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Minnesanteckningar från Ledningens genomgång av miljöledningssystemet 

Medverkande: 

Helena Lindholm Schulz (HL-S), prorektor 
Jörgen Tholin (JT), universitetsdirektör 
Eddi Omrcen (EO), miljöchef och ledningens representant 
Marianne Dalbro (MD), miljöcontroller 

1. Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar  
Inga beslut från tidigare ledningsgenomgångar behöver följas upp specifikt. Vissa frågor 
återkommer under dagens agenda för uppföljning. 
 

2. Rapport från Halvårsuppföljning av handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling  
Den 17/9 genomfördes halvårsuppföljningen av handlingsplanen för miljö och hållbar 
utveckling med syfte att följa upp de uppdrag som ges till dekaner, prefekter och 
universitetsgemensamma resurser. Resultat i korthet framgår av Bilaga 1. EO följer upp de 
brister som identifierats. 
 

3. Miljörevisioner och avvikelser 
3.1 Genomgång av miljörevisionsrapporter och avvikelser från interna och externa 

miljörevisioner 
Enligt MD har samtliga avvikelser åtgärdas. En sammanställning över antalet avvikelser 
totalt fram till och med halvårsskiftet 2013 framgår av Bilaga 2. 
 

3.2 Status för korrigerande och förebyggande åtgärder 
3.2.1  Avvikelsen angående incidenthanteringssystemet kvarstod som en stor avvikelse 

vid vårens externa miljörevision och är därför angelägen att åtgärda. EO 
informerar om att en ny upphandling genomförs och 9 anbud har inkommit. I 
månadsskiftet oktober/november kan ett tilldelningsbeslut meddelas. 
Förhoppningsvis kan ett upphandlat system finnas på plats, och 
implementeringen ha påbörjats, i början av nästa år. EO och MD har löpande 
kommunikation med de externa miljörevisorerna angående 
incidenthanteringssystemet. 

3.2.2 Uppföljning av Vision 2020 Värdegrund  
En mindre avvikelse som GU fick vid vårens externa miljörevision handlade om 
hur skrivningarna om hållbar utveckling i Vision 2020 ska återspeglas i 
fakulteternas och institutionernas handlings- och verksamhetsplaner. MD frågar 
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därför om det finns någon tanke kring hur värdegrunden i Vision 2020 ska 
inkluderas och följas upp i handlings- och verksamhetsplaner.  
HL-S: Samtliga fakulteter skrev in tydliga skrivningar kring hållbar utveckling i 
förra årets handlingsplaner, men processen kring hur dessa skrivningar kom till 
kan diskuteras, vissa fakulteter kände sig i princip tvingade att ta med det. 
HUGU-projektet pågår och samtliga fakulteter är med. Det är också upp till varje 
enhet att bryta ner relevanta delar av visionen, inklusive värdegrunden, i 
handlings- och verksamhetsplanerna för den egna verksamheten. Inget system 
för att följa upp värdegrunden har utarbetats. HL-S är inte heller klar över om 
hon vill ha en speciell uppföljning, det ska integreras i den ordinarie 
verksamheten.  
JT tycker inte att man kan resonera som om att det som inte står i 
handlingsplanerna inte finns. Det pågår massa verksamhet som inte kan tryckas 
in på de få sidor som utgör handlingsplanerna. 
 

4. Behov av förändringar och förbättringar i miljöledningssystemet 
4.1 Lägesrapport omorganisation 
GU förnyas innebar en förändring i ansvarsfördelningen för miljöledningsarbetet. De flesta 
fakulteterna har kvar sina miljösamordnare genom olika lösningar. Några fakulteter satsar 
stort på hållbar utveckling och i andra fall har institutionerna gått samman och delar på en 
miljösamordnartjänst. 
HL-S: Fakultetsnivån anses fortfarande vara en bra nivå för att samordna och 
professionalisera frågorna på vissa håll. Det är en diskussion som egentligen inte har bemötts 
under omorganisationen då syftet har varit att föra ut mer ansvar på institutionerna. 
 
EO: Det är också oklart vilka frågor som bör hanteras av campusorganisationen. 
Miljöenheten för en diskussion med de olika campuscheferna, men de löser i sin tur frågor på 
olika sätt. 
 
