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Beslut om atgarder for tydligare integrering och uppfoljning
av hallbar utveckling inom Linkopings universitets
utbildningsverl<samhet.

Detta beslut lcompletterar Beslut om Linkopings universitets miloma12oY62oi8(dnr LiU-2o15-01850) angaende hallbar utvecl~ling i utbildningar.
Beslut
Linlcopings universitet (LiU) beslutar att faststalla foljande atgarder for att
tillgodose lcraven pa inslag av hallbar utvecl~ling inom LiU:s
utbildningsverlcsamhet:
1.) Uppdrag ges till falculteter och omradet Utbildningsvetenslcap att
tillgodose att studenter och dolctorander ges grundlaggande lcannedom
om relevanta aspelcter av hallbar utvecl~ling inom respelctive utbildning.
Inslagen om hallbar utvecl~ling bor sa langt som mojligt integreras med
ovrigt lcursinnehall. Detta slca vara genomfort till ar 2020. Ansvarig for
uppfoljning ar falculteterna samt omradet Utbildningsvetenslcap.
z.) Vidare ges uppdrag till Didacticum att inslag av hallbar utveclding ges
room ramen for sina hogslcolepedagogislca lcurser for att tillgodose att
larare slca lcunna vidareutvecl~las som larare och handledare specifilct i
relation till hallbar ulvecl~ling. Detta slca vara genomfort till ar 2020.
Ansvarig for uppfoljning ar Didacticums styrelse.
3.) I syfte att salcerstalla att hallbar utvecl~ling bidrar till kvalitet och
utvecl~ling lcommer denna aspelct att foljas upp i LiU:s
kvalitetssalcringssystem for utbildning pa grund-, avancerad- och
forslcarutbildningsniva. Detta slca vara genomfort tillar 2020.

Bakgrund
I Beslut om Linkopings uniuersitets miljomal 2oi6-2oi8(dnr LiU-2o15-0850)
beslcrivs hur olilca miljomal slca foljas upp room saval utbildning som room
verksamheten i stort vid LiU. For att tydliggora hur hallbar utvecl~ling loan forstas
room utbildning folcuserar detta beslut enbart pa hur hallbar utvecl~ling slca
forstas room utbildningsverksamheten vid LiU. Behovet av att tydliggora
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aspelcter av hallbar utvecl~ling inom utbildning harror fran hogskolelagen
~1992~1434,l lcap. Inledande bestammelser 5 §)som stipulerar att:
5 § Hogskolorna skall i sin verksamhet framja en hallbar utveckling som innebar att
nuvarande och kommande generationer tillforsakras en halsosam och god miljo,
ekonomisk och social valfard och rattvisa.
Begreppet hallbar utveckling handlar saledes om vikten av att hushalla med
jordens resurser. Vanligtvis inlrluderas tre dimensioner i begreppet: ekologislc
hallbarhet, social hallbarhet och ekonomisk hallbarhet.
Vidare genomfordes 201 en tematislc utvardering av hallbar utveclrling av
samtliga larosaten i Sverige. I den sammanvagda bedomningen som gjordes av
Universitetskanslersambetet (UKA) lconstaterades att LiU har behov av att
utveckla sina processer for integrering och systematisk uppfoljning av hallbar
utveckling i sin utbildningsverksamhet. Detta utgor saledes ett slcal till att
ytterligare specificera genomforande och uppfoljning av hallbar utvecl~ling i LiU:s
utbildningsverksamhet.
Finansiella konsekvenser av beslutet hanteras genom omdisponering inom de ramar
som finns.
Detta arende har beretts i samrad med prodekan pa filosofisk fakultet 1~sa
Danielsson, LiU:s miljostrateg Anna-Karin Unger samt forestandaren for
Dicaticum Gunvor Larsson Torstensdotter.
Delta beslut slca publiceras i universitetets lolcala regelsamling.

Handlaggningen av beslutet
Beslut i delta arende har fattats vid relrtors beslutsmote i narvaro av universitetsdirektor Kent Waltersson, studeranderepresentant Jacob Larsson och
universitetsdirelctorens sekreterare Marie Ekstrom Lorentzon efter foredragning
av utbildningsrad Ragnhild Lofgren.

Helen Dannetun
Ragnhild Lofgren
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