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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.

Universitetets miljöprofil är tydliggjord i relevant forskning. Ett arbete är 
initierat för att tydliggöra institutionens miljöprofil mot hållbar utveckling 
med målet att öka antalet publikationer inom området. Föregående års 
aktiviteter inom forskningen fortsätte; Min plats i biosfären, Kulturella 
ekosystem i fjällen, Maintenance matters.

Temat har tagits upp av proprefekt med 
ansvar för forskning vid personalmöte 2021-
03-18. Avstämning sker i slutet av 2021. 
Prefekt, proprefekt, forskare

 

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.

Vi fokuserar istället på kriterier för hållbarhetsmärkning av kurser och 
program och arbetar med Vision 2030.

Prefekt, utbildningsansvarig, 
programansvariga.

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.



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

Miljöfrågor är med som en stående punkt på instituionens personalmöten. 
Personaldagar används som ett forum för kompetensutveckling inom 
området. Extern kompetens inom området planeras att bjudas in till 
personaldag under året. Prefekt, administrativ chef, miljögrupp.

Integrera hållbar utveckling i 
kurser och utbildningsprogram.

Programmen är hållbarhetsmärkta. Institutionen behöver dock aktivt arbeta 
med att tydliggöra detta utåt. Denna fråga planeras att behandlas under en 
personaldag under 2021. Syftet med detta är att beskriva institutionens 
miljöarbete utåt mot omvärlden.

Prefekt, utbildningsansvarig, 
programansvariga.

Stärka arbetet med 
hållbarhetsmärkning av kurser 
och utbildningsprogram.

Efter arbete i  institutionens miljögrupp har en presentation gjorts på 
personalmöte och arbetet följs upp på programnivå.

Utbildningsansvarig och programansvariga.

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.

Studentrepresentant bjuds in till institutionens miljögrupp samt till 
personaldag/ar när det gäller miljöfrågor.

Miljögruppen.
Stödja studentinitiativ inom 
hållbar utveckling.

Studenter är representerade i institutionens miljögrupp. Institutionens 
budget ger ett visst ekonomiskt utrymme för miljöinitiativ från studenter, 
som t.ex att bjuda in en föreläsare på temat.

Prefekt.
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.

Utbildningsansvarig, programansvariga, 
lärare.

INKÖP OCH UPPHANDLING

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 . 



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.

Miljögruppen undersöker möjligheten till avtal med lokala producenter för 
att minska transporter.

Miljögruppen

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.

Arbete pågår med en resepolicy för Kulturvård. Målsättningen är att, när så 
är möjligt, övergå till ett ökat resande med tåg.

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

 Fördelningen mellan fysiska och digitala möten diskuteras samt 
konsekvenser för verksamheten. Digitala konferenser genomförs, ex 
Färgforum och BICCS.

Ledningsgruppen.
Underlätta och skapa 
incitament för personal att 
miljöanpassa tjänsteresor.

Resor mellan institutionens olika orter sker med allmänna 
kommunikationsmedel,(i normal-läge). Personal uppmanas att använd GU:s 
bilpool i de fall bil behövs som ett alternativ till egen (äldre) bil.

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

Ökade möjligheter till hemarbete även efter nuvarande situation diskuteras 
som ett led i att minska resande.

Ledningsgruppen.

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

 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



Främja miljöanpassat resande 
bland inresande och utresande 
studenter.

Studenter uppmanas att använda allmänna transportmedel i så stor 
utsträckning som möjligt under ex praktikperioder.

Kursansvariga.

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.

Campus-fråga/Fastighetsägare.

Campus-service/Fastighetsägare.

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.

SIN-listan bevakas och kemikalier substitueras där så är möjligt.

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

Nytt system för avvikelsehantering introduceras under 2021. 
Implementeringen följs upp för att verka för att incidenter och avvikelser 
rapporteras.

Administrativ chef

ÅTERANVÄNDNING OCH AVFALL

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.



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.

Mängden papper har minskat på grund av ökad digitalisering.

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

Källsortering görs i verksamheten. Strävan är att minska fraktionen 
brännbart avfall.

Prefekt och medarbetare.

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


	Aktivitetslista 2021

