
 

 

 

STYRDOKUMENT 
Dnr V 2015/660 

 

 

 

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH 
HÅLLBAR UTVECKLING 2011-2016 
 

 

Publicerad medarbetarportalen.gu.se/styrdokument samt gu.se/miljo 

Beslutsfattare Pam Fredman 

Ansvarig funktion Miljöenheten  

Beslutsdatum 2010-11-01. Reviderad 2015-08-31 

Giltighetstid 2016-12-31 

Sammanfattning Handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling anger de övergripande målen 
för universitetets arbete med miljö och hållbar utveckling och hur dessa skall 
realiseras av universitetets verksamheter. De områden som omfattas av 
handlingsplanen är de som av verksamheten bedömts som viktigast.  

http://medarbetarportalen.gu.se/


2 (16) 

 

INLEDNING 
I Vision 2020 tydliggörs värdegrund och grundprinciper för Göteborgs universitet: ”Hållbar utveckling är 
angeläget för oss; vi prövar alltid de sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenserna i ett längre 
tidsperspektiv och låter dem påverka vår verksamhet”. Principerna Globalt engagemang och Uttalat 
samhällsansvar fastslår att vi ska verka för hållbar utveckling vilket konkretiseras i miljöpolicyn. 

Högskolelagen 1 kap 5 § har fastställt att ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk 
och social välfärd och rättvisa”. Begreppet hållbar utveckling lanserades första gången i 
Brundtlandkommissionens rapport ”Our Common future” 1987. Där definierades hållbar utveckling som ”att 
utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov”. Rapporten betonar att begreppet Hållbar utveckling omfattar de tre dimensionerna ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet.  

Arbetet med miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs universitet påverkas, förutom av Högskolelagens 
skrivelse, även av svensk miljölagstiftning samt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga 
myndigheter. Göteborgs universitet är sedan 2006 miljöcertifierat enligt ISO 14001 och EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme), vilket innebär att vi ständigt förbättrar verksamheten i syfte att minska den 
negativa miljöpåverkan och stärka den positiva miljöpåverkan genom forskning, utbildning och samverkan 
med samhället.  

Syftet med handlingsplanen  
Syftet med Göteborgs universitets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling är att uppnå ambitionerna i 
Vision 2020 och miljöpolicyn. Detta görs genom att arbeta med de betydande miljöaspekterna, det vill säga 
de aktiviteter och verksamheter inom universitetet som har identifierats som de mest miljöpåverkande. 
Handlingsplanen utgår från de ekologiska aspekterna av hållbar utveckling men innefattar även sociala och 
ekonomiska dimensioner. Universitetet har sedan år 2000 utarbetat handlingsplaner för miljö och hållbar 
utveckling och föreliggande handlingsplan gäller till och med år 2016, kallad ”Handlingsplan för miljö och 
hållbar utveckling 2011-2016” (nedan kallad Miljö-HP). 

Revidering och förlängning av handlingsplanen 
Denna handlingsplan reviderades senast i augusti 2015. Revideringen, med fokus på mindre förändringar, 
innebär att handlingsplanen förlängs ett år.  

Under våren 2016 kommer en mer omfattande revidering av Miljö-HP att genomföras. Den nya Miljö-HP 
fastställs för år 2017-2019 och kommer därmed till fullo att följa planerings- och uppföljningscykeln för 
universitetsledningens handlings- och verksamhetsplan (nedan kallad GU:s HP/VP).  

Organisation och ansvar 
Ansvar och befogenheter följer universitetets Arbetsordning (Dnr V 2014/765) och Delegationsordning (Dnr 
V 2014/764) samt regeldokumentet: ”Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet” (Dnr 
V2014/312). Linjecheferna ansvarar för att utifrån verksamhetens betydande miljöaspekter samt 
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universitetets gemensamma miljömål, planera, genomföra och följa upp egna aktiviteter för miljö och hållbar 
utveckling och skriva in dessa i institutionen/enhetens verksamhetsplan. 
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HANDLINGSPLANENS OMFATTNING 
 

Miljömålen för år 2011-2016 har indelats i nio områden vilka överensstämmer med universitetets betydande 
miljöaspekter1: 

1. Forskning 
2. Utbildning  
3. Samverkan med det omgivande samhället  
4. Studentmedverkan  
5. Kompetensutveckling  
6. Klimatpåverkan  
7. Resursanvändning  
8. Kemiska ämnen 
9. Miljörisker  

 

Vissa områden omfattar flera miljömål. Målen gäller från och med det datum de har blivit fastställda. De 
följs upp årligen och revideras vid behov. Miljömålen gäller dock längst till 2016-12-31 då de ska vara 
uppnådda.  

