
Aktiviteter inom hållbar utveckling 2021

ANVISNINGAR

Universitetsgemensamma mål samt uppdragen som ges till dekan och prefekt/motsvarande i universitetets ”Handlingsplan för hållbar utveckling 2021” är 
förifyllda. Uppdragen ska verksamheten arbeta med kontinuerligt under den period som handlingsplanen gäller.

Institutionerna/motsvarande konkretiserar uppdragen i aktiviteter. Aktiviteterna ska vara konkreta och lätta att följa upp.
Syftet med uppdragen och aktiviteterna är att institutionerna ska bidra till att GU uppnår målen i ”Handlingsplan för hållbar utveckling 2021”. 

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

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

MALL FÖR AKTIVITETSLISTA
Mall för aktivitetslista inom hållbar utveckling finns under fliken "Aktivitetslista 2021".  Mallen och handlingsplanen finns också tillgänglig i miljöhandboken:
http://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Handlingsplan+och+aktivitetslistor/.

DEADLINE
Institutioner/motsvarande ska skicka in aktivitetslistor för år 2021 senast den 26 mars. Aktivitetslistorna mailas till miljo@gu.se . 

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR
Frågor om aktivitetslistor inom hållbar utveckling kan ställas till hållbarhetscontroller Marianne Dalbro, 786 1740, marianne.dalbro@gu.se.



Institution/motsvarande: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Beslutad av: Frode Slinde
Beslutsdatum: 2021-04-07
Diarienummer: GU 2021/984

FORSKNING  

Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för hållbar 
utveckling 2021”:

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

Vem gör vad? - Ange vilken/vilka funktioner som 
genomför aktiviteten.

Status - välj 
alternativ i 
rullistan nedan

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

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.

-Pågående arbete vid CHP att ansökan för nationellt kunskapscentrum inom 
primärprevention och sekundärprevention med fysisk aktivitet.
-Praktiknära forskningsprojekt vid institution liksom uppföljning vid 
Forskningsforum 12 april
-Undersöka möjligheterna till en ny institutionsgemensam 
forskningsansökan där vi förenar våra ämnen
-Forskningsmiljöerna genomför flertalet samhällsrelevanta forskningsprojekt 
inom våra ämnesområden kost, fysisk aktivitet, hälsa och prestation. Ett 
exempel är vårt doktorandprojekt: ”Opportunities and challenges for a shift 
towards more plant based diets in public and private meals considering 
climate impact, health aspects and acceptance” 
-Utveckling av karriärsutvecklingsplan för doktorander, handledare och 
nyblivna disputerade

Ansvarig för forskning vid institutionen

UTBILDNING 
Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall öka och kvalitetssäkra integreringen av hållbar utveckling i utbildningen.

Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av åretDessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året

AKTIVITETSLISTA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 2021

Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall främja forskning som syftar till att identifiera, öka kunskapen om samt lösa globala samhällsutmaningar.



Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för hållbar 
utveckling 2021”:

Aktiviteter - 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.

Status - välj 
alternativ i 
rullistan nedan

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

Synliggöra och stödja 
användningen av 
fakultetsanpassade 
verktygslådor för hållbar 
utveckling.

Inget arbete pågår på institutionen, men fakulteten ska se över 
verktygslådan och plocka bort det som inte är relevant

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

En dialog med prefekt sker vid utvecklingssamtal om forsknings- och 
utvecklingstiden där medarbetare kan föreslå kompetensutveckling inom 
hållbar utveckling. 

Prefekt
Integrera hållbar utveckling i 
kurser och utbildningsprogram.

Stort arbete pågår med att utveckla två nya program med mål att dessa ska 
kunna märkas som hållbarhetsrelaterade/hållbarhetsfokuserade. 

Utbildningsansvarig
Stärka arbetet med 
hållbarhetsmärkning av kurser 
och utbildningsprogram.

Handläggningsordning för hur vi hållbarhetsmärker kurser ska tas fram.

Prefekt

STUDENTMEDVERKAN
Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall öka studentmedverkan inom hållbar utveckling vid universitetet och i samhället.

Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för hållbar 
utveckling 2021”:

Aktiviteter - 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.

Status - välj 
alternativ i 
rullistan nedan

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

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

Skapa miljöråd och undersöka intresset hos studenter att delta. 
Uppmärksamma internationella vegetariska dagen 1e oktober.  

Miljörepresentanter vid institutionen
Stödja studentinitiativ inom 
hållbar utveckling.

Skapa miljöråd 

Miljörepresentanter vid institutionen

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året



Synliggöra och kommunicera 
universitetets arbete med 
hållbar utveckling för 
studenterna.

