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Dessa kolumner är förifyllda
Universitetsgemensamt
Uppdrag till dekan,
mål i ”Handlingsplan för
prefekt/motsvarande i
miljö och hållbar
”Handlingsplan för miljö och
utveckling 2017-2019”
hållbar utveckling 2017-2019”:

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas.
Aktivitet:
Vem gör vad?
Konkretisering av uppdragen. Skriv
Ange vilka funktioner som
aktiviteter som är lätta att följa upp med
ansvarar för planering,
avseende på genomförande.
genomförande och uppföljning.

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

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.

- Forskningskollegiet samordnar
institutionens forskare som möts och
diskuterar relevanta frågor.
- Information om möjliga
forskningsfinansiärer som t.ex.
Klimatfonden förbättras.

Proprefekt

Proprefekt

 Ej påbörjad

Utbildning
Universitetet skall öka och
kvalitetssäkra
integreringen av hållbar
utveckling i utbildningen.

Synliggöra och stödja
användningen av
fakultetsanpassade
verktygslådor för hållbar
utveckling.
Främja kompetensutveckling
inom hållbar utveckling för
lärarkollegiet och andra
relevanta yrkeskategorier.
Integrera hållbar utveckling i
kurser och utbildningsprogram.

Genomföra och utvärdera sådana
moment som idag genomförs i
introduktionskursen på kandidatnivå.

Utbildningsansvarig och
programråd

 Påbörjad

Verktygslådorna har börjat
användas. Resultaten
behöver utvärderas och
diskuteras i programrådet.

Föreläsningsserie för studenter och
personal i Mariestad och Göteborg
planeras under 2017. Medel har sökts
från GUs miljöfond för ändamålet.
Pågår i revidering av kandidat- och
masterprogram och genomförs i nya
kursplaner. Planerad föreläsningsserie
syftar till att ge gemensamma bilder
bland personal och studenter.
Pågår i revidering av kandidat- och
masterprogram och genomförs i nya
kursplaner.

Vice prefekt i Mariestad

 Påbörjad

Ansökan om medel har
lämnats in, besked inväntas
om beviljande.

Utbildningsansvarig och
programråd

 Påbörjad

Integrationen pågår när nya
kursplaner skrivs. Dessa
diskuteras i programrådet.

Utbildningsansvarig och
programråd

 Påbörjad

Märkningen har genomförts
i nya utbildningsplaner och
kommer att synas i nya
kursplaner.

Engagera studenterna i utvärderingen
av hur väl vi uppfyller
hållbarhetsmärkningen i
utvärderingarna.

Kursansvariga

 Påbörjad

Studenterna ingår som målgrupp i den

Vice prefekt i Mariestad

 Påbörjad

Stärka arbetet med
hållbarhetsmärkning av kurser
och utbildningsprogram.
Studentmedverkan
Universitetet skall öka
studentmedverkan inom
hållbar utveckling vid
universitetet och i

Synliggöra och kommunicera
universitetets arbete med
hållbar utveckling för
studenterna.
Inkludera studenter i

Dessa kolumner fylls i vid uppföljningen.
Uppföljning:
Vad har genomförts?
Aktiviteten är…
Ge en kortfattad
 Genomförd kommentar, t.ex. när
aktiviteten genomfördes.
 Påbörjad
 Ej påbörjad
Forskningskollegiet
 Påbörjad
sammanträder ca tre
gånger/termin.
Kommer att genomföras i
forskningskollegiet.

Se ovan.
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samhället.

fakultetens/institutionens/mots
varandes hållbarhetsarbete och i
arbetet med integrering av
hållbar utveckling i utbildningen.
Stödja studentinitiativ inom
hållbar utveckling.

Inköp och Upphandling
Universitetet skall ställa
1
hållbarhetskrav vid alla
ramavtal och öka
kravställningen vid
objektsupphandlingar.

Samarbeta med Miljöbron
och/eller andra aktörer för
utbyte med näringsliv och
offentlig verksamhet inom
hållbar utveckling.
Verka för att det ställs
hållbarhetskrav vid inköp.

Universitetet skall öka
andelen inköp där det
ställs hållbarhetskrav,
inom prioriterade
2
produktområden .
Resor Universitetet skall
minska utsläppen av
koldioxid från tjänsteresor

1
2

Verka för att minska antalet
flygresor mellan Göteborg och
Stockholm.

planerade föreläsningsserien där medel har
sökts från GUs miljöfond.

 Genomförd

Studentinitiativ stöds.

 Genomförd

Schema läggs så att dagar är
fria från undervisning.

Prefekt

 Påbörjad

Institutionen har tidigare
tagit emot praktikanter från
Miljöbron och önskar
fortsätta med det.