Vägledning för verksamheten 
Den reviderade och fastställda miljö-HP skickas ut till fakulteterna i september 2015, tillsammans med GU:s 
HP/VP. Med utgångspunkt i miljö-HP ska institutionerna upprätta aktivitetslistor relevanta för den egna 
verksamheten alternativt infoga aktiviteter inom miljö och hållbar utveckling i sina verksamhetsplaner.  

Institutionen/motsvarande väljer hur många målområden de vill arbeta med och hur många aktiviteter som 
skall genomföras. Aktiviteter avseende mål för kärnverksamheten skrivs med fördel in i 
institutionens/motsvarande verksamhetsplan. Mall för hur en aktivitetslista kan utformas finns i 
miljöhandboken: http://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Handlingsplaner/. 

Uppföljning 
Handlingsplanen följs upp årligen i universitetets samlade årsuppföljning. Varje miljömål följs upp med en 
indikator, vilken visar om vi uppfyller målet eller inte. Resultaten presenteras vid ledningens genomgång 
med universitetsledningen, i Årsredovisningen samt i den digitala presentationen Hållbarhetsresultat. Denna 
redovisning utgör också underlag för rapporteringen enligt EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). 
Resultaten återrapporteras dessutom till regeringskansliet.  

Fakulteterna/motsvarande och institutionerna/motsvarande ska följa upp egna aktiviteter och återrapportera 
dessa i samband med uppföljningen av sina verksamhetsplaner. Fakulteterna/motsvarande och 
institutionerna/motsvarande bistår också med uppgifter till universitetets hållbarhetsredovisning. 
Uppföljningen är en del av universitetets samlade årsuppföljning.  

                                                      
1 Senaste miljöaspektbedömningen genomfördes 2015-06-15. Dokumentation finns på www.medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok   

http://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Handlingsplaner/
http://www.medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok
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MÅL FÖR FORSKNING 
Universitetsgemensamt mål 
Universitetet skall främja forskningen inom hållbar utveckling i linje med Vision 2020. 

Uppdrag 

Uppdras åt dekan/prefekt/motsvarande att: 
• Utifrån det universitetsgemensamma målet planera för, och genomföra, aktiviteter relevanta för den egna 

verksamheten.   

Uppdrag till universitetsgemensamma resurser 

I enlighet med Göteborgs miljövetenskapliga centrums (GMV) verksamhetsplan uppdras åt 
föreståndaren för GMV att: 
• Informera och stimulera forskare att söka forskningsmedel inom hållbar utveckling; 
• Stärka kontakter med forskningsfinansiärer och bevaka utlysningar av forskningsmedel inom hållbar 

utveckling; 
• Ta initiativ och stimulera till tvärvetenskapliga forskningsprojekt med inriktning mot hållbar utveckling; 
• Inventera och beskriva forskningen inom hållbar utveckling vid universitetet; 
• Utveckla och stärka GMV:s nätverk; 
• Arrangera möten och internationella konferenser inom hållbar utveckling. 

Uppdras åt överbibliotekarien på Universitetsbiblioteket (UB) att: 
• Genomföra bibliometriska mätningar för att årligen inventera antalet publicerade vetenskapliga artiklar 

inom hållbar utveckling. Miljöenheten sammanställer sökbegreppen. 

Uppdras åt universitetsdirektören att: 
• Utveckla universitetsgemensamma instrument för utvärdering av forskning inom hållbar utveckling; 
• Driva och utveckla universitetets klimatråd. 

Uppföljning 
Miljömål, uppdrag och indikator följs upp vid varje årsskifte, se sid 3. Avstämning sker halvårsvis. 

Indikator 
Antalet publicerade vetenskapliga artiklar som vid utsökning i universitetets publikationsdatabas identifieras 
med hjälp av ett antal sökord relaterade till hållbar utveckling.  
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MÅL FÖR UTBILDNING 
Universitetsgemensamt mål 
Universitetet skall öka integreringen av hållbar utveckling i utbildningen i enlighet med Vision 2020. 

