
Diarienr F8 70/09 

Minnesanteckningar från ledningens genomgång  
2009-10-16, kl 8-9 i Vasaparken  
 
Närvarande: 
Pam Fredman, rektor 
P-O Rehnquist, förvaltningschef 
Eddi Omrcen, miljöchef 
Marianne Dalbro, miljöcontroller 
 

1. Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar 
- Eddi deltog på ISCN-konferensen i Lausanne, där GU var nominerat till ”ISCN Award” i 
kategorin ”ISCN Excellence in Impact Award”. GU vann dock inte men var med i finalen. 
Australian National University som vann ligger steget före oss, till exempel när det gäller 
uppföljning och studentinitiativ. 
- Klimatstrategin tas upp vid dagens möte, under punkt 8. 

 
2. Miljörevisioner och avvikelser 

 
2.1 Genomgång av revisionsrapporter och avvikelser från interna och externa miljörevisioner 

Senaste externa revisionen, 22-24 april, utmynnade i 23 mindre avvikelser, inga större avvikelser 
(se bilaga 1). Revisioner är ett bra instrument där fakulteterna får feedback på sitt arbete, både 
positiva synpunkter och förbättringsförslag. Nästa externa revision är den 16-20 november.  
 

2.2 Status för korrigerande och förebyggande åtgärder 
Inget nytt har framkommit om ett GU-gemensamt avvikelsehanteringssystem. Miljöenheten 
fortsätter därför att använda Excel. 

 
3. Efterlevnad av miljölagar och andra krav 

Marianne rapporterar att tillämpliga miljölagar följs, se vidare bilaga 2. 
Beslutas att: Rektor fastställer dokumentet (se bilaga 2). 
 

4. Uppföljning av Handlingsplanen för Miljö och hållbar utveckling 2007-2010 
 

4.1 Genomgång resultat halvårsuppföljning 090825 
Resultaten presenteras kort. Se bilaga 3 
 

4.2 Ny handlingsplan 2011- 
Arbetet med en ny handlingsplan startar under hösten och den kommer att fastställas om ungefär 
ett år. Risker, vid främst laboratoriearbete, är en ny miljöaspekt som har identifierats som en av 
GU:s betydande miljöaspekter.  
Pam och P-O meddelar att GU arbetar med att sammanfoga olika måldokument till ett, vilket ska 
bli mer övergripande och tidlöst och löpa över minst 5 år. Prorektor Margareta Wallin-Peterson 
ansvarar för detta arbete.  
Beslutas att: Eddi samordnar arbetet så att den nya handlingsplanen kan dockas ihop med 
universitetets kommande måldokument. Kontakt tas med Ingela Elofsson på 
universitetsledningens kansli. 
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4.3 Hållbarhetsredovisningen 2009 
Redovisningen kommer, liksom förra året, att utarbetas av miljöenheten, personalavdelningen och 
ekonomiavdelningen. Redovisningen görs enligt GRI-riktlinjer (Global Reporting Initiative) och i 
år hoppas Miljöenheten kunna höja nivån till B+ vilket innebär fler rapporterade kriterier än förra 
året. Rapporten kommer även att granskas externt av SP i Borås och planeras vara färdig i slutet av 
mars. 

 
5. Verksamhetsuppdrag till fakulteter inom miljö och hållbar utveckling 2010 

P-O meddelar att det i nästa års verksamhetsuppdrag kommer att vara än mer fokus på forskning 
och utbildning i de uppdrag som rektor ger till fakulteterna. Uppdragen om miljö och hållbar 
utveckling kommer därmed att ligga kvar i handlingsplanen. 

 
6. Behov av ändringar/förbättringar i miljöledningssystemet 

 
6.1 Rektors och förvaltningschefens förslag 

Kommunikationsfrågan: Pam tycker inte att vi tar hem tillräckligt med poäng för vår certifiering. 
Vi hade behövt en bra ”slogan” som bland andra Pam kan använda när hon träffar intressenter så 
att vi får den credit vi förtjänar eftersom miljöcertifieringen är kvalitetshöjande för GU. Ordet 
”miljöcertifierat” går inte hem hos folk.  
 
