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1. Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar 
Ett beslut som inte åtgärdats är inbjudan till utbildningsdepartement och miljödepartement. 
Denna fråga diskuteras vidare under punkt 7. Alla övriga beslut från förra ledningens 
genomgång är åtgärdade. 
 
2. Miljörevisioner och avvikelser 
2.1 Genomgång av revisionsrapporter och avvikelser från interna och externa 

miljörevisioner 
Positivt med så många avvikelser genom att alla åtgärdats. Antalet stora och små avvikelser 
minskar kontinuerligt. Två stora avvikelser för Konstnärliga fakulteten i år – ny åtgärdsplan 
för att hantera dessa avvikelser tas fram nu under hösten 2008. 
Extern revision för omcertifiering sker 3-5 december 2008. Revisorerna vill träffa 
universitetsledningen en av dagarna.  
Beslutas att: tid för möte bokas den 5 dec kl. 8-10 Vasaparken, Pam Fredman och P-O 
Rehnquist deltar. Endast en timmes intervju behövs, exakt tid avgörs senare. 
 
2.2 Status för korrigerande och förebyggande åtgärder 
Vi har fått påpekande från revisorerna att vi inte bokför de förbättringsförslag eller avvikelser 
som inkommer via e-post , telefon och liknande . Diskussion om hur och vilket system för 
avvikelsehantering vi vill ha.  
 
Beslutas att: Ullika Lundgren genomför planerat möte med Lars Prytz från IT-ledning i 
november för diskussion om möjligheter med detta.  
Beslutas att: inget nytt kostsamt system skall införskaffas. Det förslag till hantering av 
avvikelser som miljöenheten nu använder på försök skall användas tills vidare. 
 
3. Efterlevnad av miljölagar och andra krav 
Genomgång av efterlevnad av lagkrav.  
Beslutas att: Rektor undertecknar och fastställer dokumentet. (Se bilaga 1) 
Diskuterades vad en fullständig implementering av kemikaliehanteringssystemet KLARA bör 
innebära. Ett förslag från styrgruppen för KLARA diskuterades.  
Beslutas att:  Förvaltningschef ska fastställa  förslag om implementering av KLARA. 
Eddi Omrcen skickar underlag om detta till Förvaltningschef. 
 
4. Uppföljning av Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2007-2010 
4.1 Genomgång resultat halvårsuppföljning 080902 
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Genomgång av några av de resultat som halvårsuppföljningen visat. Flera representanter för 
universitetsgemensamma resurser samt företrädare för fakulteter medverkade vid 
halvårsuppföljningen. Bra med avstämning halvårsvis.  (Se bilaga 2.) 
 
4.2 Eventuella behov av förändringar i handlingsplan 
Informeras om att några nyckeltal/indikatorer kommer att ändras inför 2009. I övrigt förblir 
handlingsplanen oförändrad. Miljöenheten har inplanerat arbetsdagar för detta. Arbetet 
förankras i Miljösamordnarnas Råd. 
 
5. Verksamhetsuppdrag till Fakulteter inom miljö och hållbar utveckling 2009 
Kristina Johansson, universitetsledningen kansli, administrerar fakultetsuppdragen för år 
2009. Rektor och Förvaltningschef klargör att fokus kommer att ligga på forskning, 
utbildning och samverkan. Det är oklart hur övriga uppdrag ska sammanställas.  
Beslutas att:  Miljöenheten lämnar förslag till s k verksamhetsuppdrag 2009 inom miljö och 
hållbar utveckling. Förslag skickas till Kristina Johansson. 
 
6. Behov av ändringar/förbättringar i miljöledningssystemet 
6.1 Rektor och Förvaltningschefens förslag 
Miljöledningsarbetet fungerar bra. Vi behöver dock synas mer och marknadsföra vår position 
i täten. 
 
6.2 Frågor som väckts av externa intressenter 
Miljöenheten får många förfrågningar om miljöledningssystemet från andra universitet och 
högskolor både nationellt och internationellt, bl a från Tokyo University, Köpenhamns 
universitet, Borås högskola, Stockholm universitet och Högskolan i Halmstad m fl där man 
framför allt efterfrågar vår kompetens. Detta är glädjande men tenderar att ta alltmer tid och 
kraft från det operativa arbetet. 
 
GU har rapporterat till regeringen, enligt uppdrag, avseende Naturvårdsverkets förslag till nya 
indikatorer och nyckeltal avseende uppföljning av miljöledning i staten. 
 
GU är nominerade av Miljöstyrningsrådet till EMAS- Award för utmärkt miljöledningsarbete 
(info finns på http://www.emasawards.eu/ ). Väsentligt att press och media hålls 
informerade om resultatet. 
Beslutas att:  Eddi, och ev. någon mer från Miljöenheten, åker till Bryssel 20 november för att 
delta i prisceremonin.  
 