Uppdrag 

Uppdras åt dekan/prefekt/motsvarande att: 
• Utifrån det universitetsgemensamma målet planera för, och genomföra, aktiviteter relevanta för den egna 

verksamheten.   
• Integrera hållbar utveckling i utbildningsprogram och kurser. 

Uppdrag till universitetsgemensamma resurser 

Uppdras åt utbildningsnämnd att: 
• Verka för att hållbar utveckling integreras i utbildningsprogram och kurser. 

Uppdras åt Lärarutbildningsnämnden att: 
• Integrera hållbar utveckling i lärarutbildningarnas olika nivåer. 

I enlighet med Göteborgs miljövetenskapliga centrums (GMV) verksamhetsplan uppdras åt 
föreståndaren för GMV att: 
• Initiera och organisera tvärvetenskapliga forskarskolor inom hållbar utveckling; 
• Ta initiativ till universitetsgemensamma tvärvetenskapliga utbildningsprojekt med inriktning för hållbar 

utveckling;  
• Stödja program- och kursansvariga för att öka integreringen av hållbar utveckling i utbildningarna. 

Uppdras åt universitetsdirektören att: 
• Säkerställa att kurser/utbildningsprogram kan hållbarhetsmärkas vid inrapportering i universitetets 

utbildningsdatabas (Gubas);  
• Synliggöra universitetets arbete med hållbar utveckling och hållbarhetsmärkta kurser/utbildningsprogram; 
• Följa upp hur hållbarhetsmärkta kurser uppfattas av studenterna; 
• Följa upp hur de reviderade riktlinjerna för hållbarhetsmärkning av kurser och utbildningsprogram 

tillämpas i verksamheten. 

Uppdras åt överbibliotekarien vid Universitetsbiblioteket (UB) att: 
• Genomföra årliga bibliometriska mätningar i ”GUPEA student” för att inventera andelen examensarbeten 

med frågeställningar inom hållbar utveckling.  
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Uppföljning 
Miljömål, uppdrag och indikator följs upp vid varje årsskifte, se sid 3. Avstämning sker halvårsvis. 

Indikator 
Andelen hållbarhetsmärkta kurser och utbildningsprogram av totalt antal kurser och utbildningsprogram.  
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MÅL FÖR SAMVERKAN MED DET OMGIVANDE 
SAMHÄLLET 
Universitetsgemensamt mål   
Universitetet skall stärka sin samverkan med omgivande samhälle inom hållbar utveckling i linje med Vision 
2020. 

Uppdrag 

Uppdras åt dekan/prefekt/motsvarande att: 
• Utifrån det universitetsgemensamma målet planera för, och genomföra, aktiviteter relevanta för den egna 

verksamheten.   

Uppdrag till universitetsgemensamma resurser 

I enlighet med Göteborgs miljövetenskapliga centrums (GMV) verksamhetsplan uppdras åt 
föreståndaren för GMV att: 
• Genom Göteborg Action for Management of the Environment (GAME) årligen genomföra sex st 

arrangemang inom hållbar utveckling; 
• Genomföra seminarier inom hållbar utveckling, i egen regi och i samverkan med andra parter; 
• Skapa forum där forskare inom hållbar utveckling kan möta media och andra intressenter. 

Uppdras åt universitetsdirektören att: 
• Stödja och stimulera arbetet med att öka inslagen om hållbar utveckling i universitetets publika 

arrangemang; 
• Marknadsföra och kommunicera universitetets miljöcertifiering i trycksaker och i publika sammanhang; 
• Stödja och stimulera arbetet med att synliggöra universitetet på externa arrangemang inom hållbar 

utveckling; 
• Stödja internationellt utbyte och samarbete inom hållbar utveckling; 
• Samverka med de främsta universiteten i världen kring miljöledning och hållbar utveckling; 
• Samverka och kommunicera med universitetets övriga intressenter i syfte att öka kännedomen om 

universitetets arbete med miljöledning och hållbar utveckling. 

Uppföljning 
Miljömål, uppdrag och indikator följs upp vid varje årsskifte, se sid 3. Avstämning sker halvårsvis. 

Indikator 
Antal samverkansaktiviteter (publika föreläsningar, seminarier, TV-inslag, samarbetsavtal etc.) med fokus på 
hållbar utveckling.  



