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FORSKNING
Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall främja forskning som syftar till att identifiera, öka kunskapen om samt lösa globala samhällsutmaningar.
Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas
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.

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.

Fortsätta arbetet med att se över verksamhetens forskningsprojekt och
relatera dem till de globala målen och där det är möjligt även specifikt till
delmålen. Uppdatera beskrivningarna av projekten på institutions
webbplats så kopplingen till målen tydligt framgår där.

Vice-prefekt forskning, miljörepresentant

Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året

Status - välj
Vad har genomförts? - Ge en kortfattad kommentar, t.ex. när
alternativ i
aktiviteten genomfördes
rullistan nedan

UTBILDNING
Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall öka och kvalitetssäkra integreringen av hållbar utveckling i utbildningen.
Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas
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.

Synliggöra och stödja
användningen av
fakultetsanpassade
verktygslådor för hållbar
utveckling.

Inventera och synliggöra redan existerande moment i utbildningarna där
hållbarhet ingår och använda det som utgångspunkt och verktyg (best
practice) för att fortsätta att utveckla existerande och nya moment i
kurserna.

Vice-prefekt grundutbildning,
programansvariga, miljörepresentant

Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året

Status - välj
Vad har genomförts? - Ge en kortfattad kommentar, t.ex. när
alternativ i
aktiviteten genomfördes
rullistan nedan

Främja kompetensutveckling
inom hållbar utveckling för
lärarkollegiet och andra
relevanta yrkeskategorier.
Integrera hållbar utveckling i
kurser och utbildningsprogram.

Uppmuntra institutionens medarbetare att delta i seminarier, kurser och
andra aktiviteter som erbjuds av universitetet.

Stärka arbetet med
hållbarhetsmärkning av kurser
och utbildningsprogram.

Påbörja ett arbete med att märka program och kurser med hjälp av de mer Programansvariga
specificerade delmålen.

Prefekt, avdelningschefer

Påbörja en översyn av såväl teoretiska delar som pratktiska moment i
Programansvariga
kurserna för att se hur institutionen successivt kan integrera hållbarhet med
kursernas ämnesmässiga innehåll.

STUDENTMEDVERKAN
Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall öka studentmedverkan inom hållbar utveckling vid universitetet och i samhället.
Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas
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.

Inkludera studenter i
Inkludera frågor i kursvärderingarna för att ta reda om intentionerna i
fakultetens/institutionens/
kurserna avseende hållbarhetsfrågor gått fram samt om studenterna har
motsvarandes
förslag på hur vi skulle kunna göra i den specifika kursen.
hållbarhetsarbete och i arbetet
med integrering av hållbar
utveckling i utbildningen.

Vice-prefekt grundutbildning,
utbildningshandläggare

Stödja studentinitiativ inom
hållbar utveckling.

Fortsätt att uppmuntra studentinitierade initiativ

Prefekt

Synliggöra och kommunicera
universitetets arbete med
hållbar utveckling för
studenterna.

Se över hur introduktionen för nya studenter genomförs. Låta
programansvariga uppdatera studenterna löpande när ny information om
universitetets hållbarhetsarbetet finns.

Vice-prefekt grundutbildning

Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året

Status - välj
Vad har genomförts? - Ge en kortfattad kommentar, t.ex. när
alternativ i
aktiviteten genomfördes
rullistan nedan

INKÖP OCH UPPHANDLING
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 .
Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas

Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året

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.

Verka för att det ställs
hållbarhetskrav vid inköp.

Varor och tjänster ska vara hållbarhetsmärkta vid inköp där det är möjligt.
Dvs finns hållbarhetsmärkt vara/tjänst ska denna köpas, om den når upp i
övriga krav på varan/tjänsten.

