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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… 
J Genomförd 
K Påbörjad 
L 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. 

Lyfta fram forskningsprojekt som tydligt 
relaterar till frågor om miljö och hållbar 
utveckling på institutionens hemsida för 
Miljö och hållbarhet. 

Speciellt lyfta fram institutionens 
engagemang I det SIDA-projekt vi 
medverkar I och beskriva dess betydelse 
för kunskapsutveckling om globala 
samhällsutmaningar. 

Ägna tid på ett IPS-möte för presentation 
av SDG-mål och hur forsknings-och 
samverkansprojekt kan relatera till dessa 
mål. 

Institutionens viceprefekt för 
forskning samt Institutionens 
miljö- och hållbar 
utvecklingsrepresentant  

Institutionens viceprefekt för 
forskning samt Institutionens 
miljö- och hållbar 
utvecklingsrepresentant  

 

Prefekt 

  

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

Synliggöra och stödja 
användningen av 
fakultetsanpassade verktygslådor 
för hållbar utveckling. 

Sprida information vid personalmöten och 
kursledarmöten om verktygslådan för 
hållbar utveckling. 

Använda verktygslådan för hållbar 
utveckling i arbetet med att 
hållbarhetsmärka Kandidatprogrammet i 
pedagogik samt Yrkeslärarprogrammet.  

Institutionens miljö- och 
hållbarutvecklingsrepresentant  

Viceprefekt för utbildning 

 

  

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

Uppmuntra kursledare och lärare att 
kompetensutveckla sig inom digitala 
verktyg såsom Zoom, Canvas, digitala 

Institutionens miljö- och hållbar 
utvecklingsrepresentant 
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tentor etc. Institutionen uppmuntrar till 
deltagande i workshops som anordnas av 
PIL. Vid behov erbjuder institutionen egna 
workshops.  

Behov av kompetensutveckling inom 
området hållbar utveckling följs upp vid 
utvecklingssamtal. 

Följa upp vad som hänt med de medel som 
avsattes 2019 för digitalisering av 
undervisning. 

Information om frågor som rör hållbar 
utveckling ska kontinuerligt vid behov tas 
upp som punkt vid institutionens 
personalmöten under 2020. 

 

Viceprefekt för utbildning  

 

 

Närmsta chef 

 

Institutionens miljö- och hållbar 
utvecklingsrepresentant 

 

Institutionens miljö- och hållbar 
utvecklingsrepresentant 

Integrera hållbar utveckling i kurser 
och utbildningsprogram. 

Stötta yrkeslärarprogrammet och 
kandidatprogrammet i pedagogik som 
under 2020 påbörjar ett arbete att 
hållbarhetsmärka programmen. 

 

Institutionens miljö- och hållbar 
utvecklingsrepresentant  

Viceprefekt för utbildning. 

  

Stärka arbetet med 
hållbarhetsmärkning av kurser och 
utbildningsprogram. 

Utbildningsutskottet vid IPS ska granska 
kursplaner kontinuerligt vid möten med 
avseende på bearbetning för möjlig 
hållbarhetsmärkning. 

  

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

Synliggöra och kommunicera 
universitetets arbete med hållbar 
utveckling för studenterna. 

Utveckla arbetet med att synliggöra 
information på Studentportalen för 
institutionens studenter. 

Verka för att frågor om miljö- och 
hållbarhetsarbete läggs som ett innehåll i 
studievägledagruppens gemensamma 
fortbildning vid GU. 

Institutionens miljö- och hållbar 
utvecklingsrepresentant och 
Kommunikatör 

Studievägledargruppen 

 

  

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

Bjuda in studentorganisationen Black Dot 
för att berätta om sin verksamhet i 
lämpliga sammanhang. 
 
Initiera ett samarbete med PSSG 
(Pedagogen Students for Sustainability) 
och bjuda in studentrepresentanter till ett 
möte med studievägledare, programledare 
och viceprefekt för utbildning. 
 
 

Institutionens miljö- och hållbar 
utvecklingsrepresentant  
 

  

Stödja studentinitiativ inom hållbar 
utveckling. 

Utifrån aktiviteterna ovan stödja förslag 
från studenter. 
 
Programråden vid IPS ska särskilt 
uppmärksamma initiativ från studenter 
inom området miljö- och hållbar 
utveckling. Frågan ska också diskuteras i 
den grupp där studievägledare, 
programledare och viceprefekt för 
utbildning regelbundet träffas.  
 
 

Studievägledargruppen  
 
Institutionens miljö- och hållbar 
utvecklingsrepresentant 
 
Ordförande i programråden 
samt programledare. Viceprefekt 
för utbildning 

  

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

Bjuda in Miljöbron till ett personalmöte 
om miljö och hållbarhetsfrågor 

Institutionens miljö- och hållbar 
utvecklingsrepresentant 

  

Inköp och Upphandling Verka för att det ställs 
hållbarhetskrav vid inköp. 
 

De centrala avtalen följs vid inköp och 
upphandling. Alla lokalt slutna avtal 
granskas med fokus på hållbarhetskrav.   