9 (16) 

 

MÅL FÖR STUDENTMEDVERKAN 
 

Universitetsgemensamt mål 
Universitetet skall öka antalet aktiviteter och samverkansprojekt inom hållbar utveckling för studenterna. 

Uppdrag 

Uppdras åt dekan/prefekt/motsvarande att: 
• Utifrån det universitetsgemensamma målet planera för, och genomföra, aktiviteter relevanta för den egna 

verksamheten; 
• Synliggöra och kommunicera Göteborgs universitets arbete med hållbar utveckling för universitetets 

studenter;   

Uppdrag till universitetsgemensamma resurser: 

I enlighet med Göteborgs miljövetenskapliga centrums (GMV) verksamhetsplan uppdras åt 
föreståndaren för GMV att: 
• Årligen arrangera en temadag för studenter med fokus på hållbar utveckling; 
• Tillhandahålla mötesplatser kring hållbar utveckling för studenter. 

Uppdras åt universitetsdirektören att: 
• Synliggöra och kommunicera Göteborgs universitets arbete med hållbar utveckling för universitetets 

studenter; 
• Stödja studentinitiativ inom hållbar utveckling; 
• Engagera studenter i universitetets hållbarhetsarbete; 
• Utveckla samarbetet med universitetets studentkårer samt Miljöbron. 

Uppföljning 
Miljömål, uppdrag och indikator följs upp vid varje årsskifte, se sid 3. Avstämning sker halvårsvis. 

Indikator 
Antal aktiviteter och samverkansprojekt inom hållbar utveckling för studenter vid Göteborgs universitet.  
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MÅL FÖR KOMPETENSUTVECKLING 
Universitetsgemensamt mål 
Universitetet skall säkerställa att alla i ledande befattning med personalansvar har genomgått en 
miljöledningsutbildning. 

Universitetet skall verka för att personalen stärker sin kompetens inom hållbar utveckling. 

Uppdrag 

Uppdras åt dekan/prefekt/motsvarande att: 
• Säkerställa att varje person, som utför arbetsuppgifter som kan orsaka betydande miljöpåverkan, har 

kompetens grundad på lämplig teoretisk och praktisk utbildning och erfarenhet;  
• Utifrån det universitetsgemensamma målet planera för, och genomföra, aktiviteter relevanta för den egna 

verksamheten.   

Uppdrag till universitetsgemensamma resurser 

Uppdras åt universitetsdirektören att: 
• Säkerställa att varje person inom Gemensamma förvaltningen, som utför arbetsuppgifter som kan orsaka 

betydande miljöpåverkan, har kompetens grundad på lämplig teoretisk och praktisk utbildning och 
erfarenhet;  

• Planera, organisera och genomföra lämpliga utbildningar för olika personalkategorier, i enlighet med 
identifierade kompetensbehov för olika befattningar; 

I enlighet med Göteborgs miljövetenskapliga centrums (GMV) verksamhetsplan uppdras åt 
föreståndaren för GMV att: 
• Årligen genomföra seminarier om ”lärande för hållbar utveckling” som vänder sig till universitetets 

anställda. 

Uppföljning 
Miljömål, uppdrag och indikator följs upp vid varje årsskifte, se sid 3. Avstämning sker halvårsvis. 

Indikatorer 
Andel personer i ledande befattning med personalansvar som har genomgått miljöledningsutbildning. 

Andel deltagare per år på kompetensutveckling inom hållbar utveckling av totalt antal anställda. 
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MÅL FÖR KLIMATPÅVERKAN 
Området klimatpåverkan omfattar ”Resor” och ”Energi och byggnader”. 

Universitetsgemensamt mål 
Universitetet skall fortsatt minska de totala utsläppen av koldioxid från tjänsteresor och energianvändning.  
Universitetet skall fortsatt minska den totala energianvändningen per kvadratmeter i verksamhetens lokaler.  

Uppdrag Resor 

Uppdras åt dekan/prefekt/motsvarande att: 
• Utifrån det universitetsgemensamma målet planera för, och genomföra, aktiviteter relevanta för den egna 

verksamheten.   

