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Minnesanteckningar från ledningens genomgång  
2010-10-19, kl 13-14 i Vasaparken  
 

Pam Fredman, rektor 
Närvarande: 

P-O Rehnquist, förvaltningschef 
Eddi Omrcen, miljöchef 
Marianne Dalbro, miljöcontroller 
 

0. Rapport ”Best Green University Practice” 
Eddi informerar om att i studien ”Best Green University Practice”, gjord vid 
Universitetet i Oslo, ligger Göteborgs universitet i topp. 20 universitet, däribland de tio 
bästa universiteten enligt Times Higher Education, har jämförts med avseende på hållbar 
utveckling. Göteborgs universitet uppfyller 48 av de 50 indikatorerna i undersökningen 
och ligger därmed på en delad förstaplats tillsammans med Brittish Columbia University 
och Massachusetts Institute of Technology. Rapporten presenterades vid NUAS-
konferensen i Oslo, 13-15/10, som P-O och Eddi deltog i. 
Pam anser att vi måste få ut detta till media, kanske skriva en debattartikel om att 
universiteten utvärderas utifrån en mängd kvalitetsperspektiv men inte utifrån hållbar 
utveckling. 
 
Beslutas att:

 

 Pam undersöker möjligheten att skriva en debattartikel tillsammans med Carl 
Bennet. Rapporten delas ut till GU:s styrelse samt skickas till utbildningsministern och 
miljöministern tillsammans med ett brev från Pam. Eddi informerar informationsenheten, 
kommunikationsdirektör, GU journalen. Eddi gör en summering av rapportens resultat. 

1. Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare 
genomgångar 

• ISCN och EMSU tas upp vid dagens möte, under punkt 8. 
• Bilpoolen 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, 22-23 april, utmynnade i 1 stor avvikelse och 3 mindre. 
Den stora avvikelsen rörde en intern revisionsrapport som inte hade upprättats. De 
interna miljörevisioner som hittills har genomförts under hösten har resulterat i 1 stor 
avvikelse och 21 mindre (se bilaga 1). Alla avvikelser hanteras och släcks. Nästa 
externa revision är den 25-26 november. Ledningen kommer inte att besökas, däremot 
vill revisorerna träffa Upphandlingsenheten.  
 

2.2 Status för korrigerande och förebyggande åtgärder 
• Miljöenheten samarbetar med arbetsmiljö, säkerhet och likabehandling för att 

köpa in ett gemensamt incidentrapporteringssystem. Detta är mycket positivt 
då Miljöenheten länge har letat efter egna lösningar inom denna fråga.  

• Miljöenheten har genomfört miljöriskanalys i samverkan med säkerhet och 
arbetsmiljö, samt externa intressenter t ex Akademiska hus och Higab. 
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• Kemikaliehanteringssystemet KLARA behöver uppdateras ur 
säkerhetssynpunkt. GU samarbetar med Chalmers och Västra 
Götalandsregionen.  

 
3. Uppföljning av Handlingsplanen för Miljö och hållbar utveckling 

2007-2010 
 

3.1 Genomgång resultat halvårsuppföljning 100825 
Representationen av fakulteter och gemensamma resurser var mycket god. Resultaten 
presenterades kort, se bilaga 2. 
 

3.2 Ny handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011- 2015 
Marianne berättar om arbetsprocessen för att ta fram en ny handlingsplan. I våras 
genomfördes en webbenkät bland studenter och anställda som besvarades av 2748 
personer. De synpunkter som framkom har beaktats när miljömål och uppdrag har 
formulerats. Två nya områden finns med i handlingsplanen, samverkan med studenter 
och miljörisker. Fakulteternas miljösamordnare och de universitetsgemensamma 
resurser som har uppdrag i handlingsplanen har fått ge sina synpunkter på ett första 
utkast, därefter har handlingsplanen skickats ut på remiss (29/9-13/10) till fakulteter, 
GF:s avdelningar, UB, LUN, GMV, NCM och GUS. Många remissvar har inkommit. 
Handlingsplanen är anmäld till rektorssammanträdet den 1 november för fastställande.  

 
4. Verksamhetsuppdrag till fakulteter inom miljö och hållbar utveckling 

2010 
Den nya handlingsplanen för 2011-2015 innehåller, liksom tidigare, rektors uppdrag 
till fakultetsnämnd/motsvarande inom miljö och hållbar utveckling. Inga förändringar 
har gjorts av själva uppdraget. 

