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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 VILKET ÅR SOM AKTIVITETSLISTAN
GÄLLER I SIDHUVUDET



Syftet med aktiviteterna är att institutionerna skall bidra till att GU uppnår målen i ”Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015”.



Aktivitetslistan kan med fördel integreras i institutionens verksamhetsplan.



Aktivitetslistan skall fastställas av prefekt/motsvarande.



Aktiviteterna skall vara konkreta och lätta att följa upp i slutet av året.



Institutionen avgör antal aktiviteter som skall genomföras under året. Det är inget krav att genomföra aktiviteter inom samtliga mål-områden. Fokusera hellre på färre antal
aktiviteter som blir genomförda under året.



Institutionen bör ha minst en aktivitet inom områdena ”Forskning”, ”Utbildning” eller ”Samverkan”. Har institutionen laborativ verksamhet bör man även ha aktiviteter inom
områdena ”Kemiska ämnen” eller ”Miljörisker”.



Hänsyn ska också tas till de områden som bedöms ge upphov till institutionens största miljöpåverkan.



Inspiration till aktiviteter inom de olika mål-områdena kan man hitta under uppdragen i ”Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015”.
http://www.medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Handlingsplaner/



Aktivitetslistan ska följas upp minst en gång per år och uppdateras årligen.

Vid frågor är ni välkomna att höra av er till miljo@gu.se .
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Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas i början av året.
Finns koppling till
Aktivitet:
Vem gör vad?
institutionens
Skriv konkreta aktiviteter som är lätta att följa upp
Ange vilka funktioner som ansvarar
verksamhetsplan?
med avseende på genomförande.
för planering, genomförande och
uppföljning.

Dessa kolumner fylls i vid uppföljning 1-2 ggr per år.
Uppföljning:
Vad har genomförts?
Aktiviteten är…
Ge gärna en kortfattad
kommentar, t.ex. när
 Genomförd
aktiviteten genomfördes.
 Påbörjad
 Ej påbörjad

Forskning
Universitetet skall
främja forskningen
inom hållbar utveckling
i linje med Vision 2020
Utbildning
Universitetet skall öka
integreringen av hållbar
utveckling i
utbildningen i enlighet
med Vision 2020
Samverkan
Universitetet skall
stärka sin samverkan
med omgivande
samhälle inom hållbar
utveckling i linje med
Vision 2020.

Ja. Bioenv:s
forskning berör till
stora delar ämnen
med anknytning till
hållbar utveckling.
Ja. Bioenv:s
utbildning berör till
stora delar ämnen
med anknytning till
hållbar utveckling.

- Uppmana forskarna att anmäla publikationer till
GUP, Göteborgs universitets
publikationer.

Prefekt, miljösamordnare.

 Påbörjad

Kursledare ska rapportera ev. inslag av hållbar
utveckling till GUBAS

Utbildningsledare/ lärare

 Påbörjad

Ja. Bioenv
uppmuntrar
personalen att
samverka på många
plan.

- Personal uppmanas att delta i Universitetsveckan,
Vetenskapsfestivalen och liknande arrangemang.
- Informera på institutionens webbplats om
aktuella händelser med inslag av hållbar
utveckling.

Miljösamordnare

 Påbörjad

Resor
Universitetet skall
minska de totala
utsläppen av koldioxid
från tjänsteresor och

Nej

- Informera och uppmuntra till användning av
distanskommunikation via Jabber.
- Informera om GU:s resepolicy

Miljösamordnare

 Påbörjad

Universitetsgemensamt
mål i ”Handlingsplan
för miljö och hållbar
utveckling 2011-2015”?
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Användningen av
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energi med 20 procent
till 2015 jämfört med
2008
Energi och Byggnader
Universitetet skall
minska
energianvändningen
med 10 procent per
kvadratmeter till 2015
jämfört med 2008.
Inköp och Upphandling
Universitetet skall öka
andelen upphandlingar
(mätt i ekonomiskt
värde) där det ställs
sociala, etiska och
miljömässiga krav
Återanvändning och
Avfall
Universitetet skall
minska den totala
mängden avfall med 10
procent till 2015 jämfört
med 2009.

Nej

Nej

Nej

Miljösamordnare,
forskningsingenjörer

Miljösamordnare, övriga inköpare

 Påbörjad

- Informera personalen om vikten av att källsortera
avfallet.
- Samordning med städpersonal för att optimera
källsorteringssystemet i lunchrummet.

Miljösamordnare

 Påbörjad

- Information och uppmaningar till projektledare

Miljösamordnare,

 Ej påbörjad

 Ej påbörjad

Universitetet skall öka
andelen avfall som
materialåtervinns eller
komposteras med 10
procent till 2015 jämfört
med 2009.
Kemiska ämnen

Nej

 Ej påbörjad

- Genomföra ”nattvandring” dvs. att på kvällstid
kontrollera stängning av dragskåp samt belysning.
I samband med det uppmana personalen att
åtgärda.
- Informellt utse ”energiansvariga” för
gemensamma utrymmen, som tillser exv dragskåp
och belysning de inte används.
- Välja varor som är miljömärkta i inköpssystemet
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Universitet skall minska
antalet förekomster av
kemiska produkter som
finns upptagna i SINlistan med minst 5
procent till 2015 jämfört
med 2012 års resultat.
Miljörisker
Universitetet skall
minimera antalet
incidenter som medför
negativa konsekvenser
för miljön samt verka
för att minimera
konsekvenserna av
eventuella incidenter.

Nej

att fasa ut och ersätta kemikalier med
miljövänligare alternativ.
- Information och uppmaningar till Klaraadministratörer att samordna kemikaliehanteringen med målet att minska förekomsten av
”PRIO-kemikalier” i Zoologihuset.

forskningsingenjörer, Klaraadministratörer

-Informera om universitetsgemensamma
miljöutbildningar.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete.
- All personal som arbetar i lab ska genomgå kurs i
laboratoriesäkerhet.

Miljösamordnare,
forskningsingenjörer,
arbetsmiljöombud
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 Påbörjad

 Påbörjad
 Ständigt
pågående

 Genomförd

