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Minnesanteckningar från Ledningens genomgång av miljöledningssystemet 

Datum: 2014-11-14 
Tid: kl 10.00-11.30 
Plats: Vasaparken 
 
Deltagare: Rektor Pam Fredman (PF), Prorektor Helena Lindholm Schultz (HLS), Universitetsdirektör 
Jörgen Tholin (JT), Miljöchef Eddi Omrcen (EO), Miljöcontroller Marianne Dalbro (MD) 
 

1. Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar  
1.1 AASHE/STARS 
Miljöenheten fick vid förra ledningens genomgång i uppdrag att utreda möjligheterna för GU 
att ansluta sig till STARS, ett nordamerikanskt rankingsystem för universitet och högskolor. 
Kontakter med AASHE visar att det är möjligt att ansluta sig eftersom organisationen AASHE 
sedan förra året har öppnat upp STARS för universitet utanför Nordamerika. Men man 
hamnar inte på rankinglistan utan presenteras som ”self declared”. Att ansluta sig till STARS 
innebär väldigt mycket arbete med rapportering. Miljöchef (EO) och Miljöcontroller (MD) gör 
bedömningen att STARS i första hand är ett verktyg för universitet som inte sedan tidigare 
arbetar systematiskt med miljöfrågorna i t.ex. ett miljöledningssystem. 
Föreslås att miljöenheten bevakar STARS-systemet och plockar valda delar därifrån, t.ex. 
kriterierna för hållbarhetsmärkning av kurser och program. 
Noteras: Rektor (PF) anser att vi inte ska gå vidare med en anslutning till AASHE/STARS men 
fortsätta att bevaka användbara delar av systemet. 

 
2. Rapport från Halvårsuppföljning av handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling  

Miljöcontroller (MD) presenterar resultaten från halvårsuppföljningen. Se bilaga 1. 
Noteras: Uppföljningen av institutionernas aktivitetsplaner bör, enligt Rektor (PF), dockas 
ihop med uppföljningen av deras verksamhetsplaner för att inte skapa separata processer.  
Miljöchef (EO) pratar med Ingela Elofsson om detta. Se även punkt 3.2.2. 
 

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

miljörevisioner 
En omcertifieringsrevision genomfördes 28-29 oktober. Revisorerna var mycket nöjda med 
utvecklingen under senaste treårsperioden och de förbättringar som har åstadkommits. De 
externa revisorerna har bra förståelse för GU:s komplexa organisation och verksamhet. 
Universitetet har inte fått någon stor avvikelse från de externa miljörevisorerna under 2014 
men revisorerna har en fortsatt bevakning på hur implementeringen av ett nytt 
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avvikelsehanteringssystem fortlöper.  
 
De avvikelser som har uppkommit vid interna och externa revisioner under året rör 
framförallt områden som kemikalier (riskbedömningar, KLARA, förvaring), aktivitetslistor, 
organisation och ansvar, samt enstaka kring campusorganisationen. 
 
 
3.2 Status för korrigerande och förebyggande åtgärder 

3.2.1 GURIA 
Projektet löper på. Pilotfasen är genomförd och nu förbereds ett breddinförande 
med start i mars/april 2015. Utbildning för systemadministratörer i 
verksamheten pågår men tröskeln ligger inte i att lära sig de tekniska detaljerna 
utan att kommunicera nyttan av systemet och varför det ska användas. 
Universitetsdirektör (JT) har säkrat implementeringen genom att skjuta till 
pengar för resterande del av 2014. Från och med nästa år tar de ansvariga 
enheterna (personal, fastighet och miljö) över driften från projektorganisationen 
och delar på löpande kostnader för licens, systemdrift, utbildningar mm. 
Projektledare, Säkerhetschef Leif Bouvin presenterar systemet kontinuerligt 
verksamheten, idag presenteras det för administrativa chefer och GF:s 
enhetschefer. 
 

3.2.2 Uppföljning av Vision 2020 Värdegrund  
Frågan om hur kärnvärdena i Vision 2020 ska följas upp har varit uppe på 
ledningens genomgång tidigare och den externe utredaren, O. Häggbom, har i 
sin rapport om miljöenheten föreslagit att detta skulle integreras i ordinarie 
uppföljningsprocess. Har det framkommit något nytt i ledningen huruvida det 
kommer att integreras i den ordinarie uppföljningen?  
Prorektor (HLS) föreslår att vi tar ett separat möte med Ingela Elofsson kring hur 
det kan arrangeras. 
Noteras: Miljöchef (EO) bokar tid med Prorektor (HLS) och Ingela Elofsson för att 
diskutera hur institutionernas aktivitetslistor, samt uppföljning av kärnvärdena i 
Vision 2020, kan integreras i årscykeln för verksamhetsuppföljning. 
 

