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”Hållbar utveckling är en kontinuerlig och styrande samhällelig förändring som sker globalt,
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Syftet med målen och åtgärderna i planen för hållbar utveckling som fastställts för att
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HUS har förbundit sig till FN:s Agenda 2030 mål för hållbar utveckling i sitt linjepapper och
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Syftet med planen för hållbar utveckling är att fastställa studentkårens åtgärder och mål för

regionalt och lokalt med målet att trygga goda levnadsmöjligheter för nuvarande och kommande
generationer. Det här betyder också att miljön, människan och ekonomin beaktas jämlikt i
beslutsfattandet och verksamheten.”

uppnå målen, är att minska negativa miljöverkningar på studentkårens alla
verksamhetsnivåer samt befrämja förverkligandet av principerna för hållbar utveckling inom
studentkåren.

varken studentkårens verksamhet eller politiska riktlinjer får strida mot målen. Principerna
för hållbar utveckling ska beaktas i allt beslutsfattande. I HUS strategi (2020–2024) linjeras
dessutom om att ekologisk hållbarhet fastställer randvillkor för hela HUS verksamhet. HUS
profileras även som en trovärdig och känd aktör som motverkar klimatförändring och andra
miljöproblem. Inom HUS innebär social hållbarhet att möjliggöra mänsklig och etisk
verksamhet för individer och gemenskapen nu och i framtiden- HUS bör ta ansvar för sina
medlemmar, anställda och universitetsgemenskapen.

hållbar utveckling i sin egen verksamhet samt uppmuntra föreningarna som verkar inom
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den. Planen styr studentkåren tvärsektoriellt och fastställer principer, randvillkor och mål
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Syftet med planen för hållbar utveckling är inte att behandla hur studentkåren inverkar på
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Planen har delats in i två delar, varav den första behandlar verksamheten på centralbyrån
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Genomförandet av planen för hållbar utveckling utvärderas årligen med en rapport och

för verksamheten. Planen kompletteras med miljöanvisningen som upprättas för
centralbyrån samt föreningarnas miljöanvisningar för att stöda och underlätta
miljöverksamheten i föreningar som verkar inom HUS.

förverkligandet av hållbar utveckling vid universitetet och samhället eftersom
intressebevakningsmålen för hållbar utveckling fastställs i studentkårens linjepapper. I
planen behandlas inte heller de frågor för hållbar utveckling som linjerats i ägarstrategin
som styr studentkårens affärsverksamhet och inte heller i den medellånga ekonomiplanen
som styr studentkårens verksamhetsekonomi.

och i HUS utskott och den andra i föreningarna som verkar inom HUS. Planen är giltig
under treårsperioden 2021–2023 och uppdateras nästa gång år 2023 till att motsvara
studentkårens dåvarande behov och mål.

målen utvärderas med mätaren uppnådd- delvis uppnådd- inte uppnådd. HUS
styrelsemedlemmar som ansvarar för miljö och klimat samt utvecklingssamarbete ansvarar
för utvärderingen tillsammans med huvudsektorn. På basis av utvärderingen i slutet av
föregående året upprättas en plan för att uppnå målen för hållbar utveckling i början av året
av sektorn för hållbar utveckling tillsammans med huvudsektorn. I juni utförs en
mellanutvärdering om genomförandet av de mål som fastställdes i början av året.
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Nr

Mål

Åtgärd

Ansvar

Mätare

1

Alla på HUS centralbyrå

I början av året ordnas hållbar utveckling-

Styrelsemedlem Har utbildningen

känner till

utbildning för hela centralbyrån och separat

marna som

ordnats

för nya anställda under året. På utbildningen ansvarar för
planen för hållbar

behandlas innehållet i planen, verkställandet

utveckling och vet hur den samt dess betydelse för centralbyråns vardag.

miljö- och

(ja/nej) antal

klimatärenden

utbildningar

samt

kan befrämjas på det egna

HUS främjar utvecklandet av de anställdas

utvecklingssam

verksamhetsdelområdet.

miljöansvarsfulla attityder och kunskaper.

arbete
tillsammans
med
huvudsektorn

2

På HUS förverkligas

En sektor för hållbar utveckling verkar på

Huvudsektorn

Styrelsemedlem

verksamhet aktivt i

studentkåren. Minst två styrelsemedlemmar

som ansvarar för

enlighet med principerna

varav den ena ansvarar för miljö- och

miljö- och

för hållbar utveckling

klimatärenden och den andra för

klimatärenden

utvecklingssamarbete verkar på sektorn.