4.2 Revidering arbetsordning och delegationsordning 
Reviderad arbetsordning fastställdes 2013-10-15 av styrelsen. Punkten om att styrelsen 
fastställer Hållbarhetsredovisningen är borttagen. Styrelsen frågade efter anledningen till 
varför det togs bort. EO lyfter möjligheten att rapportera resultaten separat vid 
styrelsemötet i februari på samma sätt som i år. 
HL-S tar med sig frågan. 
 
4.3 Hållbarhetsredovisning 2013  
Hållbarhetsredovisningen för år 2013 kommer att vara helt integrerad i Årsredovisningen för 
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första gången. Avsnittet om hållbar utveckling har fått utökat utrymme (4 sidor mot tidigare 
2 sidor) samt en bilaga där resultaten från samtliga miljömål redovisas. Fakulteternas och 
institutionernas uppföljning av miljö och hållbar utveckling ingår också i den samlad 
årsuppföljningen som Ekonomienheten samordnar. 
 
4.4 ”GU Hållbarhetspolicy” lägesrapport  
EO och GMV:s föreståndare Katarina Gårdfeldt har fått i uppdrag av JT att utreda huruvida 
GU ska utarbeta en hållbarhetspolicy efter att den lyftes på styrelsemötet i februari 2013. I 
nuläget undersöker miljöenheten hur andra arbetar med frågorna. Många har sustainability 
policies som inte skiljer sig nämnvärt från GU:s nuvarande miljöpolicy men det är inte det vi 
är ute efter.  
HL-S ifrågasätter huruvida det behövs ytterligare policies. Vi har redan likabehandling, 
arbetsmiljö mm som tar upp sociala aspekter av hållbar utveckling.  
EO ska avrapportera till JT innan årets slut. 
 
4.5 Introduktionsutbildning och chefsutbildning 
Miljöenheten erbjuder separata chefsutbildningar i miljöledningssystemet men får ofta 
frågan om varför det inte ingår i Ledarutvecklingsprogrammet.  
HL-S: Programmet är så pressat och andra viktiga delar som ekonomistyrning och arbetsmiljö 
ingår inte heller där utan ingår i ”verktygslådan” som också är obligatorisk för chefer. Där 
borde det finnas en möjlighet att lägga in även miljö.  
JT: Personalenheten ansvarar för detta och kommer att se över hela 
kompetensutvecklingsprogrammet på GU framöver.  
EO tar frågan med Håkan Berg eller Anna Lindholm. 
 
Miljöenheten får också frågor om varför miljö inte är med mer i introduktionsutbildningen 
för nyanställda. Enligt HL-S är det samma sak där, det får inte plats. 
Rektor är involverad i introduktionsutbildningen och har synpunkter på hur hon vill utforma 
den. Pam har sedan tidigare visat en bild kring att GU är certifierade mm. I november är det 
HL-S som presenterar den delen så om miljöenheten vill uppdatera informationen så skickar 
vi det direkt till henne. EO säkerställer att det blir gjort. 
 

5. Universitetsledningens förslag 
JT: IT-fakulteten lyfte i våras frågan om gränsdragningen med Chalmers och att det var 
problematiskt med miljöledningsarbetet. Hur går det där?  
MD: IT-fakulteten har nu i höst hjälp av en student från Miljöbron som utreder frågan om hur 
miljöledningsarbetet bäst organiseras med två huvudmän. Syftet är att därefter föreslå 
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ändringar i det gränsdragningsavtal som finns mellan GU och Chalmers. 
 

6. Frågor som har väckts av externa intressenter 
6.1 Hållbara hyresavtal Higab  
Higab arbetar aktivt med energibesparingar och tillsammans med GU drivs projektet Hållbara 
hyresavtal. Dock blir det problem då GU inte kan teckna avtal på mer än 10 år och projekt 
som ger en garanterad vinst för GU i sin helhet inte kan startas eftersom varje deltagande 
institution eller byggnad inte kan garanteras vinst. Förslag på nuvarande upplägg har 
underkänts av JT. Vissa utvalda delar av projektet kan dock köras igång och konceptet är bra. 
EO och fastighetschef arbetar vidare med projektet.  
JT: I arbetsordningen är det tydligt att institutionerna äger lokalfrågorna, men det ska ses 
över.  
 