4. Behov av förändringar och förbättringar i miljöledningssystemet 
4.1 Genomlysning av miljöenheten  
Olle Häggbom, extern konsult, har genomfört en genomlysning av miljöenhetens verksamhet 
som presenteras i en rapport. Fokus ligger på hur miljöenheten ser ut efter 2015 då den 
strategiska satsningen på klimatstrategin har löpt ut. Detta berör ca 3-4 personer på 
miljöenheten och Miljöchef (EO) har stöd från personalenheten i det fortsatta arbetet. 
Frågan tas upp som informationsärende på MBL den 18 november.  
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Miljöchef (EO) informerar att det i den externa utredningen finns en del missuppfattningar, 
brister av principiell art, samt felaktiga slutsatser, därav kommer man från miljöenhetens 
sida att utarbeta ett PM för att klargöra vissa felaktigheter samt ge sitt perspektiv på olika de 
råd som utredaren föreslår.  
 
Rektor (PF) vill föra fram att genomlysningen inte ska ses som kritik mot det miljö- och 
hållbarhetsarbete som har bedrivits, men att det är viktigt att ställa frågan om hur arbetet 
ska se ut framöver. Ingen del av GU är statisk, både fakulteter och institutioner 
omorganiseras ständigt. 
 
4.2 Firande ”GU 10 år som miljöcertifierat universitet”  
Miljöchef (EO) informerar att firandet under oktober månad blev lyckat, med firandet i 
Vasaparken den 15 oktober som höjdpunkt.  Filmer och material finns publicerade på 
webben (se http://mls.adm.gu.se/Miljömål/Aktuellt/tio-ar-i-framkant-) och de svenska 
filmerna ska textas till engelska så att informationen kan spridas internationellt i våra 
nätverk.  
 
4.3 Ny standard ISO 14001:2015 
Miljöcontroller (MD) informerar att slutversionen av standarden inte färdig. Miljöcontroller 
(MD) och Ullika Lundgren kommer under nästa år att påbörja arbetet med de förändringar 
som krävs inom miljöledningssystemet. Miljöenheten har haft en gemensam workshop med 
Chalmers för att börja titta på vilka konsekvenser den nya standarden kommer att få. 
Standarden kommer i stora drag att bättre anpassas efter vår typ av organisation och vårt 
sätt att arbeta med miljöledningssystem, varför den nya standarden inte kommer att 
innebära några dramatiska förändringar för GU. 

 
4.4 Hållbarhetspolicy och förslag till reviderad miljöpolicy  
Miljöchef (EO) informerar om att löpande kontakt hålls med CSR Västsveriges 
verksamhetschef Magnus Österman kring bland annat arbetet med ISO 26000 för socialt 
ansvarstagande. Miljöchef (EO) och Katarina Gårdfeldt vill inkludera forskarperspektiv på 
hållbarhetsfrågorna och kontakt har tagits med Niklas Egels Zandén, Center for Business in 
society, Handelshögskolan och Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan. 
Miljöenheten samverkar med bl.a. UBC i Vancouver och kommer att ha workshops via länk 
för att ta del av deras arbete med att ta fram en ”hållbarhetsstrategi 2035” där de inkluderar 
områden som ”well being”.  
Rektor (PF) betonar vikten av att inkludera det som Katarina har med sig tillbaka från 
Nagoyakonferensen. 
 
Vid senaste externa miljörevisionen kom ett förslag upp vid samtal med rektor om att ändra 
formuleringen i miljöpolicyn till ”Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande 

http://mls.adm.gu.se/Miljömål/Aktuellt/tio-ar-i-framkant-
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universiteten i världen för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö” från 
nuvarande formulering om att vara ledande i Europa. Rektor (PF) menar att vi är mer 
erkända i världen än i Europa så det är en naturlig utveckling att ändra policyns skrivning.  
Noteras: Miljöchef (EO) förbereder ett beslutsunderlag för att göra ändringen i miljöpolicyn. 
 

5. Universitetsledningens förslag 
Rektor (PF) anser att eftersom tågen inte fungerar tillfredsställande till Stockholm och man 
därmed inte kan lita på att de kommer fram i tid, måste vi ha förståelse för att anställda 
ibland behöver flyga till Stockholm trots vad som står i mötes- och resepolicyn.  
Fler och fler använder e-möten i verksamheten men vi behöver utveckla användandet ännu 
mer! Rektor (PF) och Prorektor (HLS) bedömer arbetet med att ta fram enkla lathundar vara 
mer effektivt än riktade utbildningstillfällen, när man använder systemen sällan.  
 
Rektor (PF) har flera gånger fått påtryckningar från studenter som har önskemål om fler Styr 
och ställ-cyklar i anslutning till GU:s undervisningslokaler.  
Miljöenheten samarbetar med Göteborgs stad, och de har en strategi kring placering av 
cyklarna, som bl a innebär att de placeras där det idag inte finns några cykelställ. Miljöchef 
(EO) tar med sig frågan till kommande möten med Trafikkontoret. 
 

