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Förslag på aktiviteter inom miljö och hållbar utveckling – 
sammanställning från workshop med miljösamordnare och 
miljörepresentanter 2015-10-09 
Miljösamordnarna vid miljöenheten har sammanställt tips och förslag på aktiviteter inom de områden 
som de själva ansvarar för. Observera att tipsen och förslagen skiljer sig åt mellan de olika områdena; 
vissa är formulerade som konkreta aktiviteter medan andra är övergripande förslag som institutionerna 
själva kan formulera konkreta aktiviteter utifrån. 

Mall för aktivitetslista, inklusive anvisningar, finns här. 

Universitetets ”Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2016” finns här. 

Utbildning 
Universitetsgemensamt mål: 

”Universitetet skall öka integreringen av hållbar utveckling i utbildningen i enlighet med Vision 
2020.” 

Förslag på aktiviteter inom utbildning: 

- Att utse personer som bistår kursansvariga i arbetet med att integrera hållbar utveckling i 
kurser och utbildningsprogram 

- Att ordna egen fortbildning/bjuda in föreläsare etc för lärare 
- Att öka antalet lärare som går workshop i användandet av verktygslådan 

Samverkan 
Universitetsgemensamt mål: 

”Universitetet skall stärka sin samverkan med omgivande samhälle inom hållbar utveckling i linje med 
Vision 2020.” 

Förslag på aktiviteter inom samverkan: 

- Kommunicera institutionens interna miljöarbete och nya forskningsresultat inom hållbar 
utveckling på hemsidan 

- Personal uppmanas att delta i Universitetsveckan, Vetenskapsfestivalen och liknande 
arrangemang. 

- Samverka med fastighetsägare i energiprojekt/ombyggnationer 

http://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Handlingsplaner/
http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1538/1538628_v2015_660_handlingsplan-f--r-milj---och-h--llbar-utveckling-2011-2016_fastst--lld.pdf
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- Undersöka samverkansaktiviteter med övriga samhället med fokus på hållbar utveckling som 
sker under året m.h.a. enkätundersökning 

- Notera samverkansprojekt inom forskning som institutionens forskare deltar i 
 

Studentmedverkan 
Universitetsgemensamt mål: 

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

Förslag på aktiviteter inom studentmedverkan: 

- Låta studenter delta i Hållbarhets-/Miljöråd 
 

- Låt studenter delta vid interna miljörevisioner 
 

- Låta studenter delta i specifika projekt om t ex förbättra avfallshantering, energi, odling runt 
skolan, …  
 

- Anordna en temadag kring miljö- och hållbarhetsfrågor 
Kommentar: På Handels anordnas en temadag kring HU som var obligatorisk för alla 
studenter. 

- Ordna cykelfixardag på våren och hösten 
Kommentar: Bjud in Sportson, Cykelköket eller annan organisation eller företag som kan 
hjälpa till att serva cykeln. Trafikkontoret kanske kan komma och informera om deras 
cykelsatsningar och dela ut cykelkartor, reflexer, reperationssats etc. Polisen kanske kan 
berätta om trafikregler. Testning av elcyklar, liggcyklar, packcyklar… 

- Ordna bytardagar: kläder, böcker… 
 

- Hitta på något i samband med etablerade dagar 
o xx mars World Water Day 
o xx mars Earth Hour 
o April Skräpplockardagar 
o xx maj bokbytardagen 
o xx juni Världsmiljödagen 
o September Europeiska trafikantveckan 
o November Europa Minskar Avfallet 
o November Global Week 
o November En köpfri dag 

 
- Verka för att det initiera studentgrupp med fokus på hållbar utveckling 

Kommentar: På Sahlgrenska Akademin hålls en introduktionsföreläsning för alla studenter 
kring hållbar utveckling. I samband med denna får intresserade studenter skriva upp namn och 
e-mail. Utifrån denna lista bildas SASS, Sahlgrenska Students for Sustainability. 
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- Stödja studentgrupp inom HU vid er fakultet el motsvarande 

Kommentar: Exempel på stöd kan vara marknadsföringsstöd, lokal att vara i, kontakter, 
ekonomiskt bidrag, underlätta för dem att driva igenom frågor de jobbar med, etc. 