 
5. Behov av ändringar/förbättringar i miljöledningssystemet 

 
5.1 Rektors och förvaltningschefens förslag 

Pam är nöjd med hur miljöledningssystemet utvecklats och att det är ett väl 
fungerande system. Pam: E-möten är ett område där vi kan bli bättre. Både Pam och P-
O tycker att Adobe Connect Pro fungerar bra och Pam försöker hela tiden använda e-
möten i fler sammanhang. Diskuteras om Adobe connect Pro kan användas i ett 
ledningsråd?!  
 
P-O: Från att ha varit snävt miljöledning har systemet utvecklats till att omfatta hållbar 
utveckling. GU:s miljöledningssystem är inte bara en pappersprodukt utan fyllt med 
innehåll. 
 

5.2 Frågor som har väckts av externa intressenter 
• SP i Borås (Gunnar brundin, Miljörevisor) menar att Göteborgs universitet 

befinner sig i ett skifte mellan en gammal och en ny syn på miljöarbete. Den 
nya synen är mer inriktad på hållbar utveckling och på att förändra beteende 
och förhållningssätt till den egna verksamheten. Den senare synen innefattar 
också en förståelse för att frågan om hållbar utveckling är av avgörande 
strategisk betydelse för varje organisations överlevnad och vidare utveckling. 
”Inom er organisation finns på central ledningsnivå och bland dem som arbetar 
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aktivt med ledningssystemet, en stark medvetenhet och i huvudsak den senare 
synen företrädd. Inom SP har vi t.o.m. sagt att Göteborgs Universitet är kanske 
den av våra kunder som bäst har förstått kopplingen mellan hållbar utveckling 
och den egna organisationens verksamhetsutveckling.” 
 

• Ny avfallsentreprenör: GU är mitt inne i bytet till den nya entreprenören Hans 
Andersson recycling. Diskussioner förs med Hans Andersson recycling om 
t.ex. rutiner kring transportdokument för farligt avfall, ett område där det har 
funnits brister med den förra entreprenören. 

• Miljöledning i statliga myndigheter: Ulf Andersson ger kontinuerligt 
utbildningar på uppdrag av Naturvårdsverket, dels i Stockholm och dels via 
Adobe Connect Pro. 

• Miljörevisionsutbildningar: Miljöenheten har under året gett två stycken 3-
dagarsutbildningar för interna miljörevisorer vid statliga myndigheter. 

• Miljöledningsguide: GU lämnar ett anbud till Naturvårdsverket om att uppdatera 
”Miljöledningsguide för statliga myndigheter” som Miljöenheten tog fram 
2007. 

• Europeisk miljöledningsguide: Diskussioner förs med EEA (Europeiska 
miljöbyrån) om att ta fram en ”Miljöledningsguide för statliga myndigheter i 
Europa” och eventuellt efterföljande utbildningar. 

• EMAS-kontrollant: Ulf Andersson håller på att utbildas till EMAS-kontrollant 
vilket innebär att han kan revidera andra myndigheter och godkänna deras 
miljöledningssystem enligt EMAS.    

• Samverkansgrupp med Akademiska hus och Higab: GU:s energisparprojekt har 
lett till en mycket bra kontakt med de största fastighetsägarna. 

• Göteborgs stads lånecykelsystem ”Styr och ställ”: Vi utreder huruvida det nya 
GU-kortet kan dockas ihop med Styr och ställ. Det hade gynnat både studenter 
och anställda. 

• Trafikkontoret/Trafikverket: Trafikverket har bjudit in GU till ett projekt om 
Resfria möten. Representanter från Serviceavdelningen, IT-ledning och 
Miljöenheten deltar. 

 
6. Externa uppdrag 

Ingick i 5.2 
 

7. Resurser för miljöarbetet 
7.1 Resurser för miljöledningsarbetet i stort 

Inga förändringar i ordinarie budget 
 

7.2 Resurser för specifika satsningar 
Miljöenheten har fått projektpengar för planering och implementering av 
klimatstrategin, där också en fortsättning av energisparprojektet är inbakat. Dessutom 
drar Miljöenheten in externa medel genom de uppdrag som utförs.  
 