Uppdatera hemsidan kring våra miljöaktiviteter. Se över möjligheten till 
nyhetsflöde och om vi kan lägga något i studentportalen. Gåva i form av 
fröer till medarbetare.

Webbredaktör/Administratör

INKÖP OCH UPPHANDLING

Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för hållbar 
utveckling 2021”:

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

Vem gör vad? - Ange vilken/vilka funktioner som 
genomför aktiviteten.

Status - välj 
alternativ i 
rullistan nedan

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

Verka för att det ställs 
hållbarhetskrav vid inköp.

Välja upphandlade leverantörer vid inköp där möjlighet finns. 
Återanvändning av tangentbord, mus, kontorsstolar mm. Information kring 
miljö ska ingå i information till nyanställda.

Ekonomiadministratör

RESOR
Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med 25 %  under 2021 jämfört med 2019. 

Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för hållbar 
utveckling 2021”:

Aktiviteter - 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.

Status - välj 
alternativ i 
rullistan nedan

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

Verka för att minska antalet 
flygresor.

Rekommendation om att ta tåget i första hand. Vid resa till Stockholm krävs 
särskilda skäl för att få flyga.

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

Vi har fungerande utrustning för digitala möten.

Ekonomiadministratör

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året

Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall ställa hållbarhetskrav1  vid alla ramavtal och öka kravställningen vid objektsupphandlingar. 
Universitetet skall öka andelen inköp där det ställs hållbarhetskrav, inom prioriterade produktområden2 . 

 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.

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året



Underlätta och skapa 
incitament för personal att 
miljöanpassa tjänsteresor.

Inte aktuellt med åtgärder under 2021

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

Informera om cykelförråd inomhus och att duschmöjlighet finns på 
arbetsplatsen.

Miljörepresentanter vid institutionen
Främja miljöanpassat resande 
bland inresande och utresande 
studenter.

Ingen pågående aktivitet i år.

ENERGI OCH BYGGNADER

Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för hållbar 
utveckling 2021”:

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

Vem gör vad? - Ange vilken/vilka funktioner som 
genomför aktiviteten.

Status - välj 
alternativ i 
rullistan nedan

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

Verka för att minska 
energianvändningen i 
verksamhetens lokaler.

Under vintern är det så kallt att vi behövs extra el-element. Vi kontaktar 
HIGAB för att få en dialog om temperaturen i vår byggnad.

Miljörepresentanter vid institutionen

MILJÖRISKER OCH KEMISKA ÄMNEN

Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för hållbar 
utveckling 2021”:

Aktiviteter - 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.

Status - välj 
alternativ i 
rullistan nedan

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

Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall minska energianvändningen med 10 procent per kvadratmeter under 2021 jämfört med 2015. 
Universitetet skall vid alla nybyggnationer och större ombyggnationer ställa miljökrav motsvarande Miljöklassad byggnad nivå Guld gällande framförallt energiförbrukningen.

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året

Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall minimera antalet incidenter som medför negativa konsekvenser för miljön samt verka för att minimera konsekvenserna av incidenter.



Arbeta aktivt för att substituera 
farliga kemikalier vid 
institutionen.

Inköp av kemikalier går genom Maud som också är KLARA administratör. 
Maud gör regelbunden kontroll i våra lokaler att det ser bra ut.

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

Uppmanar till rapportering i GURIA görs vid incidenter, möjliggör för alla 
medarbetare att föreslå förbättringar inom miljöarbetet genom att lyfta 
frågan på APT samt att aktivitetslistan diskuteras i ledningsgruppen. 
Miljögrupp vid institutionen?

Miljörepresentanter vid institutionen

ÅTERANVÄNDNING OCH AVFALL

Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för hållbar 
utveckling 2021”:

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

Vem gör vad? - Ange vilken/vilka funktioner som 
genomför aktiviteten.

Status - välj 
alternativ i 
rullistan nedan

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

Verka för att minska den totala 
mängden avfall.

Arbeta för att minska matsvinnet. Under året är det färre kökspass och det 
som blir över riskerar att slängas och få till bra rutiner kring detta. Studenter 
får i vissa fall köpa in råvaror själva vid distansundervisning sannoliikt 
minskar matsvinnet. Efterfråga statistik kring hur mycket som slängs på 
institutionsnivå. Miljörepresentanter vid institutionen i 

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

Säkerställa att återvinningskärl finns och är lätt åtkomliga i våra byggnader. 
Återanvänder tangentbord, kontorsstolar mm.

Administratör

Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall minska den totala mängden avfall med tio procent under 2021 jämfört med 2015. Universitetet skall öka andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns 
eller komposteras med tre procentenheter under 2021 jämfört med 2015. 

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året
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