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BeSIUt
Harmed beslutas
- att Uppsala universitet overlamnarbifogat yttrande som sift
sear.
Bakgrund
Uppsala universitet har berettsmojlighet att yttra sig over SOU
2019:13, Agenda 2030 och Sverige: varldens utmaning —
varldens mojlighet. Bifogat yttrandehar utarbetatsav professor
Anna Rutgersson,rektorsrad fdr hallbar utveckling saint
utredare Tom Peterson. Yttrandet har berettsmed universitetets
vetenskapsomraden,
iJiJ Innovation, universitetsforvaltningen
och studentkarerna.

Beslut i detta arendehar fattats av undertecknadrektor i narvaro
av tf universitetsdirektor Per Abrahamsson,efter foredragning
av utredareTom Petersson.Narvarandedarutover var Uppsala
studentkarsordfdrandeLudvig Lundgren.
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2019:13, Agenda 2030 och Sverige: varldens zctmaning —
var•ldens mojligl~et.
UU anser att utredningen adresserar fragor av storsta betydelse
ur ett samhalieligt perspektiv. Universitet och hogskolor har en
central roll i genomforandet av Agenda 2030 och UU har som
ambition att aktivt bidra i det arbetet. UU valkomnar och
tillstyrke~• darfor de for•slag som ayser en fordjupad dialog
mellan larosaten, forskningsfinansiarer och relevanta
myndigheter med syfte att skapa battre forutsattningar for
genomforandet av ambitionerna i Agenda 2030.
UU anser att det(inns en besvarande brist pa evidensbaserat
forhaliningssatt och insikt om vetenslcapens villkor i
utredningen. Det firms darvidlag i utredningen genomgaende en
overtro pa att tvarvetenslcap och tvardisciplinara arbetsmetoder
inom utbildning, forslcning och innovation ar universallosningen
aven for hallbarhetsutmaningar. UU har som ett Brett,
multidisciplinart universitet sarskilt goda forutsattningar att
utveckla kvalitativ och samhalisrelevant utbildning och
forskning. UU har darvidlag ocksa ambitioner att utveckla det
tvaivetenslcapliga perspektivet men utgar aven fortsattningsvis
fran starka amnesdiscipiiner. UU anser att det(inns ett behov av
att ytter•ligare utr~eda vad som awes med "tvardisciplinar
lcompetens" och inte utga fran att det ar ett etablerat begrepp.
UU a>>sry~•key~ bestamt forslagen om att ytterligare styra
forslcningen i den omfattning som utredningen foreslar. Det
(
inns ingen evidens for att ytterligare direkt styrning av
utbildning och forskning slculle leda till att de viktiga malen i
och ambitionerna med Agenda 2030 uppfylls.
UU czvstyr~lcer• forslaget om att UKA ska gora ytterligare en
utvardering av larosatenas utvecklingsazbete room utbildningen.
UU och andra larosaten har i dialog med berorda myndigheter
och andra larosaten byggt utvarderings- och lcvalitetssystem som
fungerar val.

Organisationsnr:
202100-2932