- Samarbeta med Studenternas hållbarhetsorganisationer 
Kommentar: Tillsammans kan ni få mycket att hända, t ex. ordna seminarier & temadagar, 
förbättra praktiskt miljöarbete som sophantering och energisparåtgärder, få hjälp med idéer 
hur ni kan bli ännu bättre på att integrera hållbarhet i undervisningen. Studenterna har bra koll 
på vad de tycker fungerar och inte fungerar. De har också kanaler att sprida information som 
är värdefulla. 

 
- Använd er av Miljöbron: lägg upp uppdrag och ex-jobb rörande miljö och hållbar utveckling 

och ta hjälp av praktikanter. Ni får arbete gjort gratis och studenterna får lära sig massa! 
 

- Ordna filmvisning med tema Hållbarhet 
Kommentar: Köp in rättigheter till att visa någon aktuell film. Om rättigheterna inkluderar mer 
än en visning, kan ni samarbeta med någon annan fakultet som också kan visa filmen och ni 
kan dela på kostnaden. 

 
- Ordna föreläsning/seminarier kring hållbar utveckling 

Kommentar: Exempelvis ordna ett antal frukostmöten per termin med olika intressanta 
föreläsare för studenterna. 

- Samarbeta med kårer kring frågor som rör hållbar utveckling 
Kommentar: Kanske kan ni tillsammans med kåren ordna cykelfixardag, filmvisning etc.  

 
- Se till att studenterna har undervisningsfritt för att kunna delta på Studentdagen Hållbarhet 

som anordnas årligen av Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum 
Kommentar: En idé är att även att ge studenterna en uppgift att lösa utifrån dagen, t ex 
problematisera och reflektera kring något ämne som lyft under någon av föreläsningarna. 

 
- Ordna alumnträffar med tema hållbar utveckling 

 
- Samarbeta med universitet runt om i världen. Hur engagerar de sina studenter i 

hållbarhetsarbetet? Prenumerera gärna på andra universitets nyhetsbrev kring deras arbete med 
hållbar utveckling, där finns många roliga idéer att plocka upp! 

Kompetensutveckling 
Universitetsgemensamma mål: 

”Universitetet skall säkerställa att alla i ledande befattning med personalansvar har genomgått en 
miljöledningsutbildning”. 
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”Universitetet skall verka för att personalen stärker sin kompetens inom hållbar utveckling” 

Förslag på aktiviteter inom kompetensutveckling: 

- Institutionens chefer med personalansvar ska under året gå den chefsutbildning i universitetets 
miljöarbete som erbjuds. 
Kommentar: Chefsutbildning i GU:s miljöarbete erbjuds två gånger under våren 2016, 13 april 
kl 10-12 och 18 maj kl 13-15. Anmälan: 
http://kompetensutveckling.adm.gu.se/seminar/detail/1439  
 

- Minst X personer från institutionen ska under 2016 gå den allmänna miljöutbildningen som 
universitetet erbjuder. 
Kommentar: Sätt en nivå som känns relevant för institutionen/motsvarande. För en institution 
kanske det är 5 personer, för en annan 10 st och för en tredje 3 st. 
Allmän miljöutbildning erbjuds två gånger under våren 2016, 16 mars kl 9-12 och 10 maj kl 
13-16. Anmälan: http://kompetensutveckling.adm.gu.se/seminar/detail/2595  
 

- Alla nyanställda vid institutionen ska vid årets slut ha gått den allmänna miljöutbildningen 
som universitetet erbjuder. 
Kommentar: Allmän miljöutbildning erbjuds två gånger under våren 2016, 16 mars kl 9-12 
och 10 maj kl 13-16. Anmälan: http://kompetensutveckling.adm.gu.se/seminar/detail/2595 
 

- Alla nyanställda vid institutionen ska få en genomgång av institutionens miljöarbete när de 
börjar. 
 

- Institutionen skall under året arrangera en utbildning i resfria möten. 
Kommentar: Kontakta sektionen för medieteknik för stöd. 

Klimatpåverkan 
Universitetsgemensamma 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.” 

Förslag på aktiviteter inom resor: 

- Arrangera en utbildning i resfria möten under året. 
Kommentar: Kontakta sektionen för medieteknik för stöd. 
 

- Köpa in Västtrafikkort för kortare tjänsteresor inom Göteborg. 
 

