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Universitetskanslersämbetet (UKÄ) yttrande över SOU
2019:13, Agenda 2030 och Sverige: världens utmaning
– världens möjlighet.
UKÄ ser positivt på utredningens intention att ännu tydligare koppla de svenska miljömålen till hur
hållbar utveckling uttrycks i bred bemärkelse i agendans delmål. Detta är i linje med den utvärdering
UKÄ genomförde 2017 (Universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling,
Rapport 2017:12).
I SOU 2019:13 föreslås att ”Regeringen bör ge Universitetskanslersämbetet i uppdrag att senast
2022 göra en utvärdering av universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling
för att följa det utvecklingsarbete som universitet och högskolor vidtagit för att leva upp till
högskolelagens krav att främja hållbar utveckling i undervisningen och för att säkerställa att
förändringen blir långsiktig och stabil.”
UKÄ ställer sig också positivt till att följa upp lärosätenas utvecklingsarbete, men ställer sig
tveksamt till att det ska göras i form av en utvärdering. Ett uppdrag om att göra en uppföljning
skulle ge större utrymme för att utforma metoden på ett sådant sätt att det skulle kunna säkerställa
att lärosätenas arbete blir långsiktigt och stabilt. I mars 2018 genomförde UKÄ en
återföringskonferens i samarbete med SUHF för att dela erfarenheter från utvärderingen och för att
initiera nätverk kring arbetet på lärosätena. Lärdomarna från den konferensen skulle tillsammans
med den tidigare utvärderingen kunna ge värdefullt underlag för utformningen av uppföljningen.
Vidare föreslås att regeringen bör uppdra åt relevanta myndigheter att belysa forsknings- och
innovationsbehov i relation till Agenda 2030 inför nästa forskningsproposition. UKÄ ser det som
självklart att i så fall bidra utifrån myndighetens uppdrag och kompetens.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning av
strategi- och planeringsansvariga Per Westman.
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