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Minnesanteckningar 

Ledningens genomgång avseende GU:s 
miljöledningssystem och miljöarbete 

 
 
Tid: Tisdag den 16/10, 2007, kl 14.00-15.00 
Plats: Rektor Pam Fredmans kontor i Vasaparken. 
Deltagare: Pam Fredman (PF), Rektor, P-O Rehnquist (POR), Förvaltningschef, Eddi 
Omrcen (EO), Miljöchef, Jens Mentzer (JM), Miljöcontroller. 
 
 
1. Uppföljning av beslutade åtgärder vid tidigare genomgångar 
Utdrag ur föregående mötesanteckningar: Beslut: Rektor beslutar att fastighetschef, miljöchef 
och förvaltningschef analyserar frågan om källsorteringen för studenter. Förvaltningschefen 
driver frågan vidare såsom han anser nödvändigt. 
EO och POR meddelar att inga åtgärder vidtagits i denna fråga men kommer att vidtas i 
samverkan med fakulteter där källsorteringen brister. 
 
Utdrag ur föregående mötesanteckningar: Beslut: Rektor beslutar att skicka ut skrivelse till 
dekaner avseende uppföljning av plan för integrering av hållbar utveckling i utbildning inom 
respektive fakultets verksamhetsområde. 
PF meddelar att utskicket gjorts. Responsen på hur arbetet med planerna fortskrider väntas 
dock först vid den årliga återrapporteringen i januari. 
 
Utdrag ur föregående mötesanteckningar: Beslut: Rektor beslutade att alla detaljerade regler 
inom miljöområdet skall läggas ihop till ett samlat beslutsunderlag kallat ”Regler inom 
miljöområdet”, dessa regler kommer Rektor att fastställa. Miljöchefen fick i uppdrag att 
förbereda detta ärende. 
EO har inventerat regler och rutiner inom miljöområdet och dragit slutsatsen att det i nuläget 
finns ett litet behov av att utarbeta ett samlat beslutsunderlag.  
 
 
2. Genomgång av avvikelser 
2.1 Avvikelser från interna samt externa miljörevisioner 
EO delar ut en sammanställning av genomförda miljörevisioner (se Bilaga 1). EO berättar att 
de externa miljörevisorerna är mycket positiva till GUs miljöarbete, i synnerhet GF, och 
berömmer oss. Att GU inte gått ner i någon svacka efter att själva certifieringen avklarats 
upplever de som extra positivt. 
POR uppmärksammar att tre revisioner saknar avvikelser och undrar om han har missat något 
för GF som är en av de saknade rapporterna. EO informerar att det är revisionsrapporterna 
som saknas men avvikelserna har kommunicerats till de berörda fakulteterna, som har 
åtgärdat dem. Det är miljörevisorn, och inte de reviderade enheterna, som brustit då 
revisionsrapporterna inte färdigställts i tid. 
 
2.2 Övriga avvikelser 
JM informerar om att övriga avvikelser, från verksamheten huvudsakligen består av frågor, 
oklarheter och mindre klagomål, främst via telefon och e-post,. JM klargör att dessa frågor tas 
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om hand löpande och att ingen av de inkomna s k avvikelserna, i nuläget, behöver några 
åtgärder från ledningen.  
 
 
3. Efterlevnad av miljölagar och andra miljökrav 
JM följer kort upp tidigare åtgärder och går igenom den nya utredning som gjorts (se Bilaga 
2) 
 
JM tar upp hanteringen av kemikalier som ett problemområde. Vid de interna 
miljörevisionerna har en del systematiska problem uppmärksammats på många laboratorier. 
Miljöenheten och Skyddsingenjören arbetar intensivt med dessa frågor med bl.a. information, 
utbildning, KLARA kemikalieregister, regler och rutiner. JM reser frågan om detta arbete kan 
drivas i linjeorganisationen på ett tydligare sätt, trots att frågan är av en detaljeringsnivå som 
ofta inte tas upp i t.ex. ledningsrådet. PF anser sig dock inte kunna ta upp frågan om 
kemikaliehantering med berörda dekaner direkt men att avvikelserna från revisionerna samt 
förslag på åtgärder kan skickas till berörda dekaner med Miljöenheten som avsändare.  
 

Beslut: PF beslutar att GU följer den identifierade lagstiftningen. 
 