GU bör arbeta för att miljöcertifiering och hållbar utveckling blir en del av rankingbedömningen i 
de två stora Shanghai Academic Ranking of World Universities och Times Higher Education 
Ranking. 
 
GU, genom miljöenheten, bör i större utsträckning samarbeta med internationella partners och 
synas i internationella sammanhang om miljö och hållbar utveckling. 
 
P-O meddelar att styrmodellen för miljöledningsarbetet är uppskattat av fakulteterna. Det är tydligt 
vad som ska göras och hur arbetet ska struktureras samt hur rapporteringen ska ske. Dessutom får 
fakulteterna feedback på vad de har gjort som varit bra respektive mindre bra genom 
återkommande revisioner. 
 

6.2 Frågor som har väckts av externa intressenter 
Ulf Andersson har ett bra samarbete med Naturvårdsverket och det kommer många förfrågningar 
från nationella universitet och högskolor som vill ha hjälp från GU. Pam och P-O är dock överens 
med Eddi om att det är högre prioritet på att knyta bra kontakter med internationella universitet 
som har kommit längre än oss och som vi kan ha ett erfarenhetsutbyte med. 

 
7. Resurser för miljöarbetet 

 
7.1 Resurser för miljöledningsarbetet i stort 

Inga förändringar i ordinarie budget 
 

7.2 Resurser för specifika satsningar 
Eddi informerar om att miljöenheten har två projekt inne i GF:s budgetprocess. Dels 
Hållbarhetsambassadörer bland studenter och dels att utveckla en kemikaliestrategi för GU. Samt 
förhoppning om medel för genomförande av klimatåtgärder. 
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P-O flaggar för att det är större chans att få avsatta resurser för tillfälliga satsningar eller projekt.  
 

8. Miljöchefen informerar 
 

8.1 Samverkan med internationella universitet/nätverk:  
Eddi berättar om Japan dit han var inbjuden för att presentera GU:s miljöarbete. Han knöt bra 
kontakter som kan bli värdefulla framöver.  
 
ISCN (International sustainable campus network) samarbetar med GULF (Global University 
Leaders Forum) och dessa två nätverk planerar att anordna en gemensam konferens för 
miljöledare, universitetsledningar och näringslivsrepresentanter. Detta är mycket intressant för GU 
att delta i och Pam skulle i så fall medverka. Eddi undersöker möjligheterna och håller Pam 
informerad.  
Beslutas att: Eddi tar kontakt med Claes Alvstam som arbetar med internationaliseringsfrågor. 
 
EMSU (Environmental Management for Sustainable Universities) är ett annat nätverk för 
miljöledare i universitet som anordnar en konferens vartannat år. Eddi skulle vilja att GU 
arrangerar EMSU-konferensen år 2012. 
Beslutas att: Eddi ska verka för att GU får anordna EMSU-konferensen år 2012. 
 

8.2 Studentdag – Hållbarhet 2009: Arrangeras 25 november på Handelshögskolan, temat är ”Det 
goda livet”. Många intressanta föredrag och aktiviteter finns i programmet se www.hallbarhet.se . 
Amanda Forsman är projektledare.  
 

8.3 Energiprojekt: Sahlgrenska akademin är pilotenhet. Därefter är SamFak, KonstFak och GF 
intresserade av att delta. Projektet fokuserar på att minska förbrukningen av användarel genom att 
få personalen att reflektera över sina energivanor. Miljöenheten har också fått en förfrågan från 
universitetet i Bologna om att samverka i en EU-ansökan och Eddi har tackat ja. 
 

8.4 Klimatstrategi: Miljöenheten håller på att utarbeta ett förslag på klimatstrategi. Klimatstrategin 
omfattar många aktiviteter och en arbetsgrupp har bildats med representanter från miljöenheten, 
NatFak och Sahlgrenska akademin.  
 
