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Hållbarhetsråd vid Uppsala universitet
Tom Petersson

Bakgrund

Utredare
Planeringsavdelningen
Ledningskansliet

I utredningen Förslag till universitetsgemensam organisation
och nya forskningsinitiativ inom hållbar utveckling (UFV
2016/1956), föreslås inrättande av ett universitetsgemensamt
Hållbarhetsråd.

Box 256
SE-751 05 Uppsala
Besöksadress
St Olofsgatan 10B
Telefon:
018-471 25 06
070 425 02 77
tom.petersson@uadm.uu.se

Hållbarhetsrådet ska, i likhet med rektorsrådet för hållbar
utveckling, vara rådgivande till rektor och ett stöd i beredningen
av universitetsövergripande hållbarhetsfrågor.
Hållbarhetsrådet har en viktig funktion som arena för en
universitetsgemensam dialog för arbetet med hållbar utveckling.
Önskvärt är därför att en av de två ledamöter som föreslås av
respektive vetenskapsområde har akademisk/vetenskaplig
förankring och en ledningsposition, och att den andra ledamoten
har administrativ expertkompetens, framför allt avseende
forskningsfinansiering.
Avseende ledamöter från universitetsförvaltningen är det
önskvärt med person som arbetar med universitetets
övergripande miljöfrågor.
Uppdrag
Till hållbarhetsrådets uppgifter hör:

Organisationsnr:
202100-2932



att följa den nationella och internationella utvecklingen
av relevans för verksamhet inom hållbar utveckling med
koppling till universitetssektorn, såsom FN Agenda 2030



att koordinera och utveckla universitetets gemensamma
och strategiska arbete inom hållbar utveckling



att bidra till ökat utbyte av kunskaper och erfarenheter
inom universitetet avseende hållbarhetsområdet



att bidra till ökat samarbete och erfarenhetsutbyte med
andra lärosäten och med externa aktörer



att ansvara för framtagande och revidering av program
och handlingsplan för hållbar utveckling samt stödja
implementering av desamma



att kunna bistå i remissarbetet inom hållbarhetsområdet
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Sammansättning och styrning
Hållbarhetsrådets arbete leds av rektor eller den som rektor
utser. Utgångspunkten är att rektor utser rektorsrådet för hållbar
utveckling till ordförande i Hållbarhetsrådet. Ledamöterna i
Hållbarhetsrådet utses av rektor på förslag av respektive
funktion enligt nedan. Hållbarhetsrådets sammansättning är:


Två ledamöter från respektive vetenskapsområde,
föreslås av respektive vetenskapsområde



Två ledamöter från universitetsförvaltningen, föreslås av
universitetsdirektören



Två studentledamöter, utses gemensamt av
studentkårerna

Universitetsförvaltningen ansvarar för sekretariatsfunktion.
Mandatperioden ska vara tre år. Mandatperioden för
studentledamöterna är ett år. Därtill kan sakkunniga med
närvaro- och yttranderätt adjungeras till Hållbarhetsrådet.
Förslag på ledamöter
Vetenskapsområdena, universitetsdirektören och studentkårerna
ombeds inkomma med förslag på ledamöter senast 8 september,
till utredare Tom Petersson, tom.petersson@uadm.uu.se

Organisations/VATnr:
202100-2932

