
NYA HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
2021-2030

Från miljöledning till ledningssystem för Agenda 2030 – de 17 globala hållbarhetsmålen

Uppdrag och process



DAGS FÖR NYA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN

De ska utgå från:
1. Högskolans vision ”Tillsammans tar vi ansvar för framtiden. Genom profilering av utbildning och 

forskning gör vi skillnad”
2. Policy för hållbar utveckling: ”Hållbar utveckling präglar högskolans utbildning, forskning och 

verksamhetsstöd….” https://www.hb.se/Anstalld/Organisation-och-styrning/Hallbar-utveckling/Policy-
for-hallbar-utveckling/

3. Internationella, nationella och regionala åtaganden - främst Agenda 2030 och FN:s sjutton globala mål
Samt
• Anknyta, stödja och utmana högskolan i sitt uppdrag; utbildning, forskning och samverkan 
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https://www.hb.se/Anstalld/Organisation-och-styrning/Hallbar-utveckling/Policy-for-hallbar-utveckling/


FÖRÄNDRINGSRESAN SOM BEHÖVER GÖRAS
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• Arbetet för hållbar utveckling går från vid att vara något vid sidan av linjen till integrerat i organisationen
• Från att tidigare upplevts mest behandla ”miljö” ska vi tydliggöra att målen handlar om att Högskolan Borås 

adresserar alla sjutton målen i Agenda 2030.
• Arbetet för jämställdhet och lika villkor följer med in i det nya måldokumentet med de mål som redan 

beslutas vid HB
• Mål och arbete med att följa upp dem ska uppfattas relevant och naturlig i organisationen
• Från treårigt måldokument till att sikta på 2030 (samma mål-år som Agenda 2030), med möjlighet att 

revidera under resans gång
• Tre-åriga verksamhetsförankrade och förändringsinriktade handlingsplaner för enheterna och årlig planering  

av arbetet med målen i enheternas vanliga verksamhetsplaner. 
• Organisationens delar, ”linjen”, behöver ta aktivt eget ansvar för förändringsarbete utifrån Agenda 2030. 



VAD ÄR AGENDA 2030?
https://www.youtube.com/watch?v=y9E89SjpsSg
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https://www.youtube.com/watch?v=y9E89SjpsSg


SYFTET MED HÖGSKOLAN BORÅS HÅLLBARHETSMÅL ÄR:

• Att gå från vision till handling och få effekter som bidrar till att nå målen i Agenda 2030
• Att Högskolan Borås ska vara ett lärosäte med tydlig hållbarhetsprofil
• Att studenter, medarbetare och samverkansparter blir medskapare i att nå målen
• Att förtydliga hur arbetet med hållbar utveckling ska styras och följas upp
• Att underlätta implementering i linjen samt rapportering vid miljörevision, till 

Naturvårdsverket, regering m.fl. 
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DE GLOBALA MÅLEN BLIR HB:S MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

• Agenda 2030 skall vara centralt i det ansvarstagande för framtiden som uttrycks i lärosätets 
vision

• Högskolans målsättningar för utbildningen och forskningen ska rymma ett relevant 
ansvarstagande globalt, nationellt och lokalt såväl som för vetenskapliga områden, 
professioner och innovationer

• För utbildningen innebär det att studenter skall få med sig en för sina ämnen och 
professioner relevant förståelse, kunskap och verktyg för att bidra till en hållbar framtid

• För forskningen innebär det att det inom ramen för den vetenskapliga friheten ska finnas 
ett ansvarstagande att bidra till en hållbar utveckling.

• Högskolan ska som institution och plats trovärdigt genomsyras av ambitionen att vara ett 
hållbart lärosäte
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AGENDA 2030 - MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 2021 - 2030

Påstående utifrån visionen om ansvar: ”Högskolan Borås är en drivande aktör för utbildning, 
forskning och samverkan för att flytta samhället närmare målen i Agenda 2030. Vi vill att varje student 
som avslutat sin utbildning hos oss bär med sig i hjärtat hur vårt lärosäte är en plats för lokal, nationell och 
global förändring och står rustad att bidra till resan för att nå målen i Agenda 2030.”
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UTMANINGEN ÄR ATT BYGGA EN VÄRLD DÄR MÄNNISKORS BEHOV OCH 
RÄTTIGHETER KAN TILLGODOSES OCH UPPRÄTTHÅLLAS INOM PLANETEN 
JORDENS GRÄNSER
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Källa: Kate Raworth, ”Donut Economy”, 2018 



ETT BRETT ARBETE MED HELA AGENDA 2030 VID HÖGSKOLAN BORÅS
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MED SPECIELLT FOKUS PÅ MÅLEN
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MÅLEN ÄR I FOKUS EFTERSOM

Mål 17: Genomförande av Agenda 2030 kräver samarbeten globalt, nationellt och lokalt. 
Därför behöver vi medvetet arbeta med samarbeten med agendan i fokus. 
Mål 13: Högskolan har tagit på sig att gå före för att agera mot klimatförändringarna
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion tillsammans med resursåtervinning och det 
textila kunnandet är ett profilerat område inom högskolan och dess Science Park som 
attraherar samarbeten.
Mål 9: Högskolan i Borås forskning och utbildning stärker Sveriges innovationsförmåga för 
en hållbar utveckling
Mål 5: Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig 
utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.
Mål 4:  Högskolans utbildning och forskning bidrar till att utrusta studenterna med kunskaper 
och förmågor som bidrar till hållbara samhällen. 
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GENOMFÖRANDE

- Varje enhet (akademi, verksamhetsstöd samt rektors stab) föreslås därför från 
2021, i treårig handlingsplaner och i de ordinarie årliga verksamhetsplaner, 
beskriva hur man avser att arbeta med de 17 globala målen. De centrala målen i 
detta dokument gäller samtliga enheter. Därtill får enheterna lägga till mål och 
aktiviteter som bedöms som väsentliga för verksamheten. 
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GRUNDER FÖR ORGANISERING OCH ANSVAR I ARBETET MED AGENDA 2030 - MÅLEN:

1. Rektor fastställer målen genom beslut i november 2020. Målen gäller 2021-2030 och kan 
revideras vid behov genom nytt beslut. 

2. Enheterna upprättar treåriga handlingsplaner för hållbar utveckling. Handlingarna ska 
bidra till måluppfyllelse av högskolans prioriterade Agenda 2030-mål och de mål som 
enheten därutöver bedömer som mest väsentliga.

3. I enheternas ordinarie ettåriga verksamhetsplaner införs också aktiviteter för arbetet med 
målen vilket också synliggörs i miljöledningsarbetet vid enheten.  

4. Varje enhet redovisar årligen hur man arbetar med målen. 
5. Hållbarhetsredovisning införs, som bilaga till Högskolan Borås årsredovisning och/eller 

integreras i verksamhetsberättelsen som går till styrelsen. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Är det rätt mål som prioriteras?
2. Hur ser våra möjligheter ut att konkretisera arbete med  Agenda 2030 i den ordinarie 

verksamhetsplaneringen? Vad är lätt och vad är svårt?
3. Hur vill du bidra till genomförande av Agenda 2030 på högskolan och specifikt på din 

enhet?

Svara i chatten här i zoom eller begär ordet. 
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