Uppdrag till universitetsgemensamma resurser 

Uppdras åt universitetsdirektören att: 
• Integrera miljöperspektiv i resehandbok/-webb, utbildningsverksamhet och i annan relevant verksamhet 

samt synliggöra och implementera universitetets mötes- och resepolicy; 
• Tillhandahålla och utveckla möjligheter att miljöanpassa tjänsteresor, samt resor till och från arbetet; 
• Tillhandahålla och utveckla teknik och resurser för resfria möten och sprida kunskap om sådana;  
• Säkerställa att anställda kan nyttja en miljöbilspool i sitt arbete; 
• Driva parkeringsfrågan så att incitament skapas för anställda att välja alternativa transportmedel. 

Uppdrag Energi och byggnader 

Uppdras åt dekan/prefekt/motsvarande att: 
• Utifrån de universitetsgemensamma målen planera för, och genomföra, aktiviteter relevanta för den egna 

verksamheten.   

Uppdrag till universitetsgemensamma resurser 

Uppdras åt universitetsdirektören att: 
• Säkerställa att universitetets policy och regler för ny- och ombyggnationer tillämpas; 
• Verka för byte till miljömärkt fjärrvärme eller annat miljömärkt uppvärmningssystem; 
• Verka för att investeringar/ombyggnationer i befintliga lokaler leder till effektivare energianvändning; 
• Genomföra energisparprojekt i syfte att minska energianvändningen i universitetets lokaler; 
• Visa i GU:s e-beställningstjänst (ELIAS) vilka produkter som uppfyller särskilt högt ställda krav på 

energieffektivitet; 
• Genomföra en analys av IT-verksamheten ur miljö- och hållbarhetsperspektiv; 
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• Fortsätta att utveckla former för att miljöanpassa inköp av IT-utrustning; 
• Uppdatera ”Riktlinjer för grönare datoranvändning” till en policy för Grön IT/Hållbar IT. 

Uppföljning 
Miljömål, uppdrag och indikator följs upp vid varje årsskifte, se sid 3. Avstämning sker halvårsvis. 

Indikatorer 
Utsläpp av koldioxid totalt från energianvändning och tjänsteresor. 

Årlig energianvändning i kWh per kvadratmeter. 
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MÅL FÖR RESURSANVÄNDNING 
Området resursanvändning omfattar ”Inköp och upphandling” och ”Återanvändning och avfall”. 

Universitetsgemensamt mål  
Universitetet skall öka andelen upphandlingar (mätt i ekonomiskt värde) där det ställs sociala, etiska och 
miljömässiga krav. 

Universitetet skall fortsatt minska den totala mängden avfall. 

Universitetet skall fortsatt öka andelen avfall som materialåtervinns eller komposteras. 

Uppdrag Inköp och upphandling 

Uppdras åt dekan/prefekt/motsvarande att: 
• Utifrån det universitetsgemensamma målet planera för, och genomföra, aktiviteter relevanta för den egna 

verksamheten.   

Uppdrag till universitetsgemensamma resurser  

Uppdras åt universitetsdirektören att:  
• Ställa sociala, etiska och miljömässiga krav på såväl leverantören som på upphandlade produkter;  
• Ställa krav i upphandlingar om att miljömärkta/miljövänligare produkter ska synliggöras av leverantören i 

webbaserade produktkataloger; 
• Verka för en tydlig miljömärkning i inköpssystemet; 
• Informera om miljöaspekter, etiska aspekter och universitetets inköpspolicy vid samtliga 

inköpsutbildningar;  
• Årligen genomföra en temadag för personal; 
• Placera samtliga medel inom stiftelse- och fondförvaltning med hänsyn taget till sociala, etiska och 

miljömässiga aspekter. 
• Verka för att allt kaffe och te som köps in på GU ska vara KRAV och rättvisemärkt; 
• Medverka vid, och bistå med miljökunskap i, samtliga ramavtalsupphandlingar; 
• Utöka sortimentet av ekologisk och/eller Rättvisemärkt dryck i Serviceenhetens restaurangverksamhet 

samt informera kunder om dessa alternativ; 
• Utöka sortimentet av ekologisk, Rättvisemärkt eller närproducerad mat i Serviceenhetens 

restaurangverksamhet samt informera kunder om dessa alternativ; 
• Säkerställa att universitetets profilprodukter köps in med hänsyn taget till sociala, etiska och miljömässiga 

aspekter. 

 

Uppdrag Återanvändning och avfall 
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Uppdras åt dekan/prefekt/motsvarande att: 
• Utifrån det universitetsgemensamma målet planera för, och genomföra, aktiviteter relevanta för den egna 

verksamheten.  

