
   
Civilsamhällets nätverksgrupp  Val av representanter till  

utvecklings- och hållbarhetsrådet 
 

Att välja civilsamhällets representanter till 
utvecklings- och hållbarhetsrådet  
 
Utvecklings- och hållbarhetsrådet (rådet) är en del av nätverket bärkraft.ax och etablerades samtidigt 

som nätverket bildades i början av 2016. Rådet utsågs ursprungligen för att ta ett helhetsansvar för 

bärkraft-nätverkets vitalitet och långsiktiga existens. Avsikten var att rådet skulle bestå av ledande 

personer från alla samhällssektorer. Rådet verkar på förtroende från bärkraft-nätverkets medaktörer. 

Civilsamhällets nätverksgrupp utser tre representanter till utveckling- och hållbarhetsrådet. 

 

Medlemmarna i rådet utses för mandatperioder om två kalenderår. Personer som utses till 

medlemmar i utvecklings- och hållbarhetsrådet förväntas ha... 

 

a) ett personligt engagemang för ”Alla kan blomstra”-visionens förverkligande 

b) betydande personlig integritet 

c) betydande förtroende i samhället i stort och i synnerhet i den sektor personen representerar 

d) tid och vilja att aktivt agera ambassadör för utvecklings- och hållbarhetsagendan i allmänhet 

och ”Alla kan blomstra”-visionen i synnerhet 

 

Inför ny mandatperiod 

Sittande representanter för civilsamhället i utvecklings- och hållbarhetsrådet rådet tillfrågas av en 

valberedning om de ställer sig till förfogande ännu en mandatperiod. Om svaret är ja, och ingen i 

civilsamhällets nätverksgrupp kommer med invändningar eller motförslag, utses representanterna 

formellt av gruppen.  

Så långt det är möjligt bör ett byte av alla representanter samtidigt undvikas för att bibehålla 

kontinuitet. Representanterna sitter max fem mandatperioder i streck, dvs tio år.  

Om representanterna inte vill fortsätta utser en valberedning förslag på nya representanter. Valet av 

nya representanter ska vara färdigt senast sista november året innan den nya mandatperioden 

inleds.  

Valberedningen 

Valberedningen består av minst två och högst tre personer utsedda av civilsamhällets nätverksgrupp. 
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utvecklings- och hållbarhetsrådet 
Valberedningen tillfrågar sittande representanter om de står till förfogande ännu en mandatperiod 

och om någon aviserar att denne vill kliva av påbörjar valberedningen arbetet med att hitta en ny 

representant.  

Om möjligt bör en person som tidigare suttit med i rådet ingå i valberedningen. Valberedningen tar 

fram ett skriftligt förslag på representant/er vilket ska bifogas till den kallelse vilken går ut inför det 

möte med civilsamhällets nätverksgrupp där representanterna ska utses. Kallelsen med förslaget 

skickas ut till gruppens medlemmar senast två veckor innan mötet äger rum.  

Medlemmar i civilsamhällets nätverksgrupp kan även skicka förslag på representanter till 

valberedningen. Detta ska då göras i god tid så att valberedningen hinner beakta förslagen i 

processen.  

 

 

 