8. Miljöchefen informerar 
8.1 Samverkan med internationella universitet/nätverk:  

ISCN (International sustainable campus network): Eddi deltog på en konferens i 
Shanghai i juli vilket var mycket givande. GU har fått en informell förfrågan om att 
arrangera 2011 års konferens. Det rör sig om ca 80-100 deltagare men det är oklart när 
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det är tänkt att konferensen ska genomföras. Pam och P-O stälelr sig positiva till att 
GU arrangerar nästkommande ISCN konferens. 
Beslutas att:

8.2 Studentdag – Hållbarhet 2010: Arrangeras 18 november på Handelshögskolan. 
Maria Wetterstrand och Tone Bekkestad inleder dagen. Ca 350 studenter är anmälda i 
nuläget. Program finns på 

 Eddi tar reda på mer information om möjligheten att GU är värd för nästa 
ISCN konferens. Eddi stämmer av frågan med P-O. 
 
EMSU (Environmental Management for Sustainable Universities): Ulf Andersson och 
Johan Boman deltar den 23-25 oktober på EMSU-konferensen på Delft University of 
Technology. Man presenterar 3 papers och en poster om integrering och uppföljning 
av hållbar utveckling i utbildningen.  
 

www.hallbarhet.se. Ida Lindbergh är projektledare på 
GMV. 
  

8.3 Ny mötes- och resepolicy: Fastställdes i juni. Nu är den stora frågan hur 
implementeringen ska ske. Miljöenheten och resegruppen samarbetar. 
Pam undrar hur vi gör med klimatkompensation? Miljöenheten undersöker frågan och 
ska under hösten besluta hur vi gör; Genom resebyrå?, Upphandla tjänsten?, Intern 
kompensation? 
 

8.4 Klimatstrategi: Strategin har arbetats in i den nya handlingsplanen miljö och hållbar 
utveckling 2011-2015, där det finns med som uppdrag. Miljöenheten diskuterar hur 
klimatrådet med forskare från GU kan bidra, t.ex. genom workshops, seminarier, 
referensgrupp. Pam och P-O stödjer idén att rådet främst ska fungera som 
kunskapsspridare då de har mycket hög kompetens inom de forskningsområden de är 
verksamma inom. 
 

8.5 Energiprojekt: Fortlöper inom klimatstrategin. Hittills har energisparkampanjer 
bedrivits på Sahlgrenska akademin, Samhällsvetenskapliga fakulteten och 
Humanistiska fakulteten och upplägget har varierat beroende på fakultet. Framöver är 
Gemensamma förvaltningen och Naturvetenskapliga fakulteten inplanerat. 
 

8.6 Bilpool: Beslutades på förra ledningens genomgång att ha en universitetsgemensam 
bilpool med miljöbilar. Eddi och Lars-Göran Sandgren (Service avd) tar fram ett 
förslag på hur bilpoolen kan utvidgas småskaligt. P-O tycker det är bra att vi tar ett 
samlat grepp och utarbetar rutiner för bilpoolens utvidgning. Vidare bör varje fakultet 
ta eget beslut om sitt deltagande samt behovet av bilar. 
 

8.7 CSR Västsverige: CSR Västsveriges kansli sitter i Miljöenhetens lokaler. GU deltar i 
projekten Hållbara inköp och Hållbart ledarskap. I Hållbart ledarskap har GU och 
Chalmers tagit fram ett utbildningsmaterial. Våren 2011 drar ett utbildningsprogram 
igång. Pam meddelar att styrelseledamoten Lärke Johns är verksam och intresserad av 
CSR frågor och bör få information om vårt pågående arbete inom nämnda projekt. 
  

8.8 Miljöenhetens organisation: Marianne Dalbro, miljöcontroller, går på 
föräldraledighet och ersätts av Ullika Lundgren. Maria Bodin ersätter Marianne som 
biträdande miljösamordnare på Sahlgrenska akademin samt kommer att arbeta med 
områdena studentmedverkan, avfall och kompetensutveckling inom Miljöenheten. 
 

http://www.hallbarhet.se/�
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9. Nästa Ledningens genomgång  

20 april 2011 kl 13.00-14.00 i Vasaparken. 
 