(finns/finns inte),

Sektorns frivilliga består av miljöutskotts-

styrelsemedlem

och utvecklingssamarbetsutskottsaktörerna.

som ansvarar för
utvecklingssamar
bete (finns/finns
inte)

3

Genomförandet av planen

I början av året upprättas en plan för hållbar

Miljö- och

Plan för hållbar

för hållbar utveckling följs utveckling och en separat handlingsplan för

klimatansvariga utveckling har

upp aktivt.

hållbar utveckling för det kommande året

samt

utifrån föregående årsrapport. I juni

utvecklingssam början av året

genomförs en mellangranskning om

arbetsansvariga (ja/nej),

genomförandet av de mål som satts i början

tillsammans

mellangranskning

av året. I slutet av året skrivs en rapport om

med

utförd (ja/nej),

genomförandet av handlingsplanen och

huvudsektorn,

uppföljning av

planen för hållbar utveckling, samt om HUS

beträffande

handlingsplanen

utvecklingsmål för följande året.

egna ansvar

och slutrapporten

även

utförd (ja/nej)

upprättats i

miljöutskottet
och
utvecklingssam
arbetsutskottet
4

Principerna för hållbar

Efter utbildningarna i början av året

utveckling inkluderas i

diskuterar sektorn för hållbar utveckling med klimatansvariga förts med olika
olika verksamhetssektorer om hur sektorn
bättre kan beakta principerna för hållbar

Miljö- och
,

Har diskussioner
sektorer (ja/nej),
antal

verksamheten på alla

utveckling i sin verksamhet. I rapporten som utvecklingssam diskussioner, har

sektorer.

upprättas i slutet av året reflekteras den

arbetsansvariga den sektoriella

sektoriella verksamheten och utvecklingen.

verksamheten
behandlats i
slutrapporten
(ja/nej)

5

HUS utskott känner till

Planen för hållbar utveckling och

Styrelsemedlem Planen för hållbar

planen för hållbar

föreningarnas miljöanvisning introduceras

som ansvarar

utveckling och

utveckling och

för utskottsaktörerna. Miljöutskottet ordnar

för frivilliga,

föreningarnas

föreningarnas

miljöutbildning för alla, antingen som en

miljöutskottet.

miljöanvisningar

miljöanvisning och

självständig utbildning eller som en del av

har introducerats

beaktar principerna i sin

HUS övriga utbildningar.

för

verksamhet.

utskottsaktörerna
(ja/nej),
miljöutskottet har
ordnat
miljöutbildning
för utskottet
(ja/nej)

6

HUS verksamhetsekonomi En plan för att utreda studentkårens

Miljö- och

HUS har upprättat

(inklusive

kolavtryck upprättas på HUS. När kolavtrycket klimatansvariga en plan för att

utskottsverksamheten)

har utretts upprättas en minimerings- och

utreder storleken på sitt

kompenseringsplan och sätts upp

kolavtryck

kolavtryck, och upprättar

kolneutralitetsmål för studentkåren.

(ja/nej),

, huvudsektorn

utreda sitt

en plan för att minimera

kolavtrycket har

och kompensera avtrycket,

utretts (ja/nej)

samt fastställer

minimerings- och

kolneutralitetsmål.

kompenseringspl
anen för
kolavtrycket har
upprättats
(ja/nej),
kolneutralitetmål

et har satts upp
(ja/nej)
7

På HUS förverkligas

Ett miljöutskott och ett

Miljö- och

På HUS verkar ett

frivilligverksamhet som

utvecklingssamarbetsutskott verkar på HUS.

klimatansvariga miljöutskott

hör ihop med temana för

Utskotten ordnar mångsidig temaverksamhet

,

(ja/nej), på HUS

hållbar utveckling och som för medlemmarna. HUS delaktiggör utskotten

utvecklingssam verkar ett

delaktiggör medlemmarna. i sin interna verksamhet även genom de

arbetsansvariga, utvecklingssamar

styrelsemedlemmar som ansvarar för

miljöutskottet,

betsutskott

ifrågavarande sektor, samt för förverkligandet utvecklingssam (ja/nej) utskotten
och uppföljningen av planen för hållbar

arbetsutskottet. ordnar aktiviteter

utveckling till valda delar.