Admin chef, inköpskoordinator, inköpare

Status - välj
Vad har genomförts? - Ge en kortfattad kommentar, t.ex. när
alternativ i
aktiviteten genomfördes
rullistan nedan

Öka information kring hållbarhet. Informera att attestant är även
miljörepresentant i flertalet fall.
Vid direktupphandlingar ska relevanta miljö- och hållbarhetskrav ställas på
leverantör, produkt eller tjänst som upphandlas.
1
2

Med hållbarhetskrav avses ekonomiska krav, miljökrav, sociala och etiska krav samt krav på livscykelperspektiv.
Datorer och bildskärmar, mobiltelefoner, utskriftstjänst, drycker, frukt, kontorspapper, kontorsmaterial, mjukpapper, städkemikalier, bilar, profilprodukter och möbler.

RESOR
Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med 25 % under 2021 jämfört med 2019.
Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas
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.

Verka för att minska antalet
flygresor.

Informera medarbetare att flygresor mellan Göteborg och Stockholm inte
är tillåtna. Informera att flyresor ska genomföras endast om andra
alternativ saknas (tåg, resfria-möten.) Diskutera hur verksamheten kan
minska antalet flygresor i ett normalt verksamhetsläge.

Prefekt, Miljörepresentant

Främja resfria möten och
konferenser, även
internationellt, bland egen
personal samt
samarbetspartners.
Underlätta och skapa
incitament för personal att
miljöanpassa tjänsteresor.

Informera om tillgänglig teknik och utbilda i hantering.

Adminchef, IT-service

Medverka i GU-projekt kring koldioxidbudget och incitamentsystem.

Miljörepresentant

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

Informera om tillgängliga alternativ. Utreda möjligheterna med
subventionerade västtrafik-kort. Utreda möjligheterna kring
subventionerade parkeringsplatser för elbilar (ej hybrid). Utreda
möjligheterna till subventionering av tjänstecyklar.

Prefekt, Miljörepresentant

Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året

Status - välj
Vad har genomförts? - Ge en kortfattad kommentar, t.ex. när
alternativ i
aktiviteten genomfördes
rullistan nedan

Främja miljöanpassat resande Informera studenterna om hållbart resande
bland inresande och utresande
studenter.

Kommunikatör, VP-gru

ENERGI OCH BYGGNADER
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
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.

Verka för att minska
energianvändningen i
verksamhetens lokaler.

Arbetet kring energi och byggnader sker av GU-centralt i förhållande Hyresvärd Chalmersfastigheter
mot Chalmers fastigheter som är hyresvärd.

Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året

Status - välj
Vad har genomförts? - Ge en kortfattad kommentar, t.ex. när
alternativ i
aktiviteten genomfördes
rullistan nedan

MILJÖRISKER OCH KEMISKA ÄMNEN
Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall minimera antalet incidenter som medför negativa konsekvenser för miljön samt verka för att minimera konsekvenserna av incidenter.
Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas
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.

Arbeta aktivt för att substituera Ej relevant
farliga kemikalier vid
institutionen.
Verka för att rapportering av
incidenter, avvikelser och
förbättringsförslag inom miljö
och hållbar utveckling görs.

ÅTERANVÄNDNING OCH AVFALL

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

Adm chef

Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året

Status - välj
Vad har genomförts? - Ge en kortfattad kommentar, t.ex. när
alternativ i
aktiviteten genomfördes
rullistan nedan

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
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.

Verka för att minska den totala Elektronik ska återanvändas i så stor utsträckning som möjligt (datorer,
mängden avfall.
kringutrustning etc)

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

Prefekt/miljörepresentant/adm
chef/avdelningschefer

Informera ny personal om hantering av avfall på institutionen och
institutionens policy om .
Flertalet miljöstationer finns i lokalerna, informationstavlor finns intil
stationerna om hur sortering ska ske.
Verka för att öka andelen avfall Påvisa goda exempel för att minska avfallet.
som återanvänds,
materialåtervinns eller
komposteras.

Miljörepresentant

Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året

Status - välj
Vad har genomförts? - Ge en kortfattad kommentar, t.ex. när
alternativ i
aktiviteten genomfördes
rullistan nedan

