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Minnesanteckningar Ledningens genomgång  
2010-06-08 kl. 11.00-12.00 i Vasaparken 
 

Pam Fredman, rektor, P-O Rehnquist, förvaltningschef, Eddi Omrcen, miljöchef 
Närvarande:  

Marianne Dalbro, miljöcontroller 
 

1. Uppföljning av åtgärder beslutade vid föregående Ledningens 
genomgång  
- Eddi har haft kontakt med Ingela Elofsson angående att docka ihop handlingsplanen 
för miljö och hållbar utveckling med GU:s övriga måldokument. 
- Eddi har haft kontakt med Claes Alvstam och Pernilla Danielsson angående 
International Sustainable Campus Network (ISCN) och Global University Leader 
Forum (GULF), samt Environmental Management Sustainable Universities och 
kommande konferenser. 
- Eddi verkar för att GU får arrangera kommande ISCN konferens samt EMSU-
konferens. 
- Klimatstrategin samt mötes- och resepolicyn tas upp under punkt 7.4. 
 

2. 2009 års resultat  
 
2.1 I vilken grad miljömål uppnåtts och handlingsplaner genomförts  
Eddi presenterade resultaten från Hållbarhetsredovisningen 2009. Redovisningen är 
samproducerad med ekonomiavdelningen och personalavdelningen. Resultaten av 
miljömålen visar att det generellt går åt rätt håll inom samtliga målområden. De mål 
där resultatet är neutralt jämfört med föregående år är t.ex. antalet medlemmar i 
GMV:s nätverk, andelen kurser och program inom miljö och hållbar utveckling, 
energiförbrukningen och antalet kemikalier i PRIO-databasen. En fullständig 
lägesbeskrivning av miljömålen finns i Hållbarhetsredovisningen 2009. Årets 
redovisning är utarbetad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer och 
godkänd av deras huvudkontor i Amsterdam, vilka gjorde följande statement: ”the 
sustainability report recently published by the University of Gothenburg was the first 
report by a university worldwide that successfully applied the GRI guidelines at the 
‘GRI checked B’  application level”. 
 
2.2 Rektors uppdrag till fakultetsnämnderna inom miljö och HU 2009 
Alla fakulteterna skickar in återrapportering vid årets slut och samtliga fakulteter 
uppfyller rektors uppdrag. 
Pam menar att det är ett bevis för att fakulteterna arbetar med miljöfrågorna och att 
intresset och engagemanget fortfarande finns.  
 
2.3 Eventuella behov av förändringar i policy, mål och handlingsplan 
Arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för perioden 2011-2015 har påbörjats 
genom att en enkät har skickats ut till alla anställda och studenter. Enkäten stängdes 
31 maj och drygt 2700 svar har inkommit. Handlingsplanen kommer att skrivas och 
skickas på remiss under hösten, planen är att fastställa den i början av november. 
Pam och P-O flaggar för att klimatstrategin och handlingsplanen måste samköras så att 
det inte blir för många måldokument att hålla reda på i verksamheten. 
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3. Resurser miljöarbete  
 
3.1 Resurser för miljöledningsarbetet i stort 
Miljöenhetens budget på 2,8 miljoner står fast.  
 
3.2 Resurser för specifika satsningar 
Miljöenheten har tilldelats preliminärt 2 miljoner kronor för att genomföra 
klimatstrategin. Dessutom har IT-ledning preliminärt tilldelats 3,6 miljoner kronor för 
projektet, infrastrukturlösning för videokonferenser och informationsskärmar, med 
anknytning till klimatarbetet. 
  

4. Miljörevisioner och avvikelser  
 
4.1 Genomgång av revisionsrapporter och avvikelser från interna och externa 
miljörevisioner 
GU har nu passerat 1000 avvikelser sedan 2003 (se Bilaga 1). Glädjande nog har alla 
avvikelser åtgärdats dvs släckts.  
Sven Lovén marina centrum Kristineberg fick en stor avvikelse i höstas, p g a att 
implementeringen var svag. Efterrevision genomfördes 11 mars med godkänt resultat, 
de ingår numera i universitetets gemensamma certifikat. 
Vid vårens externa miljörevision fick GU en stor avvikelse som gällde en 
revisionsrapport som ej var färdigställd. Detta är nu åtgärdat. 
De avvikelser som uppkommer hanteras och åtgärdas i tid i verksamheten. Den 
processen fungerar utan anmärkning. 
 
4.2 Status för korrigerande och förebyggande åtgärder  
En process som vi däremot har fått anmärkningar på från de externa miljörevisorerna 
är hantering och uppföljning av avvikelser och förbättringsförslag som inte härrör från 
revisionerna. Det har tidigare diskuterats vid ledningens genomgång huruvida 
Miljöenheten ska köpa in ett avvikelsehanteringssystem, Marianne har kontakt med 
projektledaren för W3D3 om att framöver kunna utnyttja detta system. Tills detta blir 
aktuellt fortsätter Miljöenheten använda Excelfiler. 
 