(ja/nej), utskotten
har delaktiggjorts
med HUS interna
verksamhet
(ja/nej)

8

Miljövärdena och

En miljöansvarig utnämns för centralbyrån

Huvudsektorn,

En miljöansvarig

linjeringarna i planen för

varje år (till exempel styrelsemedlemmen som miljöansvariga

har utnämnts för

hållbar utveckling är en

ansvarar för miljö-och klimatärenden).

väsentlig del av

Miljöansvariga ser till att miljövärdena

(ja/nej),

centralbyråns vardag

förverkligas i kontorets vardag. Den ansvariga

miljöanvisningen

begrundar metoder för att utveckla kontorets

för centralbyrån

vardag i en miljövänligare riktning och kan

har upprättats

konsulteras av personerna som arbetar på

(ja/nej),

centralbyrån i alla miljömässiga

anvisningen är

vardagsärenden såsom anskaffningar.

aktuell (ja /nej)

för centralbyrån centralbyrån

Miljöansvariga upprättar en tydlig och
lättillgänglig miljöanvisning för centralbyrån.
Anvisningen hålls aktuell och uppdateras vid
behov varje år.
9

HUS befrämjar hållbar

Onödig el- och vattenförbrukning minimeras

Miljö- och

På centralbyrån

konsumtion och

på centralbyrån och papper undviks att

klimatansvariga har man fäst

minimerar användningen

användas i onödan. HUS strävar att avstå från , centralbyråns

uppmärksamhet

av naturresurser

åtminstone ett av sina betydande pappers-

vid el- och
vattenförbruknin

och energiförbrukningssätt varje år under

miljöansvariga,

gen (ja/nej), HUS

planens giltighetstid.

ekonomichefen

har avstått från
åtminstone ett
betydande
pappers-och
energiförbruknin
gssätt (har/har
inte), antal
pappersförbrukni
ngssätt som
avståtts från

10

HUS följer principerna för

Klimatverkningarna och nödvändigheten

Alla sektorer för Kriterierna för

hållbar utveckling i alla

begrundas kritiskt för alla anskaffningar som

sina egna

hållbar utveckling

sina

görs på HUS. När nya anskaffningar görs

anskaffningar,

har beaktats för

tillbehörsanskaffningar

beaktas utöver produktpriset även

ekonomichefen, anskaffningarna

varaktigheten, ansvarsfullheten och

centralbyrån

(ja/nej)

miljövänligheten. Anskaffning av återanvända miljöansvariga
saker gynnas om det är möjligt.
11

Avfall och urbruktagna

På HUS centralbyrå finns tillräckliga

Miljöansvariga

saker återvinns

sorteringsfasciliteter, åtminstone för

för centralbyrån finns tillräckliga

På centralbyrån

ansvarsfullt

blandavfall, bioavfall, plastavfall, papper,

sorteringsfascilite

kartong, metall, glas och pantflaskor och -

ter (ja/nej) antal

burkar. Återvinning av mer utmanande saker

X/8

såsom elektronik ansvaras alltid sakligt för.
Avfallsmängden strävas att minimeras och
särskilt strävas att undvika onödigt matsvinn.
12

Livsmedelanskaffningarna I livsmedelsanskaffningarna gynnas

Alla sektorer för Livsmedelsanskaf

är miljövänliga och

veganmat, samt mat som har så litet

egna

fningarnas

ansvarsfulla

kolavtryck som möjligt. Matansvarsfullheten

anskaffningar

miljövänlighet

beaktas alltid, gynnandes till exempel rättvis

miljöansvariga

och

handel-produkter om möjligt.

för centralbyrån ansvarsfullhet har
kontrollerats på
HUS (ja/nej)

