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Ledningens genomgång 2009-04-06 
 
Medverkande: Pam Fredman (Rektor), P-O Rehnquist (Förvaltningschef), Eddi Omrcen 
(Miljöchef), Jens Mentzer (Miljöcontroller). Tid och plats: kl 13-14, Vasaparken. 
 
 

1. Uppföljning av föregående ledningens genomgång 
Frågan om Miljöchefens deltagande vid träff med studentorganisationerna har inte åtgärdats 
under året. Pam föreslår att Eddi kanske kan delta vid en studentfrukost. Det är dock 
studenterna som håller i agendan. Eddi bör därför kontakta Susanne Persson och presentera 
förslaget. 
 

2. 2008 års resultat 

2.1 I vilken grad miljömål uppnåtts och handlingsplaner genomförts 
Eddi delar ut en översiktlig matris över 2008 års miljöresultat, se bilaga. Eddi presenterar 
resultaten. Några resultat diskuteras: 
- När det gäller datakonferenser så mäts endast de möten som sker i universitetets egna 

virtuella rum. Möten i andras rum registreras inte, vilket leder till en underskattning i 
antalet. 

- Bilresor mäts inte i dagsläget explicit utan bara som en del i koldioxidutsläppen.  
- Resor ökar dramatiskt. Flyg utrikes med 40 procent, även inrikesflyg ökar. Pam menar att 

internationaliseringen är ett måste för universitetet. Video och webbkonferenser är endast 
ett substitut vid vissa resor. Att inrikesflyget ökar är P-O förvånad över och tycker att 
tåget borde ha ökat mer. 

- Att upphandlingen går åt fel håll är också synd. P-O tror att detta kommer att lösa sig med 
den allmänna uppstramningen som sker just nu av upphandling och inköp. 

 
Generellt kan man avslutningsvis säga att det går åt rätt håll, vilket är mycket glädjande. 
 
Eddi uppmanar Pam att, vid lämpligt tillfälle, berömma dekanerna och fakulteterna för deras 
insatser. 

2.2 Resultat Verksamhetsuppdrag Miljö och HU 2008 
2008 års verksamhetsuppdrag till fakulteterna efterlevs och inget behövs noteras i detta 
sammanhanget.  
Integrering av hållbar utveckling fortsätter i olika takt på olika fakulteter men går framåt på 
samtliga. 
Det nya verksamhetsuppdraget för miljö och hållbar utveckling är inte lika tydligt för 2009 
utan ligger som en del ”Handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling”. Miljö försvann 
från det ”ordinarie” verksamhetsuppdraget till fakulteterna, som dock förväntas fortfarande 
genomföra uppdrag i enlighet med handlingsplanen. Förhoppningsvis skapar inte detta några 
problem. Eddi betonar att det är viktigt att ledningen är tydlig i kommunikationen till 
fakulteterna i denna fråga. Att ledningen klargör att det finns fler uppdrag utanför 
verksamhetsuppdraget som fakulteterna förväntas göra.  
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2.3 Eventuella behov av förändringar i policy, mål, handlingsplan 
Inga sådana behov föreligger, förutom de som redan beslutats av rektor i den nya 
handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling. 
 

3. Resurser miljöarbete 

3.1 Resurser för miljöledningsarbetet i stort 
Budget som endast rymmer tjänsterna för personalen ligger fast även i år, vilket innebär att 
det inte finns något utrymme i miljöenhetens budget att stötta några nya satsningar eller 
projekt ekonomiskt. 

3.2 Resurser för specifika satsningar 
Nationellt centrum för miljöledningssystem i staten 
Denna fråga diskuterades vid föregående ledningens genomgång och P-O har inte hunnit 
arbeta med frågan. Att gå in med en ansökan tror dock P-O är fel väg och menar att man 
borde på informell väg, med hjälp av en idéskiss, undersöka möjligheterna för ett sådant 
centrum, gärna mot bakgrund av Sveriges kommande ordförandeskap i EU. Det behövs en 
person med kontakter i riksdag och departement. Verken Pam eller P-O har tid att driva en 
sådan fråga personligen. Oliver Lindqvist är ett namn som diskuteras. Eddi får i uppdrag att 
presentera några namn som han tror kan vara bra. P-O eller Pam kan då stödja med ersättning 
för denna persons nedlagda arbete, resor etc. om personen är den rätta. 
 
