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Mall för 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 . 
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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. 

Universitetets miljöprofil är tydliggjord i 
relevant forskning.  Pågående 
forskningsprojekt vid institutionen med 
tydlig miljöprofil är: 
 ”Min plats i biosfären” 
”Kulturella ekosystem i fjällen” 
”Maintenance Mattters. Exploring 
common contexts for heritage 
(e)valuation”  
“Mapping traditions” 

“Biosphere reserves - cultural heritage & the 
historic environment in sustainable landscape 
management” 

 

Prefekt 
Forskare 

J Genomförd 
Pågående 

Aktiviteten fortskrider 
kontinuerligt och är en del 
av arbetet. 

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

Synliggöra och stödja 
användningen av 
fakultetsanpassade verktygslådor 
för hållbar utveckling. 

Fakultetsanpassade miljömål enligt 
”verktygslådorna” skrivs in i uppdaterade 
kursplaner.  
(Dessa upplevs som föråldrade i nuläget.) 

Miljösamordnare 
Kursansvariga 

J Genomförd 
Pågående  

Aktiviteten fortskrider 
kontinuerligt och är en del 
av arbetet. 

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

Uppmuntra deltagande i kurser och 
informationsträffar som anordnas 
regelbundet vid GU. 
Hållbarutveckling är ett ständigt pågående 
tema för samtal vid Kulturvård. 

Lärarkollegiet och relevanta 
yrkeskategorier 

J Genomförd 
Pågående  

Aktiviteten fortskrider 
kontinuerligt och är en del 
av arbetet. 

Integrera hållbar utveckling i kurser 
och utbildningsprogram. 

Miljöaspekter och Kulturvård som ett 
perspektiv på hållbar utveckling skrivs in i 
relevanta kursplaner.  
Alla program på Kulturvård är 
hållbarhetsmärkta. 
Studenter ges möjlighet att delta i Digitalt 
seminarium ”Hållbarhet och Cirkularitet” i 
samarbete med Sajkla med tema Mat, 
transport och boende, drivs av 

Lärarkollegiet J Genomförd 
K Påbörjad 
Pågående 
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hantverkslaboratoriet i Tibro, Mstad och 
Steneby. 
Kurs KLS 506 har huvudfokus på slöjd och 
hållbarhet. 
 

Stärka arbetet med 
hållbarhetsmärkning av kurser och 
utbildningsprogram. 

Hållbarhetsmärkning är en integrerade del 
av arbetsprocessen vid utarbetning av 
kursplaner vid Kulturvård. Deltar i 
fakultetens arbete med att utveckla 
strategier för att möta FNs globala 
miljömål. 

Lärarkollegiet J Genomförd 
K Påbörjad 
Pågående 
 

 

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

Synliggöra och kommunicera 
universitetets arbete med hållbar 
utveckling för studenterna. 

Sker kontinuerligt i undervisning. 
Förmedlas via kursplaner, kursguider och 
både vid föreläsningar och praktiskt 
arbete. 

Lärarkollegiet och relevanta 
yrkeskategorier 

J Genomförd 
K Påbörjad 
Pågående 
 

 

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

Bjuder in och underlättar för studenter att 
delta i fakultetsövergripande 
miljöaktiviteter. 
Uppmanar studenter (och lärare) att delta i 
Act! Sustainable-veckan 47 2020 

 
 
 

Studenter och lärarkollegiet J Genomförd 
Pågående 

 

Stödja studentinitiativ inom hållbar 
utveckling. 

Studentrepresentant medverkar i 
Institutionsrådet där initiativ diskuteras. 
Studenterna deltar i Byggnadsvårdens 
konvent där miljö och hållbarhet 
diskuteras. 

Institutionsråd och lärarkollegiet J Genomförd 
Pågående 

 

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

Samarbetar med Artifex; projekt kring 
företagande för hantverksstudenter. 

Miljösamordnare 
Lärarkollegium och relevanta 
yrkesgrupper. 

K Påbörjad 
 

Vi har tidigare haft 
praktikanter från Miljöbron 
och tar gärna emot nya! 

Inköp och Upphandling 
Universitetet ska ställa 
hållbarhetskrav1 vid alla 

Verka för att det ställs 
hållbarhetskrav vid inköp. 
 

All upphandling som är möjlig att göra via 
inköpssystemet, görs till verksamheten. De 
inköp som inte kan utföras via 

Administrativ chef 
Miljösamordnare 

J Genomförd 
Pågående 

 

 
1 Med hållbarhetskrav avses ekonomiska krav, miljökrav, sociala och etiska krav samt krav på livscykelperspektiv. 
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ramavtal och öka 
kravställningen vid 
objektsupphandlingar. 

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

inköpssystemet kontrolleras i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Lärarkollegium och relevanta 
yrkesgrupper. 

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

Verka för att minska antalet 
flygresor. 

