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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 20172020” 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
Universitetsgemensamt
Uppdrag till dekan,
mål i ”Handlingsplan för
prefekt/motsvarande i
miljö och hållbar
”Handlingsplan för miljö och
utveckling 2017-2020”
hållbar utveckling 2017-2020”:
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 handlingsoch verksamhetsplan eller i en
aktivitetslista.

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.
Integrera hållbar utveckling i kurser
och utbildningsprogram.

Studentmedverkan
Universitetet ska öka
studentmedverkan inom
hållbar utveckling vid

Stärka arbetet med
hållbarhetsmärkning av kurser och
utbildningsprogram.
Synliggöra och kommunicera
universitetets arbete med hållbar
utveckling för studenterna.
Inkludera studenter i
fakultetens/institutionens/motsvar

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas.
Aktivitet:
Vem gör vad?
Konkretisering av uppdragen. Skriv
Ange vilka funktioner som
aktiviteter som är lätta att följa upp med
ansvarar för planering,
avseende på genomförande.
genomförande och uppföljning.

Dessa kolumner fylls i vid uppföljningen.
Uppföljning:
Vad har genomförts?
Aktiviteten är…
Ge en kortfattad
☺ Genomförd kommentar, t.ex. när
aktiviteten genomfördes.
 Påbörjad
 Ej påbörjad

Kontrolleras av Alexander
Dmitriev

Chefer på institutionen och
miljösamordnaren ska läsa en halvdag
kursen ” Chefsutbildning i GU:s
miljöarbete.”
Alla studenter År1 läser kursen ”Att bli
fysiker” under HT. En del av kursen
gäller miljöfysik och hållbar utveckling.
Vi planerar att öka material på
kursmomentet, som behandlar
miljöfysik och hållbar utveckling, med
information om interna miljöarbetet
vid GU.
Institutionen ger 5 hållbarhetsmärkta
kurser.

Kontrolleras av Vitali
Zhaunerchyk
(miljösamordnare)

Som nämnde ovanpå, ska det göras i
rammen av kursen ”Att bli fysiker”.

Implementeras av Ingela
Bursjöö (föreläsare)

Implementeras av Ingela
Bursjöö (föreläsare)
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universitetet och i
samhället.

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

andes hållbarhetsarbete och i
arbetet med integrering av hållbar
utveckling i utbildningen.
Stödja studentinitiativ inom hållbar
utveckling.
Samarbeta med Miljöbron
och/eller andra aktörer för utbyte
med näringsliv och offentlig
verksamhet inom hållbar
utveckling.
Verka för att det ställs
hållbarhetskrav vid inköp.

Personal vid institutionen, som köper
varor, ska meddelas om kravet

Vitali Zhaunerchyk ska göra detta
under ett institutionsmöte

Verka för att minska antalet
flygresor.

Personal måste undvika flygresor mindre
än 500 km

Vitali Zhaunerchyk uppger denna
information under ett
institutionsmöte

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

Institutionen har redan flera rum som är
avsedda för distanskonferenser.

Universitetet ska öka
andelen inköp där det
ställs hållbarhetskrav,
inom prioriterade
produktområden2.
Resor Universitetet ska
minska utsläppen av
koldioxid från
tjänsteresor med 6
procent jämfört med
2019.

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.
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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.
Miljörisker och
Kemiska ämnen
Universitetet ska
minimera antalet
incidenter som medför
negativa konsekvenser för
miljön samt verka för att
minimera konsekvenserna
av incidenter.

Underlätta och skapa incitament
för personal att miljöanpassa
tjänsteresor.
Underlätta och skapa incitament
för personal att miljöanpassa resor
till och från arbetet.
Främja miljöanpassat resande
bland inresande och utresande
studenter.
Verka för att minska
energianvändningen i
verksamhetens lokaler.
Verka för att hållbarhetsaspekter
beaktas i nya, och befintliga,
campusutvecklingsprojekt.

Vi försöker att använda utrustningar som
förbrukar så liten effekt som möjligt

Jag är inte säker om vi är involverade i
några campusutvecklingsprojekt

Säkerställa att inventering
genomförs årligen i KLARA.
Arbeta aktivt för att substituera
farliga kemikalier vid institutionen.

Verka för att KLARA
kemikaliehanteringssystem
används för riskbedömningar.
Tillse att fakulteten har en
slutgranskare i KLARA.

Kontrolleras av labbansvariga

Kontrolleras av Richard Squibb

Lagren av miljömässigt osäkra kemikalier
minskades. På vår institution köptes alla
kemikalier av kemikaliesäkerhetschef
Richard Squibb. De köptes endast efter en
sökning efter ett miljövänligt alternativ,
förutsatt att kemikalier kunde ersättas.

Kontrolleras av Richard Squibb

Kontrolleras av Richard Squibb
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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.

Verka för att rapportering av
incidenter, avvikelser och
förbättringsförslag inom miljö och
hållbar utveckling görs.
Säkerställa att allt avfall sorteras
enligt avfallsplan.

Kontrolleras av labbansvariga

Alla soptunnor har märkningar efter vad de
är avsedda för.

Verka för att minska den totala
mängden avfall.
Verka för att öka andelen avfall
som återanvänds,
materialåtervinns eller
komposteras.
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