Inköpskoordinator  
Administrativ chef 
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Universitetet ska ställa 
hållbarhetskrav1 vid alla 
ramavtal och öka 
kravställningen vid 
objektsupphandlingar. 

Universitetet ska öka 
andelen inköp där det 
ställs hållbarhetskrav, 
inom prioriterade 
produktområden2.  

 
Inom catering efterfrågar vi ekologisk, 
rättvisemärkt, närproducerad och 
säsongsanpassad mat och dryck.  
 
All catering inklusive konferenser, kick-off, 
julavslutning etc som beställs ska bestå av 
vegetarisk kost.  

 
 
 
 
 
Inköpskoordinator 
Administrativ chef 

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

Verka för att minska antalet 
flygresor.  

Sträva efter att riktlinjerna för 
resebeställningar ska följas vid varje 
resebeställning. 
 
Efterfråga tågresor vid utlandsresor som 
alternativ i de fall det är möjligt och som 
resebyrån förmår att erbjuda detta.  
 

Administrativ chef samt 
ekonomerna som beställer resor. 

  

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

Verka för att användningen av de 
videokonferensrum som finns på 
institutionen ska öka. 
 
Se över de tekniska lösningarna och få 
dessa mer flexibla efter mottagarnas 
behov. Säkerställa stabil teknik.  

Prefekt  
Institutionens miljö- och hållbar 
utvecklingsrepresentant 

  

Underlätta och skapa incitament 
för personal att miljöanpassa 
tjänsteresor. 

Se över resepolicyn och utifrån denna 
skapa förslag om hur personalen kan 
miljöanpassa resor i tjänsten  
 

Administrativ chef  
Institutionens miljö- och hållbar 
utvecklingsrepresentant 

  

 
1 Med hållbarhetskrav avses ekonomiska krav, miljökrav, sociala och etiska krav samt krav på livscykelperspektiv. 
2 Datorer och bildskärmar, mobiltelefoner, utskriftstjänst, drycker, frukt, kontorspapper, kontorsmaterial, mjukpapper, städkemikalier, bilar, profilprodukter och möbler. 
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Uppmuntra användandet av bilpoolen.nu 
vid tillfällen då bil är enda alternativt.  
 

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

Se över resepolicyn och utifrån denna 
skapa förslag om hur personalen kan 
miljöanpassa resor till och från arbetet. 
 
Verka för att förbättra möjligheterna att 
låsa fast och ställa in cyklar i låsta 
utrymmen.  
 

Administrativ chef och  
Institutionens miljö- och hållbar 
utvecklingsrepresentant  
 

  

Främja miljöanpassat resande 
bland inresande och utresande 
studenter. 

Uppmana IPS studenter till miljöanpassat 
resande och uppmärksamma studenter på 
möjligheter till stöd från Erasmus. 

Viceprefekt för utbildning   

Energi och Byggnader 
Universitetet ska minska 
energianvändningen med 
10 procent per 
kvadratmeter till 2020 
jämfört med 2015. 
 
Universitetet ska vid alla 
nybyggnationer och 
större ombyggnationer 
ställa miljökrav 
motsvarande 
Miljöklassad byggnad 
nivå Guld gällande 
framförallt 
energiförbrukning. 

Verka för att minska 
energianvändningen i 
verksamhetens lokaler. 
 

Ej aktuellt    

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

Ej aktuellt    

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. 
 

Ej aktuellt    

Arbeta aktivt för att substituera 
farliga kemikalier vid institutionen. 

Ej aktuellt    

Verka för att KLARA 
kemikaliehanteringssystem 
används för riskbedömningar. 

Ej aktuellt    

Tillse att fakulteten har en 
slutgranskare i KLARA. 

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

Påminna och uppmuntra personal att 
använda GURIA för rapportering, såväl 
genom information i det interna 
nyhetsbrevet som på 
personalmöten. 
 

Prefekt och institutionens miljö- 
och hållbar 
utvecklingsrepresentant 

  

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 
procentenheter till 2020 
jämfört med 2015. 

Säkerställa att allt avfall sorteras 
enligt avfallsplan. 
 

Ta upp källsortering på personalmöte om 
miljö och hållbarhetsfrågor. Bjuda in 
campusservice till ett personalmöte för att 
påminna om sorteringskärlens placering 
och hur avfall sorteras på rätt sätt.  

Institutionens miljö- och hållbar 
utvecklingsrepresentant 

  

Verka för att minska den totala 
mängden avfall. 

Ta fram underlag på hur avfallsmängden 
vid IPS ser ut och trender över tid.  
 
Se över hur vi använder och återvinner 
engångsartiklar som t ex engångsmuggar 
och bestick i olika sammanhang.  
 

Institutionens miljö- och hållbar 
utvecklingsrepresentant 
 
 

  

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

Informera vid personalmöte om vikten av 
återvinning och kompostering och de mål 
som GU satt upp för detta arbete.  

Institutionens miljö- och hållbar 
utvecklingsrepresentant 
 

  

 


