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Minnesanteckningar från ledningens genomgång  
av miljöledningssystemet vid GU 

 
Tid: Onsdag den 12/3, 2008, kl 10-11. 
Plats: Rektor Pam Fredmans kontor i Vasaparken 
Närvarande: Rektor Pam Fredman (PF), Förvaltningschef P-O Rehnqvist (POR), Miljöchef 
Eddi Omrcen (EO), Miljösamordnare Ullika Lundgren (UL) 
 
 

1. Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgång 
2007: 

EO föredrar följande punkter: 
 
 Miljöenheten fick till uppgift att göra ett utskick till berörda dekaner om de avvikelser 

som förekommer systematiskt inom fakulteternas laborativa verksamheter samt föreslå 
att dekaner vidtar åtgärder.  

Resultat: Utskick är gjort. Sahlgrenska akademin har gått ut med information till samtliga 
inom akademin om detta. Dock ingen uppmaning från Naturvetenskapliga fakulteten och 
Konstnärliga fakulteten. 
 Avloppsmätningar från laborativ verksamhet vid GU. Efter senast provtagningen i  

juni 2007 vid Lundbergslaboratoriet hölls möte mellan Miljöenheten, GRYAAB och 
Miljöförvaltningen.  

Resultat: Avloppsmätningar från GU har inte påvisat några förhöjda halter av några 
otillåtna ämnen och därmed krävs inga fler provtagningar. 
Miljöförvaltningen och GRYAAB stöder istället GUs förslag om förebyggande arbete på 
laboratorierna. Miljöenheten arrangerade Laboratoriedagarna 2007, producerade filmen 
”Det hållbara laboratoriet” samt arbetar vidare med KLARA. 
 Frågan om källsortering för studenter kvarstår.  

Resultat: Efter samråd med avfallshandläggare och fakulteternas miljösamordnare har 
bestämts att frågan på de flesta fakulteter bör drivas av intendenter och miljösamordnarna 
själva. 
 Beslut att inrätta ett klimatpris 

Resultat: Klimatpris inrättat – första pristagare blev Ekonomiavdelningen. 
 Skall universitetet driva frågan om endast ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och frukt 

skall inköpas för hela universitetet?  
Beslut: Ingen fråga som universitetet centralt bör driva anser PM och POR. Föreslås mer 
och tydlig information på Miljöenhetens hemsida om vad KRAV och rättvisemärkning 
innebär och vilka fördelar som finns med sådana produkter. Stötta för att ramavtal sluts 
med leverantörer av sådana produkter. 

 
2. Revisioner och avvikelser 
2.1 Genomgång av revisionsrapporter och avvikelser från interna och externa 

revisisoner: 
EO: Presenterar senaste revisionsresultat. Alla avvikelser är släckta eller under 
bearbetning. Handelshögskolan får omrevision i vår.  
 
2.2 Status för korrigerande och förebyggande åtgärder: 
EO: Miljöenheten har haft möte med IT-avdelningen och UB om olika möjligheter att 
säkra uppföljning av avvikelser och avvikelsehantering. Kommer vidare att hanteras av 
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miljösamordnarnas råd för att få en heltäckande lösning för GU. GUs 
ärendehanteringssystem GÄRDA diskuterades som en möjlighet. 
 
UL: Behov finns av ny utbildningsplan för interna utbildningar i miljö och hållbar 
utveckling samt ett underlag till miljökompetensbehov för organsiationen. Både 
utbildningsplan samt underlag till miljökompetensbehov är under utarbetning. 
 
EO lyfter frågan om miljöinslag i Rektors chefs- och prefektmöten. PF menar att dessa 
möten inte får bli informationsmöten och att det i dagsläget inte finns utrymme för 
deltagande av miljö. Kan bli aktuellt i framtiden men då måste det handla om konkret 
uppgift eller arbete och inte information. 
 
3.Efterlevnad av miljölagar och andra krav: 
EO presenterar sammanställning av GU:s efterlevnad av aktuell miljölagstiftning.  
(se Bilaga) 
 
Beslut: PF beslutar att Göteborgs Universitet följer den identifierade miljölagstiftning.  

 
 

4. 2007 års resultat 
4.1 I vilken grad miljömål uppnåtts och handlingsplaner genomförts. 
Genomgång av resultat genom Miljöredovisning för 2007. 
Beslut: PF fastställer Miljöredovisningen 2007. 
 
PF önskar framgent att slutversionen ska finnas framme tidigare och att det därmed ges 
mer tid för att hinna läsa igenom ett så omfattande material innan fastställande. 
PF och POR anser att Miljöredovisningen är en bra och professionell produkt som vi bör 
marknadsföra. Förslag ges på att skicka den till miljöministern m fl. 
PF beslutar att skriva följebrev som kan skickas med miljöredovisningen  
EO meddelar att den också kommer att översättas till engelska. 
UL skall sätta ihop förslag till distributionslista. 
 