Beslut: PF beslutar att EO och JM gör ett utskick till berörda dekaner om att de 
avvikelser som förekommer systematisk inom fakultetens laborativa 
verksamhet, samt föreslår att dekanus vidtar åtgärder. 

 
4. Uppföljning av Handlingsplan för miljöarbete och hållbar utveckling år 2007-2010 
EO informerar om att en enklare halvårsuppföljning har gjorts av handlingsplanen, den 12 
september. Miljöenheten samlade fakulteternas företrädare och företrädare för de 
gemensamma resurserna (GF/GMV m.fl.) för en kort rapportering om var vi står, samt 
diskussioner om hur man kan samarbeta runt vissa frågor. EO bedömer att läget ser positivt 
ut, det sker aktiviteter inom alla aspektområden, kanske t.o.m. så positivt att man kan fundera 
på att höja ambitionen i vissa uppdrag. En rapport från uppföljningen finns framtagen (se 
bilaga 3). 
 
5. Verksamhetsuppdrag till Fakulteter 2008 
EO presenterar ett utkast på verksamhetsuppdrag för 2008, (se bilaga 4). Det ser i stort sett 
identiskt ut med föregående års uppdrag förutom två korrigeringar.  
1. Istället för att ”utarbeta” en handlingsplan för miljö och hållbar utveckling, som 2007 års 
uppdrag innehöll, har formuleringen ändrats till ”genomför”. 
2. Formuleringen att ”genomföra” den under 2006 utarbetade planen för integrering av hållbar 
utveckling i grundutbildningen skall kvarstå ännu ett år. Bakgrunden till detta är PF beslut 
från förra ledningens genomgång att ett år är för kort tid för en implementering av en så stor 
fråga. PF förtydligare att formuleringen ”påbörja” implementering är bättre än ”genomföra”. 
 

Beslut: PF godkänner EOs utkast med korrigering för ”påbörja”, samt att EO 
samordnar sig med Planeringsavdelningen i det fortsatta arbetet med 
verksamhetsuppdraget. 

 
 
6. Eventuella behov av ändringar/förbättringar i miljöledningssystemet 
6.1 Rektors förbättringsförslag 
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PF identifierar videokonferenser som ett område som vi kan förbättra avsevärt. PF föreslår att 
man skall ha GU ledningsråd som en videokonferens någon gång under vintern. POR menar 
att ett förbättringsområde är taxi och resor. Vi bör efterfråga miljöbilar när vi beställer taxi. 
Alla våra ramavtalsleverantörer på taxi kan komma med miljöbilar om det efterfrågas. Bilpool 
på gemensamma förvaltningen är något GU satsar på. 
 
6.2 Behov av ändringar i policy, mål och handlingsplan 
Inga sådana förändringar förs fram. 
 
6.3 Frågor som väckts av externa intressenter 
Inga sådana punkter tas upp här. Se dock punkt 2 och 8. 
 
 
7) Miljöchefen informerar 
7.1 Studentdagen HållBarHet 27-28/11 
EO informerar om att studentdagar i hållbar utveckling ”HållBarHet” genomförs 27-28/11 i 
form av två eftermiddagar. Förra årets succé med 350 studenter hoppas vi upprepa. I år 
arrangeras dagarna ihop med Chalmers. PF deltar i en paneldebatt. PF försäkrar sig om att det 
även finns engelska moment under dagarna.  
 
7.2 Labbdagar 13-14/11 
Ett intressant program är utarbetat. Ramavtalsleverantörerna pratar och ställer ut på 
Wallenberg konferenscentrum. GU:s labbfilm kommer att premiärvisas. I nuläget är det ca 
100 personer anmälda. 
 
7.3 Ny film ”Det hållbara laboratoriet”. 
Universitets-TV och Miljöenheten håller på att producera den nya filmen. PF medverkar i en 
intervju. Premiärvisning av filmen sker den 13/11. 
 
7.4 Miljöenhetens uppdrag från Naturvårdsverket att uppdatera ”Lathund för 
miljöledning i staten” 
Miljöenheten har fått ett prestigeuppdrag att uppdatera det dokument som styr miljöarbetet i 
hela den statliga sektorn, allt från Länsstyrelser till Jämställdhetsombudsmannen. 
Miljöenheten har arbetat med uppdraget sedan sommaren och slutrapport skickas till 
Naturvårdsverket den 31/10. 
 
