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Sahlgrenska Akademin 

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling  
 

 
 
 

• Aktivitetslistan utgår från Sahlgrenska Akademins mål inom Hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling beslutade i verksamhetsplan 2022.  

• Syftet med aktiviteterna är att institutionen skall bidra till att uppnå målen om minskad klimatpåverkan.  

• Aktivitetslistan följs upp vid årets slut. 
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Förifylld kolumn               Dessa 2 kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas        Dessa kolumner fylls i vid uppföljningen. 

Mål i SA 
verksamhetsplan för 
2022 

Aktivitet: 

 

Vem gör vad? 

 

Uppföljning: 

Aktiviteten 
är… 

 Genomförd 

 Påbörjad 

 Ej påbörjad 

Vad har genomförts? 

Ge en kortfattad kommentar, t.ex. 
när aktiviteten genomfördes. 

Ta till vara möjligheterna 
att bygga hållbart vid 
planering av om- och 
nybyggnationer 

 

• I största möjliga mån påverka VGR till 
miljövänliga val vid ombyggnation och 
renovering av lokaler för institutionens 
verksamhet. 

• Prefekt och administrativ 
chef. 

  

Ta till vara erfarenheterna 
från pandemin av digitala 
möten och digitalisering av 
undervisning för att minska 
klimatpåverkan av resor 

• Uppmuntra till att fortsätta med resfria 
möten/hybrid-möten istället för att resa.  

 
• Fortsatt efterlevnad av GU:s resepolicy 

om inga flygresor under 50 mil. 
 
• Fortsätta arbetet med integrering av miljö 

och hållbar utveckling i kurser och utbild-
ningsprogram.  

 
 

• Sektionschef 
 
 
• Prefekt, sektionschef och 

administrativ chef.  
 
• Vice prefekt för grundut-

bildning. 
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Arbeta utifrån 
klimatramverket ta fram 
ytterligare åtgärder för att 
uppnå en reducering av 
koldioxidutsläppet med 25 
%  

• Verka för att minska energianvändningen 
i verksamhetens lokaler.  

 
 
• Analys av vilka inköp/produkter som bi-

drar till institutionens CO2-utsläpp; via 
Svalna och ekonomisystemet samt kom-
plettera aktivitetslistan utifrån resultatet. 

 

• Fortsätta att aktivt bidra till den universi-
tetsgemensamma utvecklingen av Svalna.   

 
 
• Fortsatt påverka fakultets- och gemensam 

nivå på GU att verka för gemensamma 
och normerande insatser inom ramen för 
klimatramverket. 

 

• Varje anställd, forskar-
grupp, avdelning  

 
 
• Administrativ chef, 

miljösamordnare.  
 
 
 
• Administrativ chef, 

miljösamordnare. 
 
 
• Prefekt, administrativ chef, 

miljösamordnare. 

  

Vid inköp och beställningar 
aktivt beakta 
hållbarhetsperspektivet, t 
ex undvika 
engångsförpackningar 

• Aktivt försöka välja produkter som bidrar 
till minskade C02 utsläpp eller har bättre 
miljöegenskaper.  

• Beakta möjligheter till återbruk före 
nyinköp, bland annat vid planering av 
kontorslokaler i Sahlgrenska Life.  

• Alla anställda; rapportera 
via Miljörepresentant till 
Miljösamordnare.  

• Administrativ chef och 
ekonomisamordnare 

  

Bevaka att arbetet 
fortskrider för att minska 
risken med användandet av 
kemikalier i forskning och 
undervisning 

• Arbeta för att substituera eller fasa ut far-
liga kemikalier vid institutionen. Bl.a. ge-
nom att: Gå igenom substitutionslistan: 
https://medarbetarportalen.gu.se/sahl-
grenskaakademin/miljo/kemikalier/ nsg-
nationella-substitionsgruppen, samt SIN-
listan. 

 

• Forskargruppsledare. 
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• Genomföra Introduktionsgenomgång och 
riskbedömningar för studenter och perso-
nal.  

 

• Sektionschef delegerar till 
respektive Avdelning/äm-
nesföreträdare/kurs-ledare 
samt forskargrupper  
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