- Köpa in Styr och ställ-kort som anställda kan låna vid kortare tjänsteresor i centrala Göteborg 
 

http://kompetensutveckling.adm.gu.se/seminar/detail/1439
http://kompetensutveckling.adm.gu.se/seminar/detail/2595
http://kompetensutveckling.adm.gu.se/seminar/detail/2595
http://www.medarbetarportalen.gu.se/resor/resfria-moten/
http://www.medarbetarportalen.gu.se/resor/resfria-moten/
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- Delta med ett lag i Cykelutmaningen för att uppmuntra anställda att gå, cykla och åka 
kollektivt till, från och i jobbet. 
Kommentar: Göteborgs universitet betalar vanligtvis anmälningsavgiften för de 300 första 
medarbetarna som anmäler sig. 
 

- Genomföra intervjuer vid rekrytering av utländsk personal via videomöten istället för fysiska 
resor. 

Förslag på aktiviteter inom energi: 

- Ta upp energifrågan vid gemensamma möten/brukarmöten mellan institutionen/fakulteten och 
fastighetsägaren. 

- Arrangera nattvandring i lokalerna för att lokalisera utrustning som står igång osv. 
- Informera om vikten av att dra ner luckan på dragskåpen 

Resursförbrukning 
Universitetsgemensamma 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.” 

Förslag på aktiviteter inom inköp: 

- Att i första hand köpa catering från den del av det nya avtalet (nov 2015) som heter ”Hållbar 
catering” 

- Att i första hand köpa catering/mat som är klimatsmart (t ex vegetariskt) 
- Att bara köpa Kaffe som är KRAV-märk och Fairtrade 
- Att bara köpa Te som är KRAV-märk och Fairtrade (alt: Ekologiskt och Fairtrade). 
- Att bara köpa ”Bästa miljöval” av datorer och skärmar 
- Att i första hand köpa in Svanen-märkta (EU Ecolabel) kontorsmaterial.  
- Anordna ett inköpsseminarie på inst/fakultet om vad som kan väljas som bästa produkter 

utifrån miljö och hållbarhet. Kontakta Björn Magnusson. 
 

Förslag på aktiviteter inom återanvändning och avfall: 

- Se över avfallssorteringskärlen så det finns alla varianter hos både personal och studenter.  
- Avfallsinformation för inst/fakultet. Kontakta Martitha Svensson. 

 

Kemiska ämnen 
Universitetsgemensamt mål: 

”Universitet skall minska antalet förekomster av kemiska produkter som finns upptagna i SIN-listan.” 
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Förslag på aktiviteter inom kemiska ämnen: 

- Verka för att riskbedömningar görs i KLARA 
- Uppmana anställda att rapportera Substitutioner 
- Uppmana anställda att titta på substitutionslistan, http://www.vgregion.se/halsan/kemi/nsg 
- Anställda deltar i Labsäkerhetskursen som hålls terminvis av Arbets & Miljömedicin 
- Delta på GU kemikaliemässa som hålls varannan höst, hölls senast 2014 
- Ta ut en lista på Kemikalier från SIN listan som finns på inst. – går någon av dessa att ta bort? 
- Inventera kemikalieskåp och sortera ut det som inte används  
- Köpa in nya brukar som ersätter kesellaburkar/fetaostburkar/kakburkar och liknande 

förvaring.  
- Lättillgänglig information om möjliga substituerade ämnen/metoder 
- Införskaffning av spillförebyggande tråg till dragskåp 

Miljörisker 
Universitetsgemensamt mål:  

”Universitetet skall minimera antalet incidenter som medför negativa konsekvenser för miljön samt 
verka för att minimera konsekvenserna av eventuella incidenter.” 
 
Förslag på aktiviteter inom miljörisker: 

- Uppmana anställda att rapportera i GURIA, förbättringsförslag & incidenter 
- Verka för att riskbedömningar görs i KLARA (börja med högriskgrupper) 
- Gå igenom inkomna ärenden i GURIA, går liknande att åtgärda/förebygga på andra ställen i er 

organisation 
- Anställda deltar i Labsäkerhetskursen 
- Identifiera arbete som vid olycka skulle innebära negativa konsekvenser på miljön 
- Ta initiativ till övningar av nödlägessituationer som har koppling till miljörisker  

 

 

http://www.vgregion.se/halsan/kemi/nsg
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