avsatta i verksamhetsplan för 2022/2023 

Tidplan: Satsningen är pågående, men kommer att utvärderas innan 

utgången av 2023 

 

Aktivitet 6: Inom ramen för satsningen på social resiliens sker också 

en omfattande seminarie- och doktorandverksamhet, den senare 

kopplad till forskarskolan Agenda 2030  
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Vem gör vad? Forskningskoordinator samordnar och rekryterar 

föredragshållare. Dekan med ansvar för forskning och 

forskarutbildning stödjer forskningskoordinator. Fakultetsansvarig för

Agenda 2030-arbetet är kursansvarig för doktorandkursen Justice, 

Equality and the 2030 Agenda. 

Resurser: Resurser är avsatta i verksamhetsplan för 2022/2023 

Tidplan: I slutet av 2023 

 

5 Målbilder för samverkan 

• 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. 

 

5.1 Så här arbetar vi 

Aktivitet 7: Fakulteten ska bilda ett forsknings- och utvecklingsråd för 

social hållbarhet tillsammans med Lunds kommun. Rådets 

övergripande syfte är dels att bidra med forskningsbaserad kunskap 

till kommunens arbete med social hållbarhet, dels att skapa en 

plattform för samverkan kopplat till forskning och utbildning i frågor 

som rör social hållbarhet.   
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Vem gör vad? Vicedekan med ansvar för samverkan tillsammans med 

en grupp forskare med särskilt intresse för frågor som rör social 

hållbarhet. 

Resurser: Forsknings- och utvecklingsrådet finanserias till lika delar 

av Lunds kommun och fakulteten.  

Tidplan: Rådets arbete startar under våren 2022 och efter ett år 

kommer vi att göra en gemensam uppföljning. Intentionen är att träffa 

en överenskommelse om fortsatt samverkan.   

 

Aktivitet 8: Flertalet forskare samverkar inom ramen för sin forskning 

inom områden av relevans för hållbar utveckling både på nationella 

och internationella arenor. 

Vem gör vad? Enskilda forskare 

Resurser: Forskningstid 

Tidplan: Löpande 

6 Målbilder för en hållbar verksamhet 

• 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. 

 

6.1 Så här arbetar vi 

Aktivitet 9: Under 2022 arbetar fakultetens arbetsgrupp för 

hållbarhetsfrågor med att ta fram förslag till hur verksamheten kan 

minimera klimat- och miljöpåverkan genom att exempelvis utnyttja 

digitaliseringens möjligheter.  
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Vem gör vad? Fakultetens arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor leds av 

prodekan. Gruppen tar fram ett förslag till miljöpolicy för fakulteten. 

Resurser: Ingår i uppdrag som prefekt/biträdande prefekt 

Tidplan: Våren 2022 

 

Aktivitet 10: En diskussion kring tjänsteresor initieras av fakultetens 

arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor.  

Vem gör vad? Arbetsgruppen tar fram ett förslag till policy kring 

resor. Prefektrådet bereder. 

Resurser: Ingår i uppdrag som prefekt/biträdande prefekt 

Tidplan: Våren 2022 

 

Aktivitet 11: Fakulteten ger en seminarieserie om pedagogisk 

utveckling som berör hur mångfald i undervisningen kan tas tillvara, 

men också hur konfliktssituationer och hotfulla inslag i 

undervisningen praktiskt kan hanteras

Vem gör vad? En arbetsgrupp tar fram förslag till seminarieserie. 

Utbildningsrådet rådfrågas kring innehåll och upplägg. 

Resurser: Resurser avsatta i verksamhetsplaneringen för 2022 

Tidplan: 2022 

 

7 Mål ur Hållbarhetsplanen 

Universitetsgemensamma mål i ”Hållbarhetsplan för Lunds universitet 

2020-2026”: 

• Genom upphandlingar fortsätta ställa miljökrav i de ramavtal 

som förnyas varje år. 

• 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 



Sida 8 av 8 

Diarienummer: STYR 2022/371 

 

 

 

 

 

• Öka sorteringsgraden i avfall som genereras i universitetets 

lokaler 

• Öka andelen återbrukade produkter/material. 

• Verksamheter ska kunna välja begagnade och renoverade 

kontorsmöbler för återbruk 

• Vid inköp ska hänsyn tas till återbrukbarhet. 

• Miljö- och andra hållbarhetskrav ställs på måltider och 

transporter vid beställning av catering, konferensarrangemang 

och andra events. 

• Fler byggnader ska vara miljöklassade 

• All personal som deltar eller berörs av kemiska riskkällor ska 

ha relevant utbildning gällande lagstiftning, ansvarsförhållande 

och säker hantering av kemiska riskkällor. 

• Införa lokala KLARA-administratörer på 

institutioner/sektioner/ motsvarande där hantering av kemiska 

produkter förekommer 

• Minska andelen rödmarkerade produkter i KLARA till högst 

20 % 

• Säkerställa omhändertagande av kemiska produkter vid lokala 

omflyttningar eller avflyttningar på institutioner/sektioner/ 

motsvarande 

 

7.1 Så här arbetar vi 

Aktivitet 11: Projektet Campus Paradis  

Vem gör vad? Styrgruppen för Campus Paradis och projektledningen 

ansvarar för att bevaka hållbarhetsfrågorna i samband med 

projektering av ett nytt Samhällsvetenskapligt centrum 

Resurser: Ingår i uppdrag som projektledare, och övriga 

ledningsuppdrag 

Tidplan: Löpande till projektavslut 