7.5 Rektors spridning av miljölednings information till GU styrelse och till GU dekaner.  
PF föreslår att hon informerar styrelsen om vårt miljöarbete på nästa möte under den 
inledande informationspunkten. PF tar upp något allmänt om kraven i regleringsbrevet, GU är 
enda universitet med ISO 14001 och EMAS certifikat, beröm från externa revisorer på SP., 
samt förändringen i högskolelagen och integrering av hållbar utveckling i utbildning. 
PF föreslår också att EO skall ta kontakt med henne när det inträffat något speciellt som 
styrelsen kan vara intresserad av. 
EO undrar om statusen på dokumentet ”Rektors vision – GU om fem år” och hur detta 
förhåller sig till den Strategiska planen. PF berättar att detta var något som hon presenterade 
för styrelsen och att den är ett utdrag från den strategiska planen. EO noterar att miljö och 
hållbar utveckling inte finns med trots att detta uttryckts som ett profilområde i tidigare 
planer, samt i GU:s identitet och image. 
PF klargör att hon välkomnar skrivningar om miljö och hållbar utveckling, som ska in i ett 
dokument kallat ”Forsknings- och utbildningsstrategier för GU 2009-2012”, se punkt 7.10. 
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7.6 Resultat avloppsmätningar 
JM informerar om att avloppsmätningar genomförts utan några negativa resultat. 
Miljöförvaltningen har dock efterfrågat tätare och mer omfattande provtagning av 
avloppsvattnet, vilket Miljöenheten ansett som onödigt. EO och JM har skrivit ett brev till 
Miljöförvaltningen och inväntar reaktion från myndigheten. 
 
7.7 Kemikaliesamordnare på GU 
EO pekar på behovet av man inom universitetet tar ett samlande grepp inom 
kemikalieområdet. Arbetsmiljö, miljö, säkerhet, etik på olika nivåer hanterar frågor som berör 
den laborativa verksamheten. Tidigare har T/A-personal fyllt en viktig funktion genom att 
vara en kunskapsresurs och i någon mån ansvarig för att arbetet på labbet genomförs på ett 
bra sätt. När dessa tjänster försvinner måste universitetet bygga upp andra system som ger 
kontinuitet och stöd för forskare, doktorander och ex-jobbare som tillfälligt kommer in i 
laboratorierna. EO ser ett behov av att inrätta en funktion som ”GU kemikaliesamordnare” 
centralt på universitetet, med ansvar att samordna de centrala funktionerna samt bygga upp ett 
system för säkra laboratoriemiljöerna. Liknande funktioner finns idag inom VGR och SU.  
PF menar att detta ansvar borde ligga på universitetets skyddsingenjör inklusive ett 
samordnande ansvar för alla områdena som berör kemikaliehanteringen. Därmed finns inget 
behov av att inrätta en ny funktion som ”GU kemikaliesamordnare”. 
 
7.8 Regeringsuppdrag 2006/2007 ”Återrapportering miljöledningssystem inom 
universitet och högskolor”. 
EO informerar att uppdraget lämnats in i maj, dvs innan aviserad deadline. POR berättar att 
Max Kesselberg är ansvarig handläggare på utbildningsdepartementet och han har meddelat 
att ärendet är under beredning. POR fortsätter att bevaka detta ärende. 
 
7.9. Klimatpris till bästa institution år 2006 och bästa klimatförbättring 2007 
JM berättar att med hjälp av ett examens arbete har vi kunnat identifiera koldioxidutsläppen 
för varje institution på hela GU. Utsläppen har beräknats på institutionernas tjänsteresor och 
energianvändning, som delats med antal anställda resp. antal kvadratmeter. 
JM föreslog att GU instiftar ett klimatpris för bästa institution/enhet år 2006, som blir bästa 
klimatförbättring för år 2007. 
 

Beslut: PF beslutar att ett klimatpris inrättas och att det delas ut i samband med 
Luciafirandet eller glöggbjudningen i Vasaparken i dec 2007. 