Beslutas att: Miljöenheten inkommer med ett utkast till klimatstrategi senast den 15 dec 2009. 
 

8.5 Bilpool: Diskussioner förs med Konstfak, SamFak och Handels som är positiva till att ansluta sig. 
Eddi och Johan Pettersson ser över avtalen och möjligheten att utöka antalet bilar. Pam berömmer 
supporten på SunFleet. 
 

8.6 Adobe Connect pro: En arbetsgrupp finns med representanter från bl.a. IT-ledning och 
Serviceavdelningen. P-O meddelar att lite resurser är avsatta för utbildningsinsatser mm. 
 

8.7 Ny resepolicy: Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin har utarbetat egna 
resepolicys som komplement till den universitetsgemensamma. P-O menar att det inte är bra att 
det är olika riktlinjer på olika delar av GU och Pam anser att det inte fungerar att ha ett totalförbud 
mot att flyga under 50 mil, det finns alltid situationer när det inte fungerar att ta tåget ens till 
Stockholm, t.ex. möten som startar tidigt eller slutar sent. Eddi poängterar att det självklart ska 
finnas utrymme för undantag, men att förstahandsalternativet alltid bör vara att ta tåget till 

 

http://www.hallbarhet.se/
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Stockholm. Måste man flyga får man be om undantag från chefen. I och med att den nya 
förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (2009:907) ställer krav på en mötes- och 
resepolicy behöver GU uppdatera sin nuvarande resepolicy. 
 
Beslutas att: Miljöenheten inkommer med ett förslag på ny mötes- och resepolicy i samband med 
klimatstrategin, senast den 15 dec 2009. 
 

8.8 Remiss från Sahlgrenska akademin: Förslaget från Sahlgrenska akademin om att sluta avtal 
med bilhandlare och ge GU-anställda rabatt vid inköp av miljöbilar är ej möjligt att genomföra ur 
upphandlingssynpunkt, menar P-O. GU kan inte förhandla om privata förmåner för anställda utan 
att det blir en skattepliktig förmån. Eddi har fått underlag/svar från Ekonomiavdelningen och 
Göteborgs stads Trafikkontor. Eddi sammanställer ett svar till Sahlgrenska akademin. 
 

8.9 Sociala och etiska krav vid upphandling och inköp: En arbetsgrupp med representanter från 
miljöenheten, upphandling och inköp och studenterna finns och nästa steg är att Eddi och Johan 
Pettersson ska utarbeta specifika krav på produkter. 
 

8.10 CSR Väst, projekt Hållbart ledarskap: Pengar har erhållits för att under 3 månader 
definiera Hållbart ledarskap och utarbeta en plan för hur arbetet kan konkretiseras. Projektet drivs i 
samverkan med Chalmers. 

 Ellen Lagrell är projektledare och sitter i GMV:s lokaler. 
 
8.11 Miljöenheten flyttar: Eftersom forskningsprojektet ”Urban Future” ska in i GMV:s lokaler 
kommer Miljöenheten vid årsskiftet att flytta till Lyktan. Eddi menar att Miljöenheten därmed riskerar 
att förlora det goda samarbetet med GMV.  
 

 8.12 Nya vägvanor: Ett mycket positivt resultat, GU kom 1:a med studenterna (1320 st) och 3:a med  
 anställda (930 st), när man ser till antalet anmälda. Målet var 10 % deltagande bland personalen, men  
 nästan 20 % deltog. Både Pam och P-O var anmälda. 
 