- Verka för att flera lokala
upphandlingsavtal upprättas lokalt.
Undersöka om nuvarande avtal för
transportlösningar kan ersättas med lokal
entreprenör för utbildningarna i Mariestad.
- Verka för en bättre matchning när det
gäller transporter så att fordonsstorlek
matchas mot gruppstorlek.

Prefekt, administrativ chef

 Påbörjad

Problemet är identifierat
och underlag för lokal
upphandling arbetas fram.

Berörda kursansvariga

 Påbörjad

Krav ställs på upphandlade
transportbolag att erbjuda
för ändamålet lämpligt
fordon.

Inköp av teknisk utrustning för att
möjliggöra resfria möten genomförs.

Prefekt

 Genomförd

Inköp av utrustning för
Jabber har genomförts.

- Studenter medverkar i
hållbarhetsrelaterade mässor mm för
allmänheten.
- Möjliggöra aktiviteter genom
schemafria dagar.

Kurs- och programansvariga

Praktikplats erbjuds på institutionen.

Kurs- och programansvariga

Med hållbarhetskrav avses ekonomiska krav, miljökrav, sociala och etiska krav samt krav på livscykelperspektiv.
Datorer och bildskärmar, drycker, frukt, kontorspapper, mjukpapper, städkemikalier, bilar, textila profilprodukter och möbler.
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per helårsanställd till 2019
jämfört med 2015.

Energi och Byggnader
Universitetet skall minska
energianvändningen med
10 procent per
kvadratmeter till 2019
jämfört med 2015.
Universitetet skall vid alla
nybyggnationer och större
ombyggnationer ställa
miljökrav motsvarande
Miljöklassad byggnad nivå
Guld.
Miljörisker och
Kemiska ämnen
Universitetet skall
minimera antalet
incidenter som medför
negativa konsekvenser för
miljön samt verka för att
minimera konsekvenserna
av incidenter.

Återanvändning och
Avfall

Anpassning/uppgradering av pc/Mac görs
för att främja resfria möten. Dessa
uppgraderingar blir ett komplement till
Jabber-anläggningar.

Prefekt, vice prefekt i Mariestad

 Påbörjad

Fortsatt uppgradering av
personalens pc/Mac görs.

Bygghantverksprogrammet i Mariestad får
nya lokaler.

Prefekt, vice prefekt i Mariestad

 Påbörjad

Diskussion med Mariestads
kommun pågår.

Verka för att
hållbarhetsaspekter beaktas i
nya, och befintliga,
campusutvecklingsprojekt.

Hållbarhetstanken är tydligt uttalad vid
omlokalisering/nybyggnation av lokaler för
bygghantverksprogrammet.

Prefekt, vice prefekt Mariestad

 Påbörjad

Lokalprogram och
behovsanalys har tagits fram
som ett underlag.

Säkerställa att inventering
genomförs årligen i KLARA.

En person har i uppdrag att ansvara för
inventering i KLARA.

Prefekt

 Genomförd

Genom prefektbeslut utses
ansvarig för inventering i
KLARA.

Arbeta aktivt för att substituera
farliga kemikalier vid
institutionen.
Verka för att KLARA
kemikaliehanteringssystem
används för riskbedömningar.
Tillse att fakulteten har en
slutgranskare i KLARA.
Säkerställa att GURIA används
för avvikelserapportering och
förbättringsförslag inom miljö
och hållbar utveckling.
Säkerställa att allt avfall sorteras
enligt avfallsplan eller

Tydliga rutiner finns för substituering av
farliga kemikalier.

Prefekt

 Genomförd

Genom prefektbeslut är
rutiner fastställda.

Tydliga rutiner finns för riskbedömningar
när det gäller kemikalier.

Prefekt

 Genomförd

Genom prefektbeslut är
rutiner fastställda.

Miljöansvarig utses vars uppgift är att
arbeta med miljö och hållbar utveckling
bland annat i GURIA.

Prefekt

 Påbörjad

Prefektbeslut om ny
miljöansvarig fattas i början
av 2017.

Tydliga rutiner finns för källsortering.

Prefekt, vice prefekt

 Genomförd

Rutiner för källsortering har
tagits fram och används i

Främja personalens användande
av tekniker för resfria möten
(distansmöten).
Underlätta och skapa incitament
för personal att miljöanpassa
tjänsteresor samt resor till och
från arbetet.
Verka för att minska
energianvändningen i
verksamhetens lokaler.
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Universitetet skall minska
den totala mängden avfall
med fem procent till 2019
jämfört med 2015.

återanvänds.

verksamheten.

Universitetet skall öka
andelen avfall som
återanvänds,
materialåtervinns eller
komposteras med tre
procentenheter till 2019
jämfört med 2015.
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