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Ansökan ur Lunds miljöanslag: Att leda för hållbar
utveckling
Sammanfattning
Den 12 november 2019 kommer Lunds kommun att anordna ett
heldagsseminarium - Att leda för hållbar utveckling, för alla
skolledare i Lunds kommun. Kommunen vill ge deltagarna en
likvärdig möjlighet att fördjupa förståelsen för rollen som skolledare
i relation till Agenda 2030 med de globala målen och i linje med
läroplanens uppdrag.
Lunds kommun har ett miljöanslag varifrån medel kan sökas till
projekt som bidrar till en ekologisk hållbar utveckling och som
gynnar en god miljö i Lunds kommun. Barn- och skolnämnden
ansöker härmed om 50 000 kronor från Lunds kommuns miljöanslag
som en del av finansieringen till detta seminarium.
Tre av de deltagande organisationerna (Lunds kommun, Malmö stad,
Malmö Universitet) är medlemmar i styrgruppen för RCE Skåne
vilket är ett koncept som grundades av FN som en aktivitet i
Dekaden för Lärande för hållbar utveckling. Insatsen kommer
därmed att få RCE-status och rapporteras till FN. Den kommer även
att redovisas i nämndens årsredovisning kopplat till LundaEko och
fokusområdet – ett grönt föredöme.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2019
(denna skrivelse).
Regler för Lunds kommuns miljöanslag. Antagna av KS §170/16
(2016-05-03) Dnr KS 2016/0246.
Barn- och skolförvaltningens ansökan ur Lunds kommuns
miljöanslag: Att leda för hållbar utveckling, den 9 augusti 2019.
Bilaga 1. Program för seminariet att leda för hållbar utveckling den
12 november 2019
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Barnets bästa
Kommunen vill med detta seminarium ge skolledare kunskap och
verktyg för att implementera perspektivet Lärande för hållbar
utveckling (LHU) i befintlig verksamhet. Det ska i sin tur ge unga
inspiration och handlingskraft att ta en aktiv roll för en hållbar
samhällsutveckling. Enligt Lunds ungdomsombud som under våren
2019 undersökt vilken fråga som just nu är viktigast för Lunds unga
medborgare visar resultatet tydligt att miljö och klimat är det mest
angelägna. I linje med Lunds vision och förhållningssätt lyssnar
kommunen med denna satsning in de unga och tar deras oro och
intressen på allvar. Att arbeta mot en hållbar utveckling är för
barnens bästa och för att nå ett framgångsrikt arbete måste Lunds
visa på ett tydligt ledarskap och skapa en organisation med rätt
förutsättningar.

Ärendet
Världen står inför stora utmaningar men också möjligheter!
Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och enligt
bland annat Naturskyddsföreningen spelar skolans lärande för
hållbar utveckling en central roll för att lyckas. För att uppnå målen i
Agenda 2030 och i linje med läroplanen för både förskola,
grundskola och gymnasiet vill kommunen ge samtliga skolledare i
Lund en likvärdig möjlighet att skapa det ledarskap och den
organisation som krävs för att uppdraget ska lyckas. Metoden för
detta är att samla alla skolledare i Lund tillsammans med
framstående forskare för att diskutera lärande för hållbar utveckling.
Detta kommer att ske tillsammans med skolledare från Malmö stad
den 12 november 2019. Programmet är skapat i samarbete med
Malmö universitet och UHR/Globala skolan och bygger på
föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten. Programmet
bifogas som bilaga.
Ett grönt föredöme
Enligt Lunds kommuns vision ”Lund skapar framtiden – med
kunskap, innovation och öppenhet” ska det kommungemensamma
fokusområdet ”ett grönt föredöme” genomsyra all verksamhet.
Lunds kommuns två skolförvaltningar har en viktig roll i detta arbete
och för att nå hela vägen har skolledarna en nyckelroll. Denna
utbildningsinsats vill medverka till:




att Lund ska vara en föregångskommun för hållbarhet.
att Lunds hållbarhetsarbete ska bidra till ett mer hälsosamt och
attraktivt Lund.
att minska Lunds klimatavtryck.
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Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att
att

ansöka om 50 000 kronor från Lunds kommuns miljöanslag för
genomförande av heldagsseminariet ”Att leda för hållbar
utveckling” för alla skolledare i Lunds kommun.
i övrigt godkänna förslag till ansökan ur Lunds kommuns
miljöanslag daterad 2019-08-09 .

Jytte Lindborg, Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Mira Norrsell, Miljösamordnare