9. Nästa Ledningens genomgång  
8 april kl 9.00  

 
 

 
 
Antecknat av Marianne Dalbro, 091021 
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Bilaga 1 Avvikelser vid interna och externa miljörevisioner 
 
 
År Större avvikelser Mindre avvikelser Observationer 
2003 62 115 261 
2004 57 57 126 
2005 86 240 226 
2006 11 105 144 
2007 9 83 148 
2008 3 87 132 
2009 0 60 51 
    
TOTALT 228 747 1088 
 

Våren 2009 
Fakultet Datum  Större 

avvikelser 
Mindre 
avvikelser 

Observationer

Samhällsvetenskapliga fakulteten 23+25 mars Rapport ej klar! 
Ledningen, GF, UFL, GMV, NCM  7 + 17 april  0 3 2 
IT-universitetet 28 april 0 4 7 
Naturvetenskapliga fakulteten 27-28 april 0 6 13 
Humanistiska fakulteten 7 maj 0 9 4 
Extern miljörevision (Sahlgrenska 
akademin, Konstnärliga fakulteten, 
Universitetsbiblioteket, Handelshögskolan, 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten) 

22-24 april 0 23 14 

TOTALT  0 45 36 

Hösten 2009 
Fakultet Datum  Större 

avvikelser 
Mindre 
avvikelser 

Observationer

Konstnärliga fakulteten 29-30 sept 0 7 5 
Universitetsbiblioteket V 42 Rapport ej klar! 
Handelshögskolan 24 sept Rapport ej klar! 
Sahlgrenska akademin 12+14 okt  0 8 10 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten V43 - - - 
Extern miljörevision 
(Nat FAk, Hum Fak, Sam Fak, IT 
Fak, GU ledn, GF, GMV, UFL) 

16-20/11 - - - 

TOTALT  0 15 15 
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Bilaga 2: Utredning om GU efterlever miljölagstiftning och andra krav 
Underlag för universitetsledningens genomgång 2009-10-16 genomförd i enlighet med rutin 
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/720405_Attutvarderalagefterlevnad.pdf  

Lagstiftning som efterlevs 
Utredningen har utgått från de lagar, förordningar, föreskrifter mm. som finns identifierade i universitetets 
miljölagregister under följande rubriker: 

Allmän lagstiftning 
Avfall 
Avlopp, tankar och avskiljare 
Brandfarlig och explosiv vara 
Djurskydd 
Lagstiftning om egenkontroll 
Etikprövning och genetisk integritet 
Transport av farligt gods 
Genmodifierade organismer GMO  
Inköp och upphandling 
Jakt och ringmärkning 

Kemikalier laboratorium 
Fotolab och fotokemikalier 
Kemikalier vaktmästeri städ och hushåll  
Livsmedel 
Lokaler och fastigheter 
Miljöfarlig verksamhet 
Brott/straff/miljösanktionsavgifter 
Myndigheters tillsyn 
Övriga miljökrav 
 

Lagstiftning som efterlevs men där åtgärder behövs 
Förordning (2009:1) om miljö‐ och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 
Enligt förordningen får myndigheter från och med februari 2009 enbart upphandla bilhyror och taxibilar 
som utförs av miljöbilar. Myndigheten ska också se till, vid upphandling av taxiresor, att miljöbilarna 
verkligen körs på förnyelsebara bränslen i största möjliga utsträckning. Dessutom gäller, som tidigare, att 
alla bilar en myndighet köper in eller leasar ska vara miljöbilar.  
Föreslagen åtgärd: Kravet om inköp och leasing av miljöbilar anses vara uppfyllt, men kravet om att enbart 
efterfråga miljötaxi och miljöhyrbilar anses inte vara efterföljt fullt ut. Miljöenheten informerar om detta för att 
öka kännedomen om kravet ute i verksamheten.  

Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter 
Myndigheter skall genomföra vissa åtgärder (minst två) av de som föreslås i förordningen. T.ex sluta avtal om 
energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav, köpa in energieffektiv utrustning i 
alla lägen, byta ut äldre utrustning mot energieffektiv eller vidta åtgärder för att göra myndighetens lokaler mer 
energieffektiva. 
Föreslagen åtgärd: Göteborgs universitet följer lagen men genomför inte systematiskt de åtgärder som krävs. 
Däremot arbetar vi med energibesparingsåtgärder genom energieffektiviseringsprojektet som drivs sedan januari 
09. Åtgärderna inom energiprojektet är mer inriktade på att ändra personalens beteende. Miljöenheten behöver 
samla information om vilka åtgärder för energieffektivisering som fastighetsägarna genomför runt om på GU för 
att kunna göra en korrekt återrapportering till Energimyndigheten. 

