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Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling  
 

    
    

Instruktioner: 

• OBS! FYLL I INSTITUTIONENS/MOTSVARANDES NAMN, VEM SOM HAR FASTSTÄLLT DOKUMENTET OCH DIARIENUMMER I 
SIDHUVUDET 

• Universitetsgemensamma mål samt uppdragen som ges till dekan och prefekt/motsvarande i universitetets ”Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-
2020” är förifyllda. Uppdragen ska verksamheten arbeta med kontinuerligt under den period som handlingsplanen gäller. 

• Institutionerna/motsvarande konkretiserar uppdragen i aktiviteter.  

• Syftet med uppdragen och aktiviteterna är att institutionerna ska bidra till att GU uppnår målen i ”Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-2020”.  

• När aktivitetslistan upprättas i början av året fylls kolumnerna ”Aktivitet” och ”Vem gör vad?” i. De två gråmarkerade kolumnerna längst till höger fylls inte i förrän vid 
uppföljning av aktivitetslistan i slutet av året. 

• Aktiviteterna ska vara konkreta och lätta att följa upp. 

• Aktivitetslistan följs upp inom ramen för universitetets ”Samlade årsuppföljning”. 

• Aktivitetslistan kan med fördel integreras i institutionens handlings- och verksamhetsplan. 

 

Vid frågor är ni välkomna att höra av er till miljo@gu.se . 

mailto:miljo@gu.se
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Dessa kolumner är förifyllda Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas. Dessa kolumner fylls i vid uppföljningen. 
Universitetsgemensamt 
mål i ”Handlingsplan för 
miljö och hållbar 
utveckling 2017-2020” 

Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för miljö och 
hållbar utveckling 2017-2020”: 

Aktivitet: 
Konkretisering av uppdragen. Skriv 
aktiviteter som är lätta att följa upp med 
avseende på genomförande. 

Vem gör vad? 
Ange vilka funktioner som 
ansvarar för planering, 
genomförande och uppföljning. 

Uppföljning: 
Aktiviteten är… 
 Genomförd 
 Påbörjad 
 Ej påbörjad 

Vad har genomförts? 
Ge en kortfattad 
kommentar, t.ex. när 
aktiviteten genomfördes. 

Forskning 
Universitetet ska främja 
forskning som syftar till 
att identifiera, öka 
kunskapen om samt lösa 
globala 
samhällsutmaningar. 

Bryta ner det 
universitetsgemensamma målet i 
aktiviteter som är relevanta för den 
egna verksamheten och skriva in 
dessa i verksamhetens handlings- 
och verksamhetsplan eller i en 
aktivitetslista. 

Stimulera till tvärvetenskapliga 
forskningsprojekt med inriktning mot 
hållbar utveckling. 
 
 

Vice prefekt för forskning 
 
 
 
 

  

Utbildning 
Universitetet ska öka och 
kvalitetssäkra 
integreringen av hållbar 
utveckling i utbildningen. 

Synliggöra och stödja 
användningen av 
fakultetsanpassade verktygslådor 
för hållbar utveckling. 

-    

Främja kompetensutveckling inom 
hållbar utveckling för lärarkollegiet 
och andra relevanta 
yrkeskategorier. 

Verksamhetsansvarig för CHP, 
Administrativ chef samt 
miljörepresentant kommer genomgå 
utbildning i GU:s miljöledningsarbete 
under 2020. 
 

Prefekt 
 

  

Integrera hållbar utveckling i kurser 
och utbildningsprogram. 

Överväga hållbarhetsmärkning för alla 
nya kurser. 
Fortsätta arbetet med att 
hållbarhetsmärka kurser inom 
kostekonomprogrammet.  
Skriva in i checklistan för 
kursplanearbetet att 
hållbarhetsmärkning ska övervägas vid 
revidering av kurser.  
Undersöka möjligheten att ge fler 
kurser på distans. 
 

Vice prefekt för utbildning 
och programråd. 
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Undersöka möjligheten att ta fram 
grundkurs om matens påverkan på 
miljön 

Stärka arbetet med 
hållbarhetsmärkning av kurser och 
utbildningsprogram. 

Utse person/er som bistår 
kursansvariga i arbetet med att 
integrera hållbar utveckling i kurser 
och utbildningsprogram. 

Vice prefekt för utbildning 
 

  

Studentmedverkan 
Universitetet ska öka 
studentmedverkan inom 
hållbar utveckling vid 
universitetet och i 
samhället. 

Synliggöra och kommunicera 
universitetets arbete med hållbar 
utveckling för studenterna. 

Informera om 
universitets/fakultetens/institutionens 
hållbarhetsarbete till studenterna. 

Administrativ chef   

Inkludera studenter i 
fakultetens/institutionens/motsvar
andes hållbarhetsarbete och i 
arbetet med integrering av hållbar 
utveckling i utbildningen. 

Bjuda in studentrepresentant att 
medverka i hållbarhets-/miljöråd.  
Låt studenter vara med och 
samarrangera föreläsningar/events 
som institutionen eller fakulteten 
ordnar. T ex vid hållbarhetsdagar, Act 
Sustainable!, Earth Hour, nationella 
vegetariska dagen osv. 

Prefekt   

Stödja studentinitiativ inom hållbar 
utveckling. 

Samarrangera events med PSSG. Miljörepresentant   

Samarbeta med Miljöbron 
och/eller andra aktörer för utbyte 
med näringsliv och offentlig 
verksamhet inom hållbar 
utveckling.  