Klimatstrategi för Göteborgs universitet 
Eddi berättar att det finns en möjlighet att skapa positiva värden för GU och GUs varumärke 
när det gäller klimat. 

- Klimatfrågans mediautrymme  
- På listan över ”klimatmakten i Sverige” placerar sig Christian Azar på första plats, 

vilket kanske inte är överraskade. Men att SLUs rektor placerar sig på 12 plats är 
överraskande. Eddi ser en möjlighert att GU:s rektor också kommer med på listan 
nästa gång den görs. 

- Alliansens klimatpropositionen, 40 % reduktion till år 2020.Oppositionen är t.o.m. 
strängare. 

- Klimatmötet i Köpenhamn i december, som är fortsättningen på Kyoto-avtalet. 
- De prestigefulla universiteten börjar redan formera sig, Berkeley, Oxford, Cambridge 

m.fl.(se bilaga) Köpenhamns universitet satsar 10 miljoner på fem år på 
energieffektivisering.  

 
Att siffrorna för GU pekar åt fel håll kan utnyttjas till något positivt. Vi har problem men vi 
bör visa att vi tar denna fråga på allvar. 
 

Beslut: Rektor beslutar att ge Miljöchefen i uppdrag att utarbeta förslag för ett 
mer hållbart resande och hur universitetet kan minska sin klimatpåverkan. 
 

2 (8) 
 



LG 2009-04-06 

4. Revisioner och avvikelser 

4.1 Genomgång av revisionsrapporter och avvikelser från interna och 
externa revisioner 
Genomgång av revisionsrapporter och avvikelser från interna och externa revisioner, se 
bilaga. Genom åren har vi identifierat 915 avvikelser och åtgärdat 915 avvikelser. Eddi 
föreslår att vi borde fira den 1000 avvikelsen. 
 
Diskussion om hur man når ut och får goodwill av sitt miljöarbete. Reportaget i ST press är 
ett mycket bra exempel där GU lyckats nå ut. Pam föreslår att man kan prata med SULF-
tidningen för att få ett liknande reportage. Pam menar att GU inte lyckats fullt ut kamma hem 
poängerna av sin miljöcertifiering. Eddi berättar att Miljöenheten inlett ett samarbete med 
Externa relationer om hur man kan nå ut i media med vårt miljöarbete.  
 

4.2 Status för korrigerande och förebyggande åtgärder 
En fråga som diskuterades på förra ledningens genomgång är avvikelsehanteringssystemet 
som GU använder sig av. Miljöenheten har bestämt att inte köpa in någon ny kostsam 
programvara, utan går på ”basic-nivå” istället, och använder Excel. Jens menar att problemet 
med att få avvikelsehanteringen att fungera ligger inte i programvaran utan i attityderna 
gentemot att systematiskt rapportera och åtgärda brister. 
 

5. Efterlevnad av miljölagar och andra krav 
Jens rapporterar att lagefterlevnaden fungerar bra på det hela taget, se vidare bilaga. 
 

Beslut: Rektor beslutar att fastställa att universitetet efterlever gällande 
miljölagar och andra krav på ett godkänt sätt. 
 

 

6. Frågor som väckts av externa intressenter 
Som ett led i att försöka nå ut och få goodwill för vårt arbete försöker Miljöenheten ta emot så 
många studiebesök som möjligt. Under våren har Köpenhamns universitet varit här. Nya 
förfrågningar finns från Universiteten i Reykavik, Bordeaux, Stockholm och Helsingfors. 
Eddi menar att det finns en risk att kunna få tiden att räcka till för alla besök. Vilka ska vi 
prioritera? 
 