6.2 Nationell och internationell samverkan  
Miljöenheten har under året medverkat vid flera internationella konferenser och presenterat 
GU:s arbete och specifikt EBM-projektet som vann pris i kategorin ”Sustainable buildings” vid 
ISCN-konferensen (International Sustainable Campus Network) i Singapore i juni. Morgan 
Lidén, EBM, och Joakim Larsson från Miljöenheten var också inbjudna (med alla kostnader 
täckta) till konferensen ”Sustainable labs” i Manchester och EO medverkade även på NUAS-
konferensen i Oslo för att presentera EBM-projektet.  
 
Universitetets arbete med uppbyggnad och certifiering av miljöledningssystemet 
presenterades på EMSU-konferensen (Environmental Management in Sustainable 
Universities) i juni.  Detta konferenspaper har utvecklats och resulterat i ett bokkapitel i 
boken ” Regenerative sustainable development of universities and cities”, se punkt 8.2. 
 
HL-S tycker att det är mycket bra att resultaten från GU:s miljöarbete sprids internationellt 
samt att Miljöenheten och annan personal från GU medverkar på den internationella arenan. 
 
6.3 Campus Näckrosen, Vision 2020-Medicinarberget  
EO är involverad i båda projekten. GU:s policy och regler för ny- och ombyggnation används 
och skrivs in i planeringen för Campus Näckrosen.” Cultural living laboratories” ska lanseras 
som koncept.  
I Vision 2020 – Medicinareberget finns EO och Per Sundqvist med i en arbetsgrupp för att ta 
fram en grön resplan för området. Syftet är att inte öka antalet P-platser utan istället 
utveckla cykel- och kollektivtrafiken. 
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7. Resurser för miljöledningsarbetet  
Miljöenheten är inne i ordinarie budgetarbete. Kostnaderna för Gemensamma förvaltningen 
ska reduceras och Miljöenheten bidrar till det besparingskrav för område Administrativt stöd 
som JT har beslutat. 
 

8. Miljöchefen informerar  
8.1 MLS 10 år + förord av rektor 

Miljöenheten tar fram en rapport som summerar arbetet med miljöledningssystemet 
ända från starten. Den baseras på ett exjobb som gjordes av två studenter 2008 samt 
konferenspapper och bokkapitlet (punkt 8.2) som Miljöenheten har skrivit. EO 
återkommer till rektor angående att skriva ett förord till rapporten.  
 

8.2 Boken ”Regenerative sustainable development of universities and cities” 
GU är involverad i två av bokens kapitel. Ett om hur miljöledningssystemet kan användas 
för att integrera hållbar utveckling i kärnverksamheten som MD, EO och Ullika Lundgren 
på Miljöenheten har skrivit, och ett om hållbar stadsutveckling som Mistra Urban Futures 
har skrivit. Resterande kapitel är skrivna av forskare från framstående internationella 
universitet. 
EO överlämnar ett exemplar av boken till universitetsledningen. 
 

8.3 Klimatstrategin nuläge  
EO informerar om att koldioxidutsläppen hittills har minskat med 18 % sedan 
klimatstrategin fastställdes. Senast till 2015 hoppas vi att GU ska kunna nå målet på 20 % 
reduktion. Minskningen beror huvudsakligen på konvertering till ”grön el” och 
energieffektivisering, vilket i sin tur ger en förbättrad ekonomisk effekt. Det är viktigt att 
Gu efter 2015 höjer målsättningen ytterligare då det finns stor potential för ytterligare 
åtgärder.  
 

8.4 Klimatkompensation 
Miljöenheten utreder om klimatkompensationen ska fortsätta eller inte eftersom flyget 
sedan 2012 ska ingå i EU:s handel med utsläppsrätter. Olika alternativ utreds, bland 
annat intern klimatkompensation. Klimatrådet, där samtliga fakulteter är 
representerade, är med och tycker till. Rektor ska ta beslut inför 2014. 
 