-    

Inköp och Upphandling 
Universitetet ska ställa 
hållbarhetskrav1 vid alla 
ramavtal och öka 
kravställningen vid 
objektsupphandlingar. 

Universitetet ska öka 
andelen inköp där det 
ställs hållbarhetskrav, 

Verka för att det ställs 
hållbarhetskrav vid inköp. 
 

Fortlöpande bevaka och följa upp att 
miljöpolicyn följs vid inköp. 
Välja produkter som samstämmer med 
GU:s inköpspolicy och ställa 
hållbarhetskrav vid inköp. 
Tydligare information till nyanställd 
personal om institutionens miljöpolicy 
Använda oss av vegetariska alternativ i 
första hand vid representation 
 

Administrativ chef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1 Med hållbarhetskrav avses ekonomiska krav, miljökrav, sociala och etiska krav samt krav på livscykelperspektiv. 
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inom prioriterade 
produktområden2.  

Intern livsmedelspolicy ska tas fram. 
Översyn av användningen av 
engångsartiklar. 
Successivt ersätta plastredskap i 
undervisningsköken med rostfritt 
och/eller trä.  
 

 
Miljörepresentant samt 
köksansvarig 
 
 
 
 
 

Resor Universitetet ska 
minska utsläppen av 
koldioxid från 
tjänsteresor med 6 
procent jämfört med 
2019.  
 

Verka för att minska antalet 
flygresor. 

Följa GU:s resepolicy om tåg före flyg, 
samt uppmuntra till resfria möten. 

Administrativ chef   

Främja resfria möten och 
konferenser, även internationellt, 
bland egen personal samt 
samarbetspartners. 

Uppmuntra till användning av Zoom 
och/eller Skype för institutionens 
anställda och studenter.  
Satsning på ny teknik i mötesrum 
Dialogen för fler digitala möten.  
 

Prefekt 
 
 
 
 
 

  

Underlätta och skapa incitament 
för personal att miljöanpassa 
tjänsteresor. 

Följa GU:s resepolicy om tåg före flyg, 
samt uppmuntra till resfria möten. 

Administrativ chef   

Underlätta och skapa incitament 
för personal att miljöanpassa resor 
till och från arbetet. 

Ordna en cykelfixardag för personalen 
och uppmuntra till att ta cykeln till 
jobbet 

Administrativ chef   

Främja miljöanpassat resande 
bland inresande och utresande 
studenter. 

-    

Energi och Byggnader 
Universitetet ska minska 
energianvändningen med 
10 procent per 
kvadratmeter till 2020 
jämfört med 2015. 
 

Verka för att minska 
energianvändningen i 
verksamhetens lokaler. 
 

Bevakas på skyddsronden Prefekt   

Verka för att hållbarhetsaspekter 
beaktas i nya, och befintliga, 
campusutvecklingsprojekt. 
 

-    

                                                           
2 Datorer och bildskärmar, mobiltelefoner, utskriftstjänst, drycker, frukt, kontorspapper, kontorsmaterial, mjukpapper, städkemikalier, bilar, profilprodukter och möbler. 
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Universitetet ska vid alla 
nybyggnationer och 
större ombyggnationer 
ställa miljökrav 
motsvarande 
Miljöklassad byggnad 
nivå Guld gällande 
framförallt 
energiförbrukning. 
Miljörisker och 
Kemiska ämnen 
Universitetet ska 
minimera antalet 
incidenter som medför 
negativa konsekvenser för 
miljön samt verka för att 
minimera konsekvenserna 
av incidenter. 

Säkerställa att inventering 
genomförs årligen i KLARA. 
 

Göra årlig kontroll att de kemikalier 
som används även finns registrerade i 
KLARA 

Administrativ chef   

Arbeta aktivt för att substituera 
farliga kemikalier vid institutionen. 

Bevaka att endast miljömärkta 
rengöringsmedel och kemikalier 
används 

Administrativ chef   

Verka för att KLARA 
kemikaliehanteringssystem 
används för riskbedömningar. 

-    

Tillse att fakulteten har en 
slutgranskare i KLARA. 

-    

Verka för att rapportering av 
incidenter, avvikelser och 
förbättringsförslag inom miljö och 
hållbar utveckling görs. 

-    

Återanvändning och 
Avfall  
Universitetet ska minska 
den totala mängden 
avfall med tio procent till 
2020 jämfört med 2015. 

Universitetet ska öka 
andelen avfall som 
återanvänds, 
materialåtervinns eller 
komposteras med tre 

Säkerställa att allt avfall sorteras 
enligt avfallsplan. 
 

Källsorteringskärl finns i allmänna 
utrymmen, undervisningskök och i 
personalrum med tydliga skyltar och 
anvisningar 
Tydliga anvisningar i soprum hur avfall 
ska sorteras 
 

Administrativ chef 
 
 
 
 
 
 

  

Verka för att minska den totala 
mängden avfall. 

Terminsvis avstämning av vad som 
förbrukats i undervisningskök samt 
tillhörande förvaringsutrymmen.  
 
Ta fram goda rutiner för 
livsmedelsinköp. 

Miljörepresentant 
 
 
 
 
Administrativ chef 
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procentenheter till 2020 
jämfört med 2015. 

Analysera hur mycket papper som 
skrivs ut och orsaken till detta  
 

Verka för att öka andelen avfall 
som återanvänds, 
materialåtervinns eller 
komposteras. 

Se till att avfall återanvänds eller 
materialåtervinns (ex. datorer, 
kontorsmöbler, gammal 
köksutrustning etc.)   

Administrativ chef   

 