13

Utsläppen för resor

HUS aktörer strävar att undvika flyg när det är miljöansvariga

HUS har

minimeras och

möjligt och för inrikesresor används flyg inte

för

uppmuntrat

kompenseras

alls. HUS uppmuntrar sin personal att resa så

centralbyrån,

personalen att

ekologiskt som möjligt, även om det skulle ta

ekonomichefen

undvika flyg- och

längre tid. Även båtresor undviks när det är

båtresor (ja/nej),

möjligt. 20 % av priset på flyg-och båtbiljetter

antal flyg- och

som HUS skaffar doneras alltid till

båtresor, 20 % av

miljöverksamhet

priset på de flygoch båtbiljetter
som HUS skaffat
har donerats till
miljöverksamhet
(ja/nej)

14

På arbetsresor använder

Centralbyråns personal uppmuntras att cykla

miljöansvariga

centralbyråns personal

och använda kollektiv trafik samt promenera

för centralbyrån rekommendation

ekologiska transportmedel kortare sträckor. I mån av möjlighet deltar

HUS
er och linjeringar

HUS i inspirerande jippon och kampanjer.

om användningen

Taxi används inte för resor som gäller HUS

av

arbete, utom i exceptionella situationer. HUS

transportmedel

beställer inte onödiga busstransporter

har introducerats
för personalen
(ja/nej)

15

HUS samarbetar endast

I allt samarbete (speciellt när

Huvudsektorn,

HUS

med ekologiskt, socialt och samarbetsavtalet upprättas) fästs

miljö- och

samarbetspartner

etiskt ansvarsfulla

uppmärksamhet vid samarbetspartnerns

klimatansvariga s och

samarbetspartners.

(såsom företagets eller föreningens)

,

ekologiska, sociala och etiska ansvar.

utvecklingssam har granskats

Samarbete undviks med parter som inte delar

arbetsansvariga kritiskt under och

HUS värden och mål i de här frågorna.

samarbetsavtal

i slutet av året ur
ett ekologiskt,
socialt och etiskt
ansvarsfullhetspe
rspektiv (ja/nej)

16

HUS främsta

HUS skickar planen för hållbar utveckling för

Sektorn för

samarbetspartners är

kännedom till de främsta samarbetspartnerna. hållbar

s har informerats

medvetna om planen för

HUS informerar regelbundet om planen och

om planen

utveckling,

Samarbetspartner

hållbar utveckling och den målen och genomförandet i sina egna kanaler

kommunikation (har/har inte),

syns i HUS officiella

för social media och lyfter fram målen och

ssektorn

kommunikation

genomförandet även för sina intressegrupper

och

och samarbetspartners.

genomförandet

målen i planen

har lyfts fram i
HUS
kommunikation
(ja/nej), antal
inlägg
17

HUS bär samhällsansvar

HUS förbinder sig att använda minst 0,7 % av

Generalsekreter 0, 7 % av

med sitt

sin årliga budget för utvecklingssamarbete.

aren,

budgeten för

utvecklingssamarbete

Det här genomförs huvudsakligen i form av

ekonomichefen

utvecklingssamar

projekt så att åtminstone ett

utvecklingssam bete (ja/nej),

utvecklingsprojekt ständigt pågår eller är

arbetsansvariga projekt

under planering

pågår/planeras
(ja/Nej)

18

HUS informerar aktivt om

HUS informerar aktivt om projekt och övrig

Utvecklingssam HUS har

utvecklingssamarbete och

utvecklingssamarbetsverksamhet. HUS

arbetsansvariga, informerat aktivt

relaterade ärenden

flerkanaliga kommunikationsarsenal används

utvecklingssam om

aktivt inom denna kommunikation.

arbetsutskottet

utvecklingssamar
betsverksamhete
n och -projekten
(ja/nej), antal
publicerade
inlägg och
utnyttjade
kanaler
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19

Föreningarna känner

I början av året informeras om planen för

Miljöutskottet,

Informerats om

till HUS plan för

hållbar utveckling i den anvisande

sektorn för hållbar

planen (ja/nej),

hållbar utveckling.

kommunikationen som riktar sig till

utveckling,

Föreningens

föreningarna inom HUS. Planen för hållbar

föreningssektorn

verksamhet och syfte

utveckling presenteras på föreningarnas

planen
presenterats på

strider inte mot planen miljöutbildningar.