6. Frågor som har väckts av externa intressenter 
6.1 Nationell samverkan 
Miljöenheten och Chalmers ser över det samverkansavtal som finns för interna 
miljörevisioner på IT-fakulteten för att utöka det till att gälla samtliga integrerade 
verksamheter.  
GU och Chalmers arrangerade en gemensam träff för nätverket ”Miljöledning i universitet 
och högskolor” den 15-16/10. Naturvårdsverket deltog och höll i en workshop vilket var 
uppskattat. 
 
Miljöenheten har ett samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset kring miljörevisioner. 
Miljöcontroller (MD) reviderar deras sjukhusledning i november och SU:s miljörevisorer ska 
framöver komma till GU och revidera universitetsledning plus GF. Vi försöker också hitta 
former för att gemensamt kunna göra vissa revisionen i verksamheten, men det är inte 
enkelt att skapa former för det. 
 
Miljöchef (EO) informerar att Naturvårdsverket har fått ett uppdrag att införa 
miljöledningssystem i FN-organisationen och kan eventuellt behöva expertkunskap inom 
området framöver. Göteborgs universitet skulle kunna komma på tal i så fall. 
Noteras: PF tar upp frågan med generaldirektör Maria Ågren på Naturvårdsverket nästa gång 
de ses. 
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6.2 Internationell samverkan 

6.2.1 Samverkansprojekt Latinamerika 
Miljöcontroller Ullika Lundgren har, på distans via webben, drivit ett 
samverkansprojekt med 13 universitet (10 st från Latinamerika och 3 st från Europa) 
under 1,5 års tid. För att avsluta och utvärdera projektet blev Ullika och MD inbjudna 
att besöka Columbus association, projektets facilitator, samt ett antal av universiteten 
i Colombia. MD och Ullika Lundgren besökte 5 universitet vid sex tillfällen, höll fem 
presentationer för lärare, forskare och studenter och genomförde en intern 
miljörevision.  
Ullika håller på att färdigställa en metodrapport om hur projektet har bedrivits.  
Idéer finns om att planera och testa metoden på ett antal afrikanska universitet, där 
kontakter finns på flera håll inom GU. 
 
6.2.2 Nordic Sustainable Campus Network (NSCN) 
Miljöchef (EO) informerar att den 21/10 hade vårt nordiska nätverk NSCN ett givande 
möte på Nordiska Ministerrådet som finansierar delar av nätverkets aktiviteter. 
Nordiska ministerrådet var bland annat intresserade av uppföljning av hållbarhet och 
indikatorer för detta. Vår/sommar 2015 kommer GU att stå värd för en NSCN:s 
workshop med fokus på mål, uppföljning, indikatorer och rapportering inom hållbar 
utveckling. Nordiska ministerrådet var mycket intresserade av att delta i workshopen 
och det kan bli aktuellt med medel som öronmärks för NSCN:s verksamhet inom detta 
område. 
NSCN har också fått klartecken för att det bildas en arbetsgrupp inom NUAS med fokus 
på hållbar utveckling.  

6.2.3 IARU congress “Global Challenges: Achieving Sustainability”, October 22-24, 
2014 
Barbro Robertsson var inbjudna talare på IARU:s kongress. Barbro Robertsson deltog 
på uppdrag av GMV och presenterade verktygslådan för lärare inom hållbar utveckling 
samt kriterierna för hållbarhetsmärkning av kurser och program.  

6.2.4 Making universities Sustainable Conference 
Den 23-24/10 deltog Miljöchef (EO) på ”Making Universities Sustainable Conference” 
på Köpenhamns universitet. EO var inbjuden som talare i session: “Sustainability 
Strategies – a must for long term sustainability success” med presentationen “Certified 
environmental management systems as a strategic driver – challenges and benefits”. 
Övriga presentationer gjordes av UBC, Yale och Köpenhamns universitet. 

 

 

http://sustainability.ku.dk/iarucongress2014/
http://climate.ku.dk/green_campus/sustainableuniversities/
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6.2.5 World Forum Lille  
Den 21-24/10 arrangerades World Forum Lille, där Miljöchef (EO) var inbjuden som 
talare vid sessionen “Moving towards responsible campuses”. Pauline Pingusson som 
var moderator i sessionen ansvarar för samordning av ”Campus Responsables” där ca 
40 lärosäten i Frankrike (några i Belgien) medverkar.  

 
6.2.6 WEEC conference – 8th World Environmental Education Congress,  
En internationell konferens om lärande för hållbar utveckling som GMV projektleder, 
arrangeras 29/6-2/7 i Göteborg. Temat är “Planet and people – how can they develop 
together”.  

 
6.2.7 UNEP Nagoya conference.  
Katarina Gårdfeldt har representerat GU vid konferensen i Nagoya. Miljöenheten har 
bistått Katarina med förberedelser kring ”assessment” som var temat för sessionen 
som Katarina deltog i.  
Noteras: Rektor (PF) betonat att det