7. Miljöchefen informerar 
Eddi informerar om det prestigefyllda nätverket ”International Sustainable Campus Network” 
(se http://www.international-sustainable-campus-network.org/ ) och dess konferens i 
Lausanne den 10-12 juni. I år arrangeras mötet i samverkan med ett rektorsmöte som heter 
Global University Leaders ForumGULF (se 
http://www.weforum.org/en/Communities/GlobalUniversityLeadersForum/index.htm ). Det 
finns ett speciellt spår för rektorer där de skall diskutera hållbar utveckling i samverkan 
mellan akademin och näringslivet. Representanter från bl a Harvard, Cambridge, Yale och 
Berkeley skall vara med. Eddi undrar om Pam kan medverka. PAm är redan uppbokad med 
andra åtaganden den aktuella tiden. Pam menar vidare att detta är en större fråga. Pam 
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planerar att göra en systematisk inventering av alla nätverk som finns att tillgå och strategiskt 
välja ut några utifrån vilka universitet vi vill alliera oss med. 
 
Pam nämner EUA (European University Association) där ligger dock inte fokus på miljö och 
hållbar utveckling. Pam skall se om det finns möjlighet att lyfta dessa frågor inom EUA-
arbetet. 
Jens fyller i att EUAs föregångare CRE bildade COPERNICUS i början av 90-talet. GUs 
dåvarande rektor Jan S Nilsson var det stora arkitekten bakom detta. Han blev också 
COPERNICUS första ordförande efter sin rektorstid.  
 
Eddi informerar att GU finns nominerat till ISCN Award i kategorin ”ISCN Excellence in 
Impact Award”, som delas ut för första gången på konferensen i Lausanne.  
 

Beslut: Rektor beslutar att Miljöchefen medverkar på ISCN konferensen som 
representant för GU. 
 

 
 
 

8. Nästa tid för Ledningens genomgång 
Eddi ombedes kontakta rektors sekreterare för en tid. Nästa kommer att ske någon gång i 
oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
Antecknat av Jens Mentzer,  090508 
 
 
Bilagor: 
1) Avvikelser från miljörevisioner vid Göteborgs universitet 
2) Utredning om GU efterlever miljölagstiftning och andra krav 
3) Årets resultat från Hållbarhetsredovisningen 2009 
4) Andra universitet satsar på klimatfrågan 
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Bilaga: Avvikelser från miljörevisioner vid Göteborgs universitet 
 
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    
    
TOTALT 228 687 1037 
 

Våren 2009 
Fakultet Datum  Större 

avvikelser 
Mindre 
avvikelser 

Observationer

Samhällsvetenskapliga fakulteten 23+25 mars    
Ledningen, GF, UFL, GMV, NCM  Vecka 16    
IT-universitetet Vecka 18    
Naturvetenskapliga fakulteten Vecka 18    
Humanistiska fakulteten 7 maj    
Extern miljörevision (Sahlgrenska 
akademin, Konstnärliga fakulteten, 
Universitetsbiblioteket, Handelshögskolan, 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten) 

22-24 april    

TOTALT     

Hösten 2008 
Fakultet Datum  Större 

avvikelser 
Mindre 
avvikelser 

Observationer

Konstnärliga fakulteten 17-18 sep 2 7 20 
Universitetsbiblioteket 20 sep 0 4 6 
Gemensamma förvaltningen 30 sep 0 2 7 
GMV 1 okt 0 4 8 
Handelshögskolan 16 okt 0 4 5 
Sahlgrenska akademin 21-22 okt  0 7 8 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten 22 okt 0 3 4 
Extern miljörevision 2-5 dec 0 11 11 
TOTALT  2 42 69 
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Bilaga: Utredning om GU efterlever miljölagstiftning och 
andra krav 
Underlag för universitetsledningens genomgång 2009-04-06 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 egen kontroll 
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 åtgärder behövs 

Fordon, miljöbilar och parkering 
I början av året ändrades lagstiftning så att alla statliga myndigheter ENDAST får köpa in 
miljöfordon om man skall köpa in bilar. Universitetet har inte så många bilar vilket är bra men 
som också gör det svårt att nå ut med information eftersom inköpen görs lite ad hoc. 
Miljöenheten och Fastighetsavdelningen har under början av året arbetat för att sprida 
information om frågan vilket även fortsätter.  
Föreslagen åtgärd: Miljöenheten fortsätter informera om frågan. 
 
 
Utredning gjord av Miljöcontrollern  
Jens Mentzer 

http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/720405_Attutvarderalagefterlevnad.pdf
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Bilaga: Årets resultat från Hållbarhetsredovisningen 2009 
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 Bilaga: Andra universitet satsar på klimatfrågan 
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