Uppdrag till universitetsgemensamma resurser 

Uppdras åt universitetsdirektören att: 
• Verka för att allt avfall som uppkommer skall källsorteras enligt avfallsplanen samt informera om vad som 

händer med avfallet; 
• Verka för att öka andelen avfall som materialåtervinns och komposteras; 
• Säkerställa att lokalvården avvikelserapporterar felsorterat avfall till universitetets avfallshandläggare; 
• Utarbeta rutiner för hur möbler, datorer och annan utrustning kan återanvändas på ett effektivare och 

resursoptimerat sätt;  
• Genomföra seminarier och utbildningar om resurshushållning, verksamhetsavfall samt farligt avfall för 

personal och studenter; 
• Årligen uppdatera universitetets avfallsplan. 

Uppföljning 
Miljömål, uppdrag och indikator följs upp vid varje årsskifte, se sid 3. Avstämning sker halvårsvis. 

Indikatorer 
Ekonomiskt värde av upphandlingar där miljökrav ställts på upphandlade varor respektive tjänster, av totala 
värdet av upphandlingar. 
 
Total årlig mängd avfall i vikt fördelat i fraktioner.  
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MÅL FÖR KEMISKA ÄMNEN 
Universitetsgemensamt mål  
Universitet skall minska antalet förekomster av kemiska produkter som finns upptagna i SIN-listan. 

Uppdrag 

Uppdras åt dekan/prefekt/motsvarande att: 
• Utifrån det universitetsgemensamma målet planera för, och genomföra, aktiviteter relevanta för den egna 

verksamheten.  

Uppdrag till universitetsgemensamma resurser  

Uppdras åt universitetsdirektören att:  
• Utveckla en kemikaliestrategi för universitetet med syfte att fasa ut farliga kemiska produkter; 
• Ta fram en obligatorisk introduktionsutbildning och informationsvideo för berörd personal och studenter;  
• Verka för ökad utfasning och minskad volym av farliga kemiska produkter till förmån för mindre farliga 

alternativ; 
• Arbeta aktivt för att substituera farliga kemikalier vid universitetet; 
• Anordna en dag för utbildning och erfarenhetsutbyte för laborativ personal, lärare, kemikalieinköpare och 

leverantörer; 
• Inventera forskning och användning avseende nanopartiklar.  

Uppföljning 
Miljömål, uppdrag och indikator följs upp vid varje årsskifte, se sid 3. Avstämning sker halvårsvis. 

Indikator 
Antal förekomster på universitetet av kemiska produkter som finns upptagen i SIN-listan.  
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MÅL FÖR MILJÖRISKER 
Universitetsgemensamt mål 
Universitetet skall minimera antalet incidenter som medför negativa konsekvenser för miljön samt verka för 
att minimera konsekvenserna av eventuella incidenter. 
 

Uppdrag 

Uppdras åt dekan/prefekt/motsvarande att: 
• Utifrån det universitetsgemensamma målet planera för, och genomföra, aktiviteter relevanta för den egna 

verksamheten.  

Uppdrag till universitetsgemensamma resurser 

Uppdras åt universitetsdirektören att: 
• Ta initiativ till övningar av nödlägessituationer som har koppling till miljörisker; 
• Verka för att KLARA kemikaliehanteringssystem utnyttjas för riskbedömningar; 
• Arrangera utbildningar i riskbedömning och/eller riskhantering för lärare och laboratoriepersonal som 

arbetar inom områden med hög miljörisk; 
• Verka för att GURIA (Göteborgs universitets risk- incident- och avvikelsehanteringssystem) 

implementeras i verksamheten; 
• Vartannat år sammankalla en arbetsgrupp för att genomföra en miljöriskanalys;  
• Samverka med universitetets externa säkerhetsrådgivare i syfte att minimera antalet incidenter som medför 

negativa konsekvenser för miljön. 

Uppföljning 
Miljömål, uppdrag och indikator följs upp vid varje årsskifte, se sid 3. Avstämning sker halvårsvis. 

Indikator 
Antal inträffade incidenter med negativa konsekvenser för miljön.  
 
Antal genomförda aktiviteter med syfte att förebygga och minimera uppkomsten av incidenter, som medför 
negativa konsekvenser för miljön. 
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