
Institution/motsvarande: Institutionen för Språk och Litterarturer

Beslutad av: Katharina Vajta

Beslutsdatum:

Diarienummer: 

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.

Lyfta fram hållbar utveckling som ett forksningsperspektiv på institutionens 

forskningseftermiddag.

Viceprefekt för forskning

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

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.
Främja kompetensutveckling 

inom hållbar utveckling för 

lärarkollegiet och andra 

relevanta yrkeskategorier.

Verka för att det tas fram ett universitetgemensamt utbud av 

kompentensutveckling kring hållbar utveckling. 

Miljörepresentant

AKTIVITETSLISTA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 2021

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

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



Integrera hållbar utveckling i 

kurser och utbildningsprogram.

Stärka arbetet med 

hållbarhetsmärkning av kurser 

och utbildningsprogram.

Utvärdera institutionens nya rutin för kursplanen. Rutinen innebär att 

skaparen av kursplan behöver redogöra för hur kursen förhåller sig till 

hållbar utveckling samt hur kursen förhåller sig till likabehandling.

Viceprefekt för grundutbildning

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.

Stödja studentinitiativ inom 

hållbar utveckling.

Synliggöra och kommunicera 

universitetets arbete med 

hållbar utveckling för 

studenterna.

Utvärdera institutionens kommuniktion inom hållbar utveckling. 

Institutionen presenterar sitt miljöarbete på studentintroduktionen i början 

av terminen samt under introduktionsveckan. Vi följer upp den allmänna 

presentationen med aktuella nyheter via våra studentkanaler på Facebook 

och Instagram. Vi lägger även information på studentportalen och vår 

externa hemsida.

Viceprefect för grundutbildning

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

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 . 

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



Verka för att det ställs 

hållbarhetskrav vid inköp.

Se över institutionens inköp av varor (som inte är centralt upphandlade) 

utifrån ett hållbarhetsperfektiv.

Verka för att inköp för mingel är mer hållbart, t.ex. undvika engångstallrikar, -

bestick, -glas; välja ekologisk mat och dryck i större utsträckning; välja fler 

vegetariska alternativ.

Adminstrativ chef

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.

Främja resfria möten och 

konferenser, även 

internationellt, bland egen 

personal samt 

samarbetspartners.

Utöka institutionens utrustning för resefria möten. Administrativ chef

Underlätta och skapa 

incitament för personal att 

miljöanpassa tjänsteresor.

Underlätta och skapa 

incitament för personal att 

miljöanpassa resor till och från 

arbetet.

Verka för att det installeras laddningsstolpar för elbil vid Humanistiska 

fakulteten. 

Organisera ett tillfälle där anställda och studenter kan lära sig enklare 

cykelservice för att stimulera cykelanvändandet till och från universitetet. 

Prefekt / Miljörepresentant

Främja miljöanpassat resande 

bland inresande och utresande 

studenter.

ENERGI OCH BYGGNADER

 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

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



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.

Påminna kollegorna om att släcka lampor i arbetsrum och 

undervisningssalar via nyhetsbrevet och affischer. 

Miljörepresentant

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

Arbeta aktivt för att substituera 

farliga kemikalier vid 

institutionen.

Verka för att rapportering av 

incidenter, avvikelser och 

förbättringsförslag inom miljö 

och hållbar utveckling görs.

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.

Påminna kollegorna om att källsortera i de gemensamma ytorna och i pentry 

via nyhetsbrevet och affischer.

Miljörepresentant

Verka för att öka andelen avfall 

som återanvänds, 

materialåtervinns eller 

komposteras.

Informera kollegorna om hur man kan minska mängden med 

pappersutskrifter i nyhetsbrevet och affischer.

Miljörepresentant

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

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.


