
   

Folkuniversitetets policy för miljö och klimat 
 
 
Dagens och morgondagens samhälle är beroende av möjligheten att leva inom planetens gränser 

och minska riskerna för en farlig klimatförändring. Ett fungerande samhällsklimat som främjar 

kunskap och bildning förutsätter en fungerande livsmiljö för människor och annat liv i 

ekosystemen.  

 

Folkuniversitetet bidrar till omställningen 

Vi deltar i den pågående omställningen till en fossilfri och mer hållbar värld.  Folkuniversitetets 

policy för miljö och klimat riktar sig därför utåt mot deltagare – och inåt mot medarbetare och 

förtroendevalda. I föreläsningar, studiecirklar och längre utbildningar förmedlar vi kunskap och 

skapar engagemang kring miljö, klimat och hållbar utveckling.  
 

Folkuniversitetet verkar genom kunskap och bildning  

Vi stimulerar debatt och reflektion i syfte att höja människors kunskapsnivå. Vi verkar också för 

ändrade attityder och förhållningssätt liksom för ökad medvetenhet om var och ens ansvar.  

Folkuniversitetet arbetar aktivt med Agenda 2030. Genom vår bildningsverksamhet för vi ut 

kunskap om FNs 17 hållbarhetsmål till en bred allmänhet och bidrar till att organisationer, 

företag och enskilda gör dem till en del av sin vardag.  

 

Kunskap om miljö, klimat och hållbarhet präglar i allt högre grad vårt samlade utbud av 

folkbildning och fortbildning och vi möter snabbt nya behov inom dessa områden. 

 

Folkuniversitetet har en engagerad och medveten personal 

Vi utbildar kontinuerligt medarbetare om miljö, klimat och hållbar utveckling. Därigenom 

stimulerar vi ett kunskapsbaserat och engagerat arbete både internt och i vår verksamhet. 

 

Miljöhänsyn vägs in i alla beslut – nollvision är målet 

I alla beslut oavsett om det rör utbildning, administration, ekonomisk förvaltning eller tekniska 

funktioner tas miljöhänsyn och vi arbetar systematiskt med att minska vår miljöpåverkan. Vi 

ansluter oss till en nollvision för klimatutsläpp fram till senast 2030 och vi följer upp de 

konkreta åtgärder som vidtas för att nå detta mål. Vi är redan fria från finansiella tillgångar 

baserade på fossilt kol. 

 

Konkreta åtgärder 

Var och en av våra fem stiftelser upprättar årliga regionala handlingsplaner där mål och 

aktiviteter för miljö- och klimatarbetet ingår.  Där fastställs i detalj hur vi genomför och följer 

upp konkreta åtgärder för att minska vårt klimatavtryck. Vår trovärdighet i frågor som gäller 

miljö- och klimatarbete är avgörande för möjligheten att uppfylla Folkuniversitetets 

verksamhetsidé.  

 

 
Fastställd av förbundsstyrelsen den 27 november 2020. 