föreningsaktörern

för hållbar utveckling.

as
miljöutbildning
(ja/nej)

20

Föreningarna som

En checklista skapas för föreningarna för att Sektorn för hållbar

Checklistan har

verkar inom HUS

främja genomförandet av hållbar

utveckling,

upprättats och

främjar genomförandet utveckling. Checklistan uppdateras och

miljöutskottet,

skickats (ja/nej),

av principerna för

utvecklingssamarbets checklistan har

skickas till föreningarna varje år.

hållbar utveckling i sin Miljöutskottet och
verksamhet. HUS

utvecklingssamarbetsutskottet delaktigas i

stöder föreningarna i

upprättandet av checklistan

utskottet.

uppdaterats varje
år (ja/nej).

det.
21

Varje förening som

Föreningarna uppmuntras att välja en

Miljö- och

Föreningarna har

verkar inom HUS har

miljöansvarig till styrelsen. Föreningarna får klimatansvariga,

informerats om

en miljöansvarig

Information om miljöansvarigas

miljöutskottet,

miljöansvarighete

arbetsbefattning och roll. Att sätta sig in i

föreningssektorn,

n (ja/nej),

rollen underlättas med HUS guider och

ekonomidirektionen

utbildningar har

utbildningar. Miljöansvariga beaktas i

ordnats för

poängsättningen av miljöavsnittet i

miljöansvariga

fördelningsmodellen för

(ja/nej),

verksamhetsbidrag.

miljöansvariga
har beaktats i
fördelningsmodel
len för
verksamhetsbidra
g (ja/nej)

22

Det är sporrande för

Fördelningsmodellen för verksamhetsbidrag Ekonomidirektionen, Miljöärendena

föreningarna att

sätter en ekonomisk sporre för föreningarna ekonomidirektionsor har beaktat i

uppmärksamma och

att beakta miljöärendena i sin verksamhet.

utveckla miljöärendena Ekonomidirektionen rekommenderas att
i verksamheten.

dförande,

fördelningsmodel

miljöutskottet

len för

granska vikten av miljöärendeavsnittet och

verksamhetsbidra

ambitionen årligen för fördelningsmodellen

g (ja/nej),

och att avsnittets poängantal eller vikten

miljöärendeavsnit

ökas i mån av möjlighet. När

tet har granskats

fördelningsmodellen förnyas skickas

(ja/nej) och

miljöavsnittet till miljöutskottet för en

utvecklat årligen

kommentarrunda. Föreningarna

(ja/nej), modellen

uppmuntras att beakta miljöärendena i sin

har varit på

verksamhet med hjälp av föreningstävlingar

kommentarrunda

och utmaningskampanjer. Utmärkta

i miljöutskottet

exempel lyfts fram i miljöutskottet och HUS

(ja/nej),

kommunikation och föreningarna belönas

föreningar som

för sin förtjänstfulla verksamhet.

verkat
förtjänstfullt har
belönats och lyfts
fram (ja/nej)

23

HUS och föreningarna

Samarbetet mellan miljöansvariga i

Miljöutskottet, miljö- Miljöansvariga

samarbetar aktivt för

föreningar som verkar inom HUS och

och klimatansvariga

att befrämja

miljöutskottet utvecklas och görs tätare.

kommunikationsk

miljöärenden och HUS

För miljöansvariga skapas ett nätverk som

anal (ja/nej),

har en gemensam

stöder miljöansvariga i ordnar utbildningar eller andra allokerade

epostlista har

sin verksamhet.

evenemang minst en gång på våren och

skapats för

hösten.

miljöansvariga
(ja/nej), minst 2
utbildningar har
ordnats för
miljöansvariga
(ja/nej), antal
utbildningar och
deltagare

24

Föreningarna är

Miljöutskottet och HUS upprättar en

Miljöutskottet, miljö- Det finns en

medvetna om hur

miljöguide för föreningarna och granskar

och klimatansvariga

miljöärendena ska

guidens uppdateringsbehov varje år.

