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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.

Bryta ner det universitets-gemensamma målet i 
aktiviteter som är relevanta för den egna 
verksamheten och skriva in dessa i 
verksamhetens handlings- och verksamhetsplan 
eller i en aktivitetslista.

Kommunicera institutionens nya forskningsresultat inom 
hållbar utveckling och det interna miljöarbete på interna 
hemsidan eller respektive avdelnings.                                 
Sprida information av seminarier inom hållbar utveckling 
arrangerade av t ex Miljörådet och ge anställda och 
studenter möjlighet att delta.

Forskningsgrupper, Viceprefekter, Miljösamordnare, 
Miljörepresentanter

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.

Synliggöra och stödja användningen av 
fakultetsanpassade verktygslådor för hållbar 
utveckling.

Nätverket för integrering av hållbar utveckling (HU) inom 
utbildningen vid akademin arbetar vidare.

Nätverket

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas

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.

 Informera om utbildningsaktiviteter, fortbildning/ 
föreläsning för lärare inom miljö och hållbar utveckling, 
SDGerna.                                                                                   De 
chefer som inte gått universitetets chefsutbildning i miljö bör 
ta tillvara tillfället.

Utbildningsrådet rapporterar till miljösamordnaren.

Integrera hållbar utveckling i kurser och 
utbildningsprogram.

Fortsätta arbetet med integrering av miljö och hållbar 
utveckling i kurser och utbildningsprogram

Utbildningsrådet rapporterar till miljösamordnaren.

Stärka arbetet med hållbarhetsmärkning av 
kurser och utbildningsprogram.

Fortsätta arbetet med hållbarhetsmärkning av kurser och 
utbildningsprogram.

Utbildningsrådet rapporterar till miljösamordnaren.

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.

Inkludera studenter i institutionens/ 
motsvarandes hållbarhetsarbete och i arbetet 
med integrering av hållbar utveckling i 
utbildningen.

Kontinuerligt arbete med bl a introduktionsgenomgångar och 
riskbedömningar.

Kursansvarig/avdelning och rapporterar till miljörepresentant/ 
miljösamordnaren.

Stödja studentinitiativ inom hållbar utveckling. Ständigt inbjuda studenter att aktivt vara med i diskussioner 
och åtgärder för att förbättra miljöarbetet och rutiner.

Kursansvarig/avdelning och rapporterar till miljörepresentant/ 
miljösamordnaren.

Synliggöra och kommunicera universitetets arbete 
med hållbar utveckling för studenterna.

Informera om GU:s/ institutionens hållbarhetsarbete för 
studenter. Varje avdelning/ämnesföreträdare/kursledare 
har en introduktion.

Avdelning/ämnesföreträdare/kurs-ledare och rapporterar till 
miljörepresentant/ miljösamordnare

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas



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.

Verka för att det ställs hållbarhetskrav vid inköp. Att ha utbildade inköpare.
Verka för att det ställs hållbarhetskrav vid inköp.

Inköpare och avdelning och rapporterar till miljörepresentant/ 
miljösamordnaren.

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.

Verka för att minska antalet flygresor. Uppmuntra till att andelen resfria möten ökar ännu mer. Viceprefekt, avdelning  rapporterar till miljörepresentant/ 
miljösamordnaren.

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

Se till att digitala möten fungerar och att personalen är 
utbildad.

Viceprefekt, avdelning rapporterar till miljörepresentant/ 
miljösamordnaren.

Underlätta och skapa incitament för personal att 
miljöanpassa tjänsteresor.

Cykelverkstad är iordningställd på Medicinareberget och kan 
användas av anställda och studenter.

Miljörepresentant informerar och rapporterar till 
miljösamordnaren.

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

Uppmuntra till kollektivresor eller användning av cykel. Bra 
cykelställ. 

Viceprefekt, avdelning och rapporterar till miljörepresentant/ 
miljösamordnaren.

Främja miljöanpassat resande bland inresande 
och utresande studenter.

Att studenter reser kollektivt mellan sjukhusen i regionen. Ämnesföreträdare, kursansvarig och rapporteras till 
miljörepresentant

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas

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 . 

 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



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.

Verka för att minska energianvändningen i 
verksamhetens lokaler.

Varje forskargrupp ansvarar för att minska 
energianvändningen.

Forskargrupp, avdelning och rapporterar till 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.

Arbeta aktivt för att substituera farliga kemikalier 
vid institutionen.

          Gå igenom substitutionslistan:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/m
iljo/kemikalier/ nsg-nationella-substituionsgruppen,   
            samt  SIN-listan.

Forskargrupp, Kemikalieansvarig och Viceprefekt, avdelning 
och rapporterar till miljörepresentant/ miljösamordnaren.

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

Använd GURIA tills IA är på plats. Varje anställld och viceprefekt

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 när aktivitetslistan upprättas

Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall minimera antalet incidenter som medför negativa konsekvenser för miljön samt verka för att 
minimera konsekvenserna av incidenter.



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.

Verka för att minska den totala mängden avfall.  Till exempel om det går att använda mindre mängder. Varje anställd, forskargrupp, avdelning och rapporterar till 
miljörepresentant

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

Innan instrument slängs, ta kontakt med SA:s Återbruk på 
miljöhemsidan. Miljörepresentant har info.

 Forskargrupp, avdelning och rapporterar till miljörepresentant/ 
miljösamordnaren.

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