 
7.10 Ny utbildnings- och forskningsstrategi på GU 
PF informerar om arbetet. EO menar att hållbar utveckling lyfts fram tidigare som ett 
profilområde och att det är märkligt att det saknas i nuläget. PF menar att det handlar om 
spetskompetens och att miljö och hållbar utveckling skulle vara ett alltför brett område. JM 
lyfter fram att det finns flera öar och områden inom miljö och hållbar utveckling där GU 
ligger i den absoluta eliten. JM frågar om Göteborgs Miljövetenskapliga centrum (GMV) 
deltagit i arbetet med att ta fram strategierna. PM meddelar att detta sköts av prorektorerna 
och fakultetsnämnderna. POR menar att Miljöenheten är välkomna att uttrycka sina åsikter på 
den ”hearing” som anordnas inom ämnet i november i Vasaparken. Dokument, kallat 
”Forsknings- och utbildningsstrategier för GU 2009-2012”, ska processas ytterligare och 
fastställas innan årets slut, samt därefter skickas till regeringen. 
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8. Resurser och satsningar inom miljö och HU 
POR meddelar att GMVs forskarskola fortsätter, i övrigt har Miljöenheten 2,3 miljoner och 
endast 0,7 procent med löneuppräkningen. EO menar att detta knappt täcker enhetens 
lönekostnader. 
EO anser att Miljöenheten presterar ypperligare resultat och har på flera håll lyfts fram som en 
förebild, t ex i rapporten ”Lagspel eller solokörning”, där jämförelser gjorts mellan 
administrationen på GU och Lunds universitet. Dessutom Regeringsuppdrag, Riktlinjer för 
hela statliga sektorns miljöarbete, besök från Japan, Norge, Finland och lång rad svenska 
universitet och högskolor. EO undrar om inte sådana enheter ska premieras extra? 
EO anser att miljöenhetens budget för 2008 bör ökas samt att det ska finns utrymme för 
speciella satsningar. EO tar exemplet med att analysera och dokumentera arbetet från start till 
med GU:s miljöcertifiering. PF rekommenderar EO att inkomma med en lista på strategiskt 
viktiga projekt som kan genomföras under 2008, detta görs i samband med ordinarie 
budgetarbete. 
 
 
10. Nästa tid för Ledningens genomgång 
Nästa Ledningen genomgång genomförs i mars 2008, i Vasaparken.  
EO bokar in tid hos rektors sekreterare Monica Sandberg. 
 
 
 
 
Antecknat av Jens Mentzer,  2007-11-08 
 
 
 
Bilagor: 
1) Sammanställning resultat miljörevisioner  
2) Halvårsuppföljning av ”Handlingsplan för miljöarbete och hållbar utveckling år 2007-2010 
3) Lagutredning 
4) Utkast Fakulteternas verksamhetsuppdrag för år 2008 
 
 
 
 
 
______________ 
Miljöhandboken för Göteborgs universitet 
Beslutad av/datum: Miljöchef / 2007-12-05 
Diarienr: F8 70/07 
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BILAGA 1: Resultat av miljörevisioner 2007 
 

Datum Organisation Större 
avvikelser 

Mindre 
avvikelser 

Obser-
vationer 

2007-02-
09 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
(kvar sedan hösten 2006) 

1 7 10 

2007-03-
15 

IT-universitetet 1 4 12 

2007-04-
16--18 

Naturvetenskapliga fakulteten (rap ej 
lev) 

   

2007-04-
20 

Samhällsvetenskapliga fakulteten (rap 
ej lev) 

   

2007-04-
25-26 

Ledningen, GF samt övriga enheter 
under rektor (rap ej lev) 

   

2007-04-
26-27 

Humanistiska fakulteten 0 3 4 

2007-06-
13--15 

Extern miljörevision vid Ledningen, GF, 
Naturvetenskaplig, Samhälls-
vetenskaplig och Humanistisk fakultet, 
IT-universitetet,  

0 7 1 

2007-09-
19 

Konstnärliga fakulteten 2 11 20 

2007-09-
27 

Universitetsbiblioteket 0 6 8 

2007-10-
02--03 

Ledningen, GF samt övriga enheter 
under rektor 

0 1 12 

2007-10-
10--11 

Sahlgrenska akademin    

2007-10-
15 

Handelshögskolan    

2007-10-
25 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten    

2007-12-
05--07 

Extern miljörevision vid Ledningen, GF, 
Sahlgrenska akademin, Konstnärliga 
och Utbildningsvetenskapliga 
fakulteterna och Handelshögskolan. 