(ja/nej),

beaktas i den egna

Miljöutskottet informerar aktivt om

föreningarna

verksamheten.

miljöärenden för föreningarna och ger råd i

informeras

att beakta dem i föreningsverksamheten.

regelbundet om

aktuell miljöguide

miljöärenden
(ja/nej)
25

Miljöanvisningar finns HUS uppmuntrar och stöder föreningarna

Miljöutskottet, miljö- HUS har

i alla HUS

att upprätta miljöanvisningar för HUS

och klimatansvariga

föreningslokaler.

föreningslokaler och om så önskas, även för

stöttat

övriga lokaler som föreningen använder.

föreningarna att

HUS skapar ett underlag och en stödjande

upprätta

instruktion för att upprätta

miljöanvisningar

miljöanvisningen och erbjuder stöd och

för

utbildning i ämnet.

föreningslokalern

uppmuntrat och

a (ja/nej),
underlag och
instruktion för
upprättandet av
miljöanvisningar
na har skapats
(ja/nej),
föreningarna har
fått stöd och
utbildning i
ämnet (ja/nej)
26

Allt avfall sorteras

Det vore önskvärt att det finns

Miljöutskottet,

HUS har

korrekt i HUS

sorteringskärl i föreningslokalerna för

föreningssektorn

informerat

föreningslokaler.

åtminstone blandavfall, bioavfall,

föreningarna om

plastavfall, papper, kartong, glas, metall,

korrekt

flaskor och burkar. HUS informerar

avfallssortering

föreningarna om korrekt avfallssortering.

(ja/nej), HUS har

Om föreningslokalen saknar ifrågavarande

stött

sorteringskärl stöder HUS föreningarna i

föreningarna i

27

anskaffningen. Avfallsmängden bör

anskaffningen av

minimeras och framförallt matsvinn

sorteringskärl

undvikas.

(ja/nej)

Onödiga anskaffningar Föreningarna informeras om porslin som

Miljöutskottet,

Föreningarna har

och avfallsmängden

föreningssektorn

informerats om

hyrs ut och saker som kan lånas och

minskas. Föreningarna återanvändas. Uppkomst av onödigt avfall

porslin som hyrs

är medvetna om

undviks och ekologiskare alternativ gynnas

ut och övriga

serviserna som hyrs ut

beroende på situationen. HUS stöder

saker som kan

samt om saker som

föreningarnas ekologiska och hållbara

lånas och

kan lånas och

anskaffningar med möbleringsstöd.

återanvändas

återanvändas.

(ja/nej) hållbara
och ekologiska
anskaffningar har
understötts med
möbleringsstödet
(ja/nej)

28

Föreningarna deltar i

Föreningarna delaktigas i miljöutskottets

Miljöutskottet, miljö- Föreningarna har

miljö- och klimataktiv

och HUS miljöverksamhet och uppmuntras

och klimatansvariga

verksamhet

att delta i evenemang som ordnas av HUS

delta i

samt i jippon med miljö-och klimattema

miljöutskottets

som HUS stöder såsom strejker och

och HUS

demonstrationer.

miljöverksamhet

uppmuntrats att

(ja/nej),
föreningarna har
deltagit i
miljöutskottets
och HUS
miljöverksamhet
(ja/nej)
29

Avsnitten i HUS

Avsnitten granskas årligen och uppdateras

Miljö- och

Avsnitten har

föreningsguide som

enligt behov

klimatansvariga,

granskats och är

miljöutskottet

aktuella (ja/nej)

behandlar miljön är
aktuella och relevanta

30

Föreningarna

Utvecklingssamarbetsutskottet ordnar

uppmuntras att beakta utbildning om ansvarighetsfrågor,

Utvecklingssamarbet Ansvarighetsutbil
sutskottet

dning ordnats

ansvarighetsfrågor i sin utvecklingssamarbete och hållbar utveckling

(ja/nej), antal

verksamhet

(utom ekologisk hållbarhet) för föreningarna

utbildningar,

varje år. Utvecklingssamarbetsutskottet

föreningskommu

utför föreningskommunikation om

nikation om

ansvarighetsfrågor och befrämjar

ansvarighetsfrågo

utvecklingen av föreningarnas attityder

r (ja/nej), antal

gentemot och kunskaper om ansvarighet.
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