Förordning (2009:901) om miljöledning i statliga myndigheter 
15 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten så långt det är möjligt använder en energieffektiv 
informationsteknik som verktyg för att miljöanpassa sin verksamhet. Myndigheten ska i samma syfte även utarbeta en 
mötes- och resepolicy.  
Göteborgs universitet lever upp till alla paragraferna i miljöledningsförordningen, förutom när det gäller att utarbeta en 
rese- och mötespolicy. 
Föreslagen åtgärd: Miljöenheten föreslår en uppdatering av Göteborgs universitets nuvarande resepolicy, till en 
mötes- och resepolicy. Miljöhänsyn vid val av färdmedel bör då skrivas in och alternativa mötesformer föreslås. 
 
Utredningen gjord av Marianne Dalbro, miljöcontroller

http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/720405_Attutvarderalagefterlevnad.pdf
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/956967_Allman.pdf
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/822015_Avfall.pdf
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/821994_Avlopp.pdf
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/822008_Djurskydd.pdf
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/822001_Etik.pdf
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/821997_Brottochstraff.pdf
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/821998_Jakt.pdf
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/822005_Foto.pdf
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/821996_Hushallskem.pdf
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/821995_Lokaler.pdf
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/822003_Miljofarligverksamhet.pdf
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/821993_Brottochstraff.pdf
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/822007_Tillsyn.pdf
http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/822012_Krav.pdf
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Bilaga 3: Resultat av halvårsuppföljningen av Handlingsplan för miljö 
och hållbar utveckling 2007-2010. 
Presenterad vid Ledningens genomgång 091016 
 

• Halvårsuppföljningen arrangerades av Miljöenheten 090825. 
• Fler representanter från gemensamma resurser deltog i år än tidigare år. 
• De flesta fakulteter fanns representerade, främst genom miljösamordnarna. 
• Följande fakulteter fanns ej representerade: Humanistiska fakulteten, konstnärliga 

fakulteten och UFL. 
 
Miljöenheten och deltagarna diskuterade under dagen samtliga miljöaspektområden i 
handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling och ur resultatet kan man läsa: 
 

• Arbetet med hållbar stadsutveckling, som sträcker sig många år tillbaka, har gett 
resultat då stora anslag erhölls från MISTRA för Urban Future-projektet. 

• Ett seminarium om Sustainable development in Early childhood planeras till mars 
2010. Seminariet ska genomföras i Bryssel. 

• UB är mycket aktiva och stödjande i arbetet med att utveckla bibliometriska metoder 
för att mäta antalet publicerade vetenskapliga artiklar inom miljö och hållbar 
utveckling. 

• En forskargrupp som fokuserar på energifrågor har initierats. Den kallas ”SamEk 
Energy Group” och består av forskare från SamFak och Handels. 

• Under hösten 2009 ska universitetslärare utbildas i hållbar utveckling. 
•  En temadag för personal om kemikalier kommer att genomföras i början av nästa år 

när upphandlingen av kemikalier är klar. 
• Den nya programvaran för E-möten Adobe Connect Pro kommer att lanseras inom GU 

under hösten. 
• Medicinarelängan på Sahlgrenska akademin är pilotenhet för universitetets 

energisparprojekt. Andra fakulteter som kommer delta är SamFak och KonstFak. 
• Miljöenheten arbetar med ett förslag till klimatstrategi efter att tjänsteresorna ökade 

markant under 2008. 
• Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten har antagit egna skarpare 

resepolicys som tillägg till den universitetsgemensamma. 
• Samarbetet mellan Upphandling och inköp och Miljöenheten fungerar mycket bra när 

det gäller att ställa miljökrav vid upphandlingar. 
• Serviceavdelningens restaurang är snart KRAV-märkt. 
• Det gemensamma miljömålet för avfall har gjorts om sedan förra året. 
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