   

Summa 
2007 

  4 38 67 

 

BILAGA 2: Halvårsuppföljningen av mål och handlingsplan 
Halvårsuppföljning återfinns på http://www.mls.adm.gu.se/miljoarbete/Uppfoljning/   
Om inte, skicka ett e-post till Miljöenheten. 
(På grund av omfattningen på halvårsuppföljningen så bifogas den inte i sin helhet i dessa 
minnesanteckningar.) 
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BILAGA 3: Utredning om GU efterlever miljölagstiftning och 
andra krav 
Underlag för universitetsledningens genomgång 2007-10-16 genomförd i enlighet med rutin 
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/720405_Attutvarderalagefterlevnad.pdf  

Lagstiftning som efterlevs men åtgärder behövs 

Kemiska och biologiska laboratorier 
Det finns flera lagparagrafer inom lagstiftningen om laboratorier som det är tveksamt om GU 
efterlever fullt ut. Det föreligger inte någon större fara för miljön, typ utsläpp, men lagstiftningen är 
inte efterlevd till fullo. Denna hantering förekommer på Sahlgrenska akademin och 
Naturvetenskapliga fakulteten. De bestämmelser som åsyftas är bl.a.: 
Riskanalyser: Kravet på riskanalyser efterlevs inte fullt ut. Det görs på många ställen men inte 
överrallt. 
Förvaring av kemikalier: Ej låsta utrymmen för gift. Viss förvaring sker i dragskåp. 
Märkning: Brukslösningar märks i stort sätt inte alls med farosymboler 
Avlopp: Det finns klara regler för vad som får hällas ut men viss personal gör egna bedömningar. Ofta 
är kvalitet på de egna bedömningarna hög men ibland fallerar det. 
Föreslagen åtgärd: Hur kan ledningens driva denna fråga? 
Miljöorganisationen arbetar vidare med att öka kunskap och medvetenheten bland 
laborativpersonal.  
 

Lagstiftning som efterlevs 
Allmän lagstiftning 
Avfall 
Farligt avfall 
Avlopp 
Brandfarliga/explosiva varor 
Djurskydd 
Etikprövning av forskning 
Farligt godstransporter 
Fordon, biliköp mm 
Fotokemikalier och lab 
Genmodifierade organismer 
Hushållskemikalier i städ och vaktmästeri etc. 
Inköp och upphandling 
Jakt, infång och ringmärkning 
Lokaler, fastigheter, bygg och energi 
Miljöfarlig verksamhet 
Myndigheters tillsyn 
Brott/straff/miljösanktionsavgifter 
Andra relevanta miljökrav 
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BILAGA 4: Fakultetsuppdrag inom miljö och hållbar 
utveckling för år 2008. 
L. Miljö och hållbar utveckling 

Arbetet med miljö och hållbar utveckling regleras av Göteborgs universitets strategiska plan 2007-
2010 och miljöpolicy. Vidare styrs arbetet även av uppdraget från Utbildningsdepartementet ”Att införa 
miljöledningssystem”, samt miljöcertifieringen enligt ISO14001 och EMAS. Mot denna bakgrund 
uppdras nämnden följande: 

- Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling: 

Genomföra fakultetens handlingsplan för miljö och hållbar utveckling, som dels bygger på fakultetens 
betydande miljöaspekter och dels på universitetets gemensamma Handlingsplan för miljö och hållbar 
utveckling 2007-2010. 

- Uppdrag och ansvar: 

Klargöra och definiera uppdrag och ansvar för miljöhänsyn och miljöledningsarbete. 

- Kompetensutveckling: 

Säkerställa att varje person, som utför arbetsuppgifter som kan orsaka betydande miljöpåverkan, har 
kompetens grundad på lämplig teoretisk och praktisk utbildning och erfarenhet. 

- Regler och verksamhetsrutiner: 

Tillämpa gemensamma eller utarbeta egna regler och rutiner för arbetsmoment som kan orsaka 
miljöpåverkan eller överträdelse av miljölagstiftning. 

- Hållbar utveckling i grundutbildning: 

Genomföra fakultetens plan för integrering av hållbar utveckling i grundutbildning. Denna plan 
utarbetades under år 2006/2007 mot bakgrund av förändringen i högskolelagens inledande kapitel. 

- Uppföljning: 

Följa upp fakultetens handlingsplan för miljö och hållbar utveckling, miljöaspekter och efterlevnad av 
miljölagstiftning, samt lämna underlag till universitetets miljöredovisning och rapportering till 
regeringskansliet. Fakulteten skall även genomföra revisioner i enlighet med miljörevisionsplanen, 
samt minst en fakultetsledningens genomgång. 