5. Efterlevnad av lagar och andra krav  
Utvärderingen av lagefterlevnaden har i år skett på ett nytt sätt; en checklista har tagits 
fram för att utvärdera fakulteternas lagefterlevnad. Fakulteternas svar har sedan 
sammanställts till en universitetsgemensam lista (se Bilaga 2). 
 
Marianne rapporterar att tillämplig miljölagstiftning och andra krav följs, men att det 
finns förbättringspotential inom följande områden (se vidare Bilaga 2): 
- Egna anteckningar om farligt avfall 
- Personalens kännedom om t.ex. återsamlingsplatser vid brand 
- Att beställa miljötaxi.  
 
Beslutas att:

6. Frågor som väckts av externa intressenter  
Det är fortsatt positiva förfrågningar som väcks av externa intressenter. Ulf Andersson 
samarbetar med Naturvårdsverket genom att genomföra utbildningar inom 
miljörevision och miljöledningssystem. Miljöenheten har också fått en förfrågan om 

 Rektor fastställer dokumentet (se Bilaga 2) 
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att uppdatera ”Miljöledningsguide för statliga myndigheter” som togs fram 2007. 
Lokalt samarbetar Miljöenheten bl.a med Trafikkontoret kring frågor som rör lokalt 
resande samt med Chalmers som är mitt uppe i sitt miljöcertifieringsarbete. 
 

7. Miljöchefen informerar  
 
7.1 Samverkan med internationella nätverk 
Eddi kommer att medverka på International Sustainable Campus Network (ISCN) -
konferensen under World Expo i Shanghai. Eddi kommer att hålla en presentation 
tillsammans med Hongkong University och Australia National University.  
 
Beslutas att:

 
7.2 Studentsamverkan 
Miljöenheten och GMV har initierat ett samarbete med en studentgrupp på ca 20 
studenter där bl.a. initiativtagarna till coolaklimatet.nu (studenter från 
Naturvetenskapliga fakulteten) ingår. Chalmers students for Sustainability (CSS) ingår 
också i detta samarbete. 
 
7.3 Energisparprojekt 
Projektet har hittills genomförts på Sahlgrenska akademin och Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, med varierande resultat och erfarenheter. Näst på tur står Gemensamma 
förvaltningen, Konstnärliga fakulteten och Humanistiska fakulteten. Projektet kommer 
att utvärderas efter årsskiftet. Ambitionen är att fortsätta driva projektet i någon form 
efter årsskiftet, men då som en del inom klimatstrategin. 
 
7.4 Klimatstrategi 
Arbetsgruppen fick in intressanta och konstruktiva remissvar från fakulteterna. Ett nytt 
utkast till "Klimatstrategi", "Mötes- och resepolicy" samt "Reglerna för tillämpning av 
mötes- och resepolicy " har utarbetats efter remissrundan. Samtliga dokument tas upp 
för beslut på rektorssammanträdet 14 juni. 
 
7.5 Bilpool 
GU bilpool som har testats på gemensamma förvaltningen omfattar nu även 
Konstnärliga fakulteten, med gott resultat. Pam använder bilpoolsbil ofta och även 
Adobe connect pro som mötesverktyg i olika sammanhang. Eddi undersöker 
möjligheten att skriva ett reportage om rektor som flitig användare av bilpoolen, samt 
webbmöten via Adobe Connect Pro. 
 

 Eddi verkar för att GU får arrangera kommande ISCN konferens 2013, 
samt EMSU-konferens 2014. 

Beslutas att

 
7.6 Hållbara inköp 
Eddi informerade om att GU som medlem i CSR Västsverige medverkar i en 
arbetsgrupp för "Hållbara inköp". I denna ingår bl a SKF, Lindex, Chalmers. Målet är 
att utarbeta en "verktygslåda" för att ställa sociala, etiska och miljömässiga krav vid 
upphandlingar och inköp. 
 

: Gemensamma förvaltningens bilpool utvidgas till att omfatta även andra 
fakulteter där intresse finns. Miljöenheten, Serviceavdelningen och 
Upphandlingsenheten säkerställer utvidgning och användning av bilpoolen. 
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7.7 Hållbart ledarskap 
Eddi informerade om att GU som medlem i CSR Västsverige leder en arbetsgrupp 
tillsammans med Chalmers kring "Hållbart ledarskap". Ett kompetensutvecklings-
program kommer att utarbetas och lanseras under hösten 2011. 
 
7.8 Nya medarbetare på Miljöenheten 
Mattias Sundemo började på Miljöenheten 3 maj och arbetar med energisparprojektet 
samt klimatstrategin. 
Anna Gadde började på Miljöenheten 1 juni och kommer att vikariera för Jonna Bjuhr 
Männer som ska vara föräldraledig. Anna kommer bl a att ansvara för aspektområdena 
kemikalier och riskhantering, samt fungera som GF:s miljösamordnare. 
 

8. Nästa ledningens genomgång 
19 oktober 2010 kl 13-14 