7. Resurser miljöarbete 

 7.1 Resurser för miljöledningsarbetet i stort 
Eddi föreslår att GU/Miljöenheten undersöker möjligheterna att utveckla ett nationellt 
centrum för miljöledning. Rektor och Förvaltningschef är mycket positiva till denna idé. 
Miljöenheten skall inkomma med ett underlag till inbjudan till miljödepartementet och 
utbildningsdepartementet att besöka GU med avseende på diskussioner om det 
framgångsrika miljöarbetet och möjligheterna till bildande av nationellt centrum för 
miljöledning. 
 
Beslutas att: underlag från miljöenheten skickas till rektor senast 081028. 
 
7.2 Resurser för specifika satsningar 
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Miljöchef vill ha igång ett studentprojekt för att nå studenterna. Förvaltningschef föreslår att 
initiativet om vilka insatser som kan göras bör komma från studenterna själva och att 
studentkårerna bör engageras i arbetet. Ledningen träffar kårledningarna en gång/månad.  
 
Beslutas att: Miljöenheten kan få delta vid något tillfälle då ledningen träffar studentkårer.  
Miljöchef undersöker möjlig tid att delta med rektors sekreterare. 
 
8. Miljöchefen informerar 
Kontorsmässa hålls 17-18 november på Wallenbergs konferenscenter. Upphandlingsenheten 
och Miljöenheten är arrangörer.  
Beslutas att: Rektor kan hälsa välkomna via Marratech den 17/11 kl 13-13.15. 
 
Rättvis Handelsforum, 17-18/10 på Pedagogen, blev ett mycket lyckat arrangemang. 
Arrangemanget gjordes i samarbete med Röda Korsets Folkhögskola, Rättvis handel 
butikerna och Miljöenheten, Utbildningsvetenskapliga fakulteten samt Handelshögskolan. 
 
Samhällsvetenskapliga fakulteten arrangerade Samhällsvetenskapens Dag 18/10, med olika 
seminarier om hållbar utveckling. 
 
Sahlgrenska Akademin arrangerar en rese- och klimatdag 29 oktober där alla intresserade 
inbjuds att delta. 
 
HållBarHet – en dag med fokus på hållbar utveckling, för alla GU studenter arrangeras av 
GMV, den 24 november på Handelshögskolan. 

 
Nätverket ”Miljöledare på universitet och högskola” (MLUH) har möte 6-7 november på 
GMV, ett samarrangemang med GU och Chalmers. Temat är resor och klimatpåverkan. 

 
9. Nästa tid för Ledningens genomgång 

 
Beslutas till den 6 april 2009 kl 13-14 Vasaparken 
 

 
 
Antecknat av Ullika Lundgren, Miljöcontroller. 







Ledningens genomgång av miljöledningssystemet vid Göteborgs universitet 2008-10-21 
Bilaga 2 

 
Resultat av halvårsuppföljning av  
Handlingsplanen för Miljö och Hållbar utveckling 2007-2010. 
 

• Halvårsuppföljningen skedde i Miljöenhetens regi 080902 
• Många representanter från gemensamma resurser deltog. 
• De flesta fakulteterna var representerade, främst genom miljösamordnarna. 
• 3 fakulteter utan eget bidrag; Konstnärliga fakulteten, Handelshögskolan, 

Humanistiska fakulteten. 
 
 
Miljöenheten och flera företrädare för fakulteter och gemensamma resurser diskuterade fram- och 
motgångar i miljöarbetet. Ur resultatet kan man bl a läsa om: 

- bibliometriska metoder för att ”spåra” forskning inom GU inom hållbar utveckling 
- den nya forskarskolan ”Miljö och hälsa”  - hittills 10 doktorander 
- stora ansökningar rörande Hållbara energi- och transportsystem 
- kommande EU-konferens om risker med nanoteknologin 
- seminarier om ”Hållbar utveckling i utbildningen” för lärare 
- att universitetet redan idag erbjuder mer än en publik aktivitet om dagen som rör Hållbar 

utveckling 
- Marratech-utbildningar för personalen 
- försöket med miljöbilspool vid gemensamma förvaltningen 
- ansökan om tjänst för energihandläggare vid fastighetsavdelningen 
- att riktlinjer för inställning av datorer finns från IT-ledning 
- utbildningar om ”Inköp med miljöansvar” hålls gemensamt av upphandlingsenheten och 

miljöenheten 
- Nationell substitutionsgrupp etablerad med representant för GU 
- Miljöfrågor med i Arbetsmiljöbarometern 

 
 
Den fullständiga rapporten finns här: 
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/1168/1168579_Halv__rsuppf__ljning_MHU_08.pdf 
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