8.5 Forskning och utbildning 
Handelshögsklan satsar stort på hållbar utveckling och genomförde till exempel en 
obligatorisk dag för alla första års programstudenter den 10 oktober. Programmet var 
brett och forskare från många discipliner medverkade. Andra fakulteter funderar på att 
genomföra något liknande nästa år. 
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Barbro Robertsson, på Miljöenheten och GMV, arbetar med att ta fram en verktygslåda 
för lärare som hjälp för att integrera hållbar utveckling i utbildningen. Även en översyn av 
hållbarhetsmärkningen ingår i uppdraget. Mette Sandoff, vicerektor, har bjudit in Barbro 
till Utbildningsnämnden idag 16/10 för att presentera ett förslag på upplägg. 
Utbildningsnämnden ska besluta om nya kriterier för hållbarhetsmärkning i 
november/december.  
 

9. Övriga frågor 
9.1 Nästa Ledningens genomgång  

Genomförs den 10 april kl 8.30-10. 
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Resultat i korthet från halvårsuppföljningen av  
’Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015’ 

 

Syftet med halvårsuppföljningen är att stämma av arbetet med de uppdrag som ges till dekaner, 
prefekter och universitetsgemensamma resurser i universitetets ”Handlingsplan för miljö och hållbar 
utveckling 2011-2015”. Halvårsuppföljningen genomfördes under en heldag den 17 september. 

Inbjudan gick ut till samtliga fakulteter och universitetsgemensamma resurser via funktionsmail samt 
via områdescheferna till de enheter inom Gemensamma förvaltningen som har uppdrag i 
handlingsplanen. Övergripande har fakulteterna aktivt bidragit till halvårsuppföljningen med några 
undantag. Humanistiska fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten var inte representerade i 
fråga om kärnverksamheten, dock fanns miljösamordnare från campusorganisationen (Campus Haga 
och Campus Näckrosen) på plats. Följande enheter inom GF har inte inkommit med halvårsrapport: 

- Utbildningsnämnden 
- Personalenheten 
- Kommunikationsenheten 
- International Centre 
- Serviceenheten 

Övriga enheter inom Gemensamma förvaltningen fanns representerade på plats under 
halvårsuppföljningen alternativt hade inkommit med rapport i förväg. 

Resultat i korthet: 

• Forskarutbildning i samhällsvetenskapig miljövetenskap är beslutad och införd 
• Handelshögskolan har antagit en strategisk plan avseende lärandemål inom hållbar 

utveckling på samtliga utbildningar. 
• Handelshögskolan arrangerar Sustainability Day – Challenges. En obligatorisk studentdag 

inom hållbar utveckling för samtliga programstudenter på första året.  
• Institutionen för fysik har startat en kurs i miljöfysik 
• Sahlgrenska Akademins samtliga program ska ha en plan för integrering av hållbar utveckling 

med lärandemål. 
• Bibliometrik för hållbar utveckling i GUPEA fortsätter vid UB. 
• GMV samordnar Hållbar Utveckling vid GU 
• Aktiv tvärvetenskaplig forskarskola inom havsforskning 
• GAME aktiva med närmare 60 samverkansaktiviteter hittills 2013 inom hållbar utveckling 
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• Miljöenheten aktiva i samverkansaktiviteter internationellt och nationellt (Naturvårdsverket, 
SIS, CSR Väst) 

• Studentföreningen HASS vid Handelshögskolan har arrangerat en seminarieserie om tillväxt i 
ett problematiserat perspektiv. 

• Miljöbron har anlitats av flera fakulteter för hjälp med kortare eller längre miljöprojekt 
• Samhällsvetenskapiga fakulteten arrangerade Hållbarhetsdag våren 2013 
• Många fakulteter utbildar sina medarbetare i Jabber och annan distans-mötesteknik 
• Inom flera fakulteter pågår stora energibesparingsprojekt tillsammans med fastighetsägare 
• ”Grön resplan” har tagits fram för campus Johanneberg i samarbete med Akadeiska Hus och 

Göteborgs stad. 
• Resegruppen har arrangerat utbildning med miljöperspektiv för reseadministratörer i 

samarbete med Via Egencia 

 