 

 
Antecknat av Marianne Dalbro, 101028 
 
 
Bilagor: 
1: Avvikelser från miljörevisioner vid Göteborgs universitet 
2: Resultat av halvårsuppföljningen av handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling 2007-
2010
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Bilaga 1 
Avvikelser från miljörevisioner vid Göteborgs universitet 
 
År Större avvikelser Mindre avvikelser Noteringar 
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  1 87 84 
2010 VT 3 35 42 
TOTALT 232 809 1163 
 
 
VÅREN 2010 
 
Intern miljörevision 
Fakultet Större Mindre Noteringar 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, 8 april 0 9 9 
Ledningen och GF+, 15-16 april 0 3 8 
Naturvetenskapliga fakulteten, 26-27 april 0 3 7 
Humanistiska fakulteten, 5 maj 2 8 7 
IT-fakulteten, 5 maj 0 3 1 
 
Extern miljörevision 
Efterrevision på Sven Lovén centrum för marina 
vetenskaper, Kristineberg och Tjärnö, 11 mars 

0 6 7 

Sahlgrenska akademin, Konstnärliga fakulteten, 
Universitetsbiblioteket, Handelshögskolan, 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, 22-23 april 

1 3 3 

 
HÖSTEN 2010 
 
Intern miljörevision 
Fakultet Större Mindre Noteringar 
Handelshögskolan, 28 september 1 5 7 
Konstnärliga fakulteten, 5-6 oktober 0 8 8 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, 13 oktober 0 8 2 
Universitetsbiblioteket, 19 november    
Sahlgrenska akademin, 20-21 oktober    

 
Extern miljörevision 
Naturvetenskapliga fakulteten, Humanistiska fakulteten, 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, IT-fakulteten samt 
Ledningen och GF+, 25-26 november 
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Bilaga 2 
Resultat av halvårsuppföljningen av handlingsplanen för miljö och 
hållbar utveckling 2007-2010 
Presenterad vid Ledningens genomgång 101019 
 

• Halvårsuppföljningen arrangerades av Miljöenheten 100825.  
• Representationen av gemensamma resurser och fakulteter var god.  
• Fakulteterna representerades främst genom miljösamordnarna men även kanslichefer 

deltog.  
• Följande fakulteter fanns ej representerade: Humanistiska fakulteten, Handelshögskolan 

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

• GMV arrangerar löpande forskarluncher. Idéer finns om att definiera forskningsfronten för 
hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv med hjälp av forskare från olika discipliner. 

• Det fördes diskussioner om hur UB kan utveckla de bibliometriska metoder som man 
använder sig av för att identifiera den forskning som bedrivs på universitetet inom hållbar 
utveckling. 

• Kurser och seminarier för lärare inom hållbar utveckling har arrangerats under 2009 och 
2010. 

• Arbetet med att märka kurser inom miljö och hållbar utveckling pågår runt om på 
fakulteterna.  

• Miljöutbildningar genomförs kontinuerligt. Nytt för 2010 är att utbildningarna i större 
utsträckning förläggs till fakulteterna och skräddarsys efter önskemål. 

• Mycket arbete pågår inom energisparprojektet, under hösten genomförs satsningar på 
Humfak och GF. 

• Bra miljöval-märkt el har Fastighetsavdelningen arbetat med under flera år och nu arbetar 
man även med miljömärkt fjärrvärme. 

• En ny mötes- och resepolicy fastställdes i juni med fokus på resfria möten. 
• Ett projekt pågår inom Serviceavdelningen, IT-service och IT-ledning för att skapa ett 

enhetligt system för videokonferenser över hela universitetet. 
• Diskussioner förs med Göteborgs stad om att koppla ihop GU-kortet med 

lånecykelsystemet ”Styr och ställ”. 
• Miljöaspekter finns alltid med som en del i inköpsutbildningar som Upphandlingsenheten 

anordnar. 
• GU har upptäck fel i Kretsloppskontorets statistik över mängd hushållsavfall/brännbart 

avfall. Framöver kommer avfallsmängderna att vägas vilket ger mer tillförlitlig statistik än 
de schabloner som används idag.  

• Universitetet har en ny avfallsentreprenör fr.o.m 1 oktober 2010, Hans Andersson 
Recycling. 

• En laboratoriemässa arrangerades i mars 2010 av Upphandlingsenheten och Miljöenheten. 
• Universitetet deltar i Nationella substitutionsgruppen och har också bildat en intern 

referensgrupp för substitution av kemikalier med representanter från Natfak, Sahlgrenska 
akademin och Konstfak. 

 
 


