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Hållbarhetspolicy 
Fastställd av Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige 2019-09-25 Reviderad 
av Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige 2020-02-25 
 

Inledning 
Detta dokument gäller Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) inklusive 
organisationens utskott, arbetsgrupper, kommittéer och sektioner. Detta innefattar även 
intern och extern verksamhet som kopplas till UTN som organisation. Dokumentet ska 
även ses som rekommendation till utomstående arrangörer vars verksamhet riktar sig 
mot UTN:s medlemmar. 

 

Syfte och definitioner 
Syftet med denna policy är att ge de som engagerar sig inom organistationens olika 
verksamhetsom- råden ett fungerande och psykosocialt hållbart engagemang. Arbetet 
med ett hållbart engagemang syftar till att stärka den som engagerar sig inom kåren 
och bidra till personlig utveckling, men också att vårda och stötta de engagerade i hens 
utveckling och ansvar. 

 
Med hållbarhet syftas i det här dokumentet på social hållbarhet beträffande 
psykiskt och fysiskt välmående hos engagerade. 

 

Grundläggande principer 
UTN arbetar aktivt för att hålla detta och andra policydokument uppdaterade, samt att 
se till att verksamheten följer det och att arrangörer förstår innebörden av de 
policydokument som berör deras verksamhet. Denna policy riktar sig mot hållbart 
engagemang och ämnar ge stöd för engagerade och andra som är verksamma inom 
organisationen. Ett hållbart engagemang utgår från individen och individuella 
förutsättningar och förmågor, dessa ska beaktas under engagemangets gång. För att 
lyckas med ett hållbart engagemang bör det i testamentet framgå kritiska moment i 
versamheten samt tips på hur man jobbat med dessa tidigare, detta för att minska 
stressen som uppkommer pågrund av ovisshet och klargöra dem delar som är av 
vesäntlig karaktär för verksamheten. 
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Arbetssätt och uppföljning 
För att minska de negativa effekterna av engagemang så som stress, nedstämdhet, 
ångest eller annan form av psykisk ohälsa ska det inom verksamhetens olika evenemang 
finnas god dialog mellan de olika aktörerna, komittémedlemmar, ledning, presidium och 
liknande. UTN strävar efter att den som engagerar sig i kåren ska känna att 
engagemanget är givande och tidsmässigt och socialt hållbart; skulle något problem 
uppdagas rekommenderas att man söker kontakt enligt följande ordning: 

1. Gruppledare 

2. Presidium för kommittén eller arbetsgruppen 

3. Studiebevakare med studiesocialt ansvar 

4. Styrelsekontakten 

För att förebygga att krissituationer uppstår bör den som handhar schemaläggning 
varskos om det finns konflikter eller förhinder och då försöka i möjligaste mån ta hänsyn 
till de individuella förutsättningarna. Vidare bör det råda tydlighet i förväntningar, krav 
och mål detta uppfylls genom välskrivna och väldefinierade uppdrags- och 
befattningsbeskrivningar. Testamenten och överlämningar bör ske i form av  
väldokumenterade uppföljning  samt muntilg tradering och kontakt av företrädare. Alla 
engagerade ska känna att de har det stöd som krävs för att klara av sitt ansvar och 
uppdrag, samt känna att dessa är hanterbara. Det skall råda en organisationskultur som 
är stöttande där vi uppskattar och uppmuntrar varandra och hjälps åt att driva kåren 
framåt. 

 
UTN ska verka för 

att Arbetsmiljölagen (SFS 2018:126), arbetsmiljöverkets föreskrifter 
om systematiskt arbetsmiljöarbete (ASF 2001:1) och 
organisatoriskt och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) efterlevs i 
verksamhetens alla delar. 

att allt engagemang inom organisationen 

att Samtliga engagerade i kåren ska kunna begära 9 timmar dygnsvila 

att Kårens ämbetsverkare informeras samt drar nytt av dem av 
kåren erhållna samtalskontakter förmedlade via S:t Lukas. 
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att Utvärdera komittéer och arbetsgruppers sammansättning och 
vidta åtgärder som är påkallade. 

att Kontinuerligt uppmärksamma och vid behov åtgärda brister i 
verksamheten som ger upphov till ohållbart engagemang. 

att Informera de engagerade om de stöd och hjälpkanaler som finns 
tillgängliga, exempelvis studenthälsan och kuratorssamtal. 
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