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Samarbetet kring miljö och klimat fördjupas 
LUND 

Kommunen och Lunds 
universitet ska samar
beta mer inom klimat
och miljö. 

Detta område läggs 
därför till i det samver
kansavtal som redan är 
upprättat mellan de två 
parterna. 

- Det finns en stor kun
skap i dessa frågor inom
Lunds universitet, samti
digt som Lunds kommun
är ledande i Europa inom
området. Då är det natur
ligt att vi fördjupar sam
verkan, säger Philip Sand
berg (L), kommunstyrel
sens ordförande.

Det rör sig dels om rent 
forskningssamarbete. Phi
lip Sandberg nämner att 
det redan i dag finns en 

forskare som arbetar på 
kommunen. 

Hållbarhetsveckan är ett 
arrangemang där kommu
nen och universitet redan 
arbetar tillsammans, vilket 
nu kan utökas. 

- Veckan ägde senast
rum i april förra året. Det 
var en mängd evenemang 
kopplade till hållbarhet. 

Universitetets forskar
skola, samverkansforumet 
utmaning hållbart Lund 
och ett klimatpolitiskt 
råd är andra områden där 
samverkan kan fördjupas. 

Avtalet mellan Lunds 
universitet och kommu
nen bestå.I av fyra andra 
fundament, som samar
betsområdena kallas. 

Det första är stadsut
veckling i Lund. Denna 

delas i sin tur upp i del
områdena Science villa.ge 
Scandinavia, campusut
veckling utefter kunskaps
stråket, infrastruktur, och 
konferenser. Det är under 
detta fundament som kli
mat- och miljö nu tillfogas. 

Publika kultur- och mu
seiverksamheter vid Lunds 
universitet (Skissernas, 
Historiska museet, Vatten
hallen Science center och 
Botaniska trädgården) är 
det andra fundamentet. 

Näringsliv och innova
tionssystem är det tredje. 

Här ska parterna sam
verka kring Ideon, Medi
con village och inkubato
rerna. 

Studenterna i Lund är 
det sista området i samver
kansavtalet. 

Miljö och klimat är ord som hålls högt i Lund, som här under 
hållbarhetsutställningen på Stenkrossen. ARKIVBILD 

Parterna ska ha en ge
mensam syn och arbeta 
tillsammans med frågor 
som studentliv, student
bostäder, studenthälsa och 
verksamhetsförlagd ut
bildning. 

Det konstateras i avtalet 
att studenterna är en viktig 

målgrupp för kommunens 
framtida kompetensför
sörjning. 

Därför är det viktigt att 
de i ett tidigt skede lär 
känna kommunen som en 
tänkbar arbetsplats. 
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