EO redovisar sammanställning av återrapportering av fakulteternas verksamhetsuppdrag 
om Miljö och Hållbar utveckling. Generellt ett mycket bra arbete och resultat från 
fakulteterna då alla i stort sett har fullgjort uppdraget. (se bilaga) 
 
4.2 Eventuella behov av förändringar i policy, mål, handlingsplan 
Miljöenheten vill revidera nyckeltal för 2008 samt se över uppdrag till 
universitetsgemensamma resurser. Målen kvarstår. 
PF och POR anser att mycket bra sker på miljöområdet men att vi inte når ut riktigt med 
hur bra vi är. 
Föreslås att fler miljöfrågor skall infogas i studentbarometern för att ge bra uppföljning av 
hur miljömedvetna våra studenter är.  
 
 
5. Frågor som väckts av externa intressenter. 
Inga negativa frågor har väckts från externa intressenter med undantag av diskussionerna 
tillsammans med miljöförvaltningen och GRYAAB enligt punkt 1 ovan. 
Positiva frågor som väckts: 
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Naturvårdsverket har efterfrågat utbildning av miljöledningsguiden i regi av Miljöenheten. 
Universitetets miljörevisionsledar Ulf Andersson kommer att hålla sådan utbildning. PF 
och POR ser detta som mycket positivt. 
Flera universitet och högskolor besöker oss för att lära mer om vårt miljöledningsarbete t 
ex Stockholms universitet, Högskolan i Borås, SLU. 
UL kommer att delta i NUAS konferens i Odense i augusti. Hon inleder konferensen med 
att bidra med vår erfarenhet av att tillämpa miljöledningssystem i vår organisation. 
 
Anna Lund från Högskoleverket har varit på besök hos Miljöenheten. Hon kommer att 
föra vidare frågan om att universitet och högskolor undantas från återrapportering av 
miljöledningsarbetet. 

 
PF: Vi bör bjuda in Miljöutskottet samt Utbildningsutskottet för ett besök. Bra kontakt 
med utbildningsutskottet finns i Ulrika Karlsson.  
Beslut: UL skriver förslag till inbjudningsbrev som PF kan skriva under. 

 
 

6. Resurser miljöarbete 
6.1 Resurser för miljöledningsarbetet i stort 
Inga förändringar, tilldelade medel för verksamhetsår 2008 gäller. 
 
6.2 Resurser för specifika satsningar 
EO: Föreslår att vi bör ha ett specifikt miljömål i fokus som strategisk satsning – frågan är 
vilket? 
PF och POR anser att nästa års satsning bör fokusera på att minska GUs klimatpåverkan. 
PF och POR föreslår mer satsning på E-möten. Utbildning av alla anställda i Marratech. 
UL föreslår också utveckling av distans platserna Tjärnö, Kristineberg, Dacapo med 
avseende på e-möten och videokonferenser. 

 
 

7. Miljöchefen informerar: 
EO informerar om:  
Tre examensarbeten kommer att bedrivas vid Miljöenheten: 
- Miljöcertifieringen vid GU 
- Transporter av gods vid GU 
- Fairtrade-universitet; bl a om sociala och etiska krav vid upphandling och inköp. 

 
Höstens utbildningsdag i samarbete med Upphandlingsenheten kommer att vara en 
Kontorsdag . Önskemål finns om att producera en film om det hållbara kontoret och/eller 
hållbara inköp. 
PF meddelar att inga extra medel kommer att beviljas till film eller liknande utanför 
ordinarie budget. 

 
EO lyfter frågan om vem som äger frågan om resor  vid GU? 
PF menar att resepolicy, beställning av  resor och liknande ligger ute i forskargrupperna, 
ofta inte ens på institutionsnivå. Vi kan bara nå bra resultat genom bra information. Bättre 
resestatistik på institutionsnivå och information kan styra valet av resor. Viktigt att 
poängtera att höga graden av utrikes flygresor inte skall ses som något negativt. Vi måste 
resa för att vara med på den internationella arenan. 
Vi kan nå ut med mycket bra information om resor via GU-Journalen. 
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8. Nästa tid för Ledningen Genomgång 
Nästa ledningen genomgång genomförs 14 oktober kl 14-15, i Vasaparken. 

 
 
Mötet avslutas. 
 
Antecknat av Ullika Lundgren 
 
 
Bilagor: 
1. Efterlevnad miljölagstiftning 
2. Resultat Verksamhetsuppdrag Miljö och Hållbar utveckling 2007 
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