Följer GU Miljöpolicy och resor mellan 
Stockholm och Göteborg sker med tåg. 
Diskussion kring hur vi på Kulturvård kan 
minska våra resor i större skala och för 
längre resmål för att kunna möta GUs mål 
om reducerat CO2 till 2030 kommer att 
föras under året. 
En stor brist är att internationella tågresor 
inte kan bokas genom universitets 
upphandlade resebyrå! 

Prefekt 
Administrativ chef 
Ledningsråd 
Miljösamordnare 

J Genomförd 
Pågående 

Inga Flygresor mellan Sthlm-
Gbg genomförs. 

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

 Skype och Zoom används och är ett väl 
inarbetat alternativ som används dagligen. 
Ytterligare investeringar och uppdateringar 
behövs vad det gäller teknisk utrustning. 
Vi efterfrågar snabbare support från GU– 
IT. 
 

Prefekt 
Administrativ chef 
Miljösamordnare 

J Genomförd 
Pågående 

 

Underlätta och skapa incitament 
för personal att miljöanpassa 
tjänsteresor. 

Vi följer Gus miljöpolicy och det arbete 
som genomförs för att underlätta 
omställning. Rese-ersättning mellan GBG 
och MSTAD utgår i huvudsak enligt 
kollektivtrafikstariff.  

Prefekt och personal. J Genomförd 
Pågående 

 

 
2 Datorer och bildskärmar, mobiltelefoner, utskriftstjänst, drycker, frukt, kontorspapper, kontorsmaterial, mjukpapper, städkemikalier, bilar, profilprodukter och möbler. 
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Underlätta och skapa incitament 
för personal att miljöanpassa resor 
till och från arbetet. 

Arbetsgivaren är flexibel och anpassar 
möten till ankomst för t.ex. kollektivtrafik. 
 

Prefekt J Genomförd 
Pågående 

 

Främja miljöanpassat resande 
bland inresande och utresande 
studenter. 

Svårt att överblicka eftersom vi inte bokar 
studenternas resor. 

Prefekt 
Administrativ chef 
Miljösamordnare 

L Ej påbörjad  

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. 
 

Kontinuerligt utbyte av glödlampor och 
teknisk utrustning till mer energieffektiv. 

Miljösamordnare 
Prefekt 
Administrativ chef 
Relevanta yrkesgrupper 

J Genomförd 
Pågående 

 

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

Möten sker kontinuerligt och i 
förekommande fall med Campus där dessa 
aspekter diskuteras. 

Prefekt 
Miljösamordnare 

J Genomförd 
Pågående 

 

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. 
 

Inventering genomförd 2019 och kommer 
att göras igen andra halvan av 2020. 

Prefekt 
Miljösamordnare 
KLARA-ansvarig och Lab-ansvarig 

J Genomförd 
K Påbörjad 
 

 

Arbeta aktivt för att substituera 
farliga kemikalier vid institutionen. 

En kontinuerlig utfasning av obsoleta 
kemikalier sker vid den årliga 
inventeringen. Externt undervisande 
personal uppmanas att om möjligt ersätta 
farliga kemikalier i undervisning med 
mildare alternativ.  

Lab-ansvarig 
Miljösamordnare 

J Genomförd 
K Påbörjad 
 

Det vore mycket värdefullt 
om mer tid funnes till 
metodutvecklingsarbete 
inom konservering syfte att 
substituera kemikalier mot 
mer hållbara substanser. 

Verka för att KLARA 
kemikaliehanteringssystem 
används för riskbedömningar. 

I undervisningslabb finns dator kopplad till 
endast KLARA och studenterna uppmanas 
att kontrollera ämnen som används i 
undervisningen i databasen, för att 
validera risker vid hantering och 
avfallssortering. Vid särskilda laborationer 
som innehåller farliga ämnen, t.ex inför 
examensarbete, ska studenten fylla i och 

Miljösamordnare 
Lab-ansvarig/undervisande 
personal i lab och ateljé. 

J Genomförd 
Pågående  
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redovisa riskbedömningsformulär från 
KLARA. 

Tillse att fakulteten har en 
slutgranskare i KLARA. 

Ej institutionsnivå. Dekan   

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

Rapportering av incidenter, avvikelser och 
förbättringsförslag görs till labansvarig som 
åtgärdar eller delegerar till berörda 
funktioner. Nuvarande 
rapporteringssystem GURIA är under 
avveckling och vi ser fram emot ett mer 
användarvänligt system. 

Prefekt 
Labansvariga 

K Påbörjad 
 

 

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. 
 

På institutionen har vi 
källsorteringsstationer i både allmänna 
utrymmen, såväl som i lab och ateljé. 
 

Prefekt  
Labansvariga 
Campuservice 

J Genomförd 
 

 

Verka för att minska den totala 
mängden avfall. 

Konservators studenterna uppmanas att 
spara material och återanvända i så hög 
utsträckning som möjligt. 

Lab-ansvarig och relevanta 
yrkesgrupper. 

K Påbörjad 
 

 

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

Vi återanvänder möbler i så hög 
utsträckning som möjligt. 

Prefekt  
Labansvariga 
Campuservice 

K Påbörjad 
 

 

 