Ullika Lundgren och Marianne Dalbro, miljöcontrollers 
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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 5 51 66 
2011  7 101 89 
2012 3  94  121  
2013 2 47 27 
TOTALT 246 (t.o.m. vår -13)  1067 (t.om. vår -13) 1424 (t.o.m. vår -13) 
 
 
VÅREN 2013 
 
Intern miljörevision 
Fakultet Större Mindre Förbättringsförslag 
Humanistiska fakulteten, 14 maj 0 5 6 
Ledningen och GF+, 9 och 19 april 0 8 3 
IT-fakulteten, 24 och 29 april 0 7 4 
Naturvetenskapliga fakulteten, 16-17 april 1 5 8 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, 17 april och 8 
maj 

0 6 1 

 
Extern miljörevision 
Delar av miljöledningssystemet centralt samt 
Sahlgrenska akademin, Konstnärliga fakulteten, 
Handelshögskolan, Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten samt ledning 6-8 maj 

1 16 5 

 
HÖSTEN 2013 
 
Intern miljörevision 
Fakultet Större Mindre Förbättringsförslag 
Handelshögskolan, ?    
Konstnärliga fakulteten, 30 oktober + ?    
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, 10 oktober    
Sahlgrenska akademin, 11-12 december    
Universitetsbiblioteket, 23 oktober    

 
Extern miljörevision 
Delar av miljöledningssystemet centralt samt 
Naturvetenskapliga fakulteten, Humanistiska 
fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, IT-
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fakulteten och GF+, 27-28 november 
 
 
VÅREN 2012 
 
Intern miljörevision 
Fakultet Större Mindre Noteringar 
Humanistiska fakulteten, 24 april 0 8 9 
Ledningen och GF+, 21 och 27 mars 0 8 27 
IT-fakulteten, 28 februari 0 4 4 
Naturvetenskapliga fakulteten, 15-16 maj 0 8 10 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, 10 maj 0 4 3 
 
Extern miljörevision 
Delar av miljöledningssystemet centralt samt 
Sahlgrenska akademin, Konstnärliga fakulteten, 
Handelshögskolan, Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
samt ledning 19-20 april 

1 15 14 

 
HÖSTEN 2012 
 
Intern miljörevision 
Fakultet Större Mindre Noteringar 
Handelshögskolan, 24 och 26 september 0 4 4 
Konstnärliga fakulteten, 15-16 oktober 0 7 9 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, 19 september 0 5 9 
Sahlgrenska akademin, 20-21 november 2 16 19 
Universitetsbiblioteket, 10 oktober 0 1 3 

 
Extern miljörevision 
Delar av miljöledningssystemet centralt samt 
Naturvetenskapliga fakulteten, Humanistiska fakulteten, 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, IT-fakulteten och 
GF+, 21-23 november 

0 14 10 

 
VÅREN 2011 
 
Intern miljörevision 
Fakultet Större Mindre Noteringar 
Humanistiska fakulteten, 5 april 1 8 8 
Ledningen och GF+, 12 april 0 6 5 
IT-fakulteten, 27 april 2 2 4 
Naturvetenskapliga fakulteten, 3 och 6 maj 0 4 5 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, 5 maj 0 7 3 
 
Extern miljörevision 
Delar av miljöledningssystemet centralt samt 
Sahlgrenska akademin, Konstnärliga fakulteten, 

0 17 7 
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Universitetsbiblioteket, Handelshögskolan och 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, 7-8 april 
 
HÖSTEN 2011 
 
Intern miljörevision 
Fakultet Större Mindre Noteringar 
Handelshögskolan, 5 oktober 1 6 5 
Konstnärliga fakulteten, 5 och 7 oktober 1 7 6 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, 21 oktober 0 4 1 
Sahlgrenska akademin, 19-20 oktober 2 12 30 
Universitetsbiblioteket, vecka 42 0 3 5 

 
Extern miljörevision 
Delar av miljöledningssystemet centralt samt 
Naturvetenskapliga fakulteten, Humanistiska fakulteten, 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, IT-fakulteten och 
Ledningen/GF+, 9-11 november samt omcertifiering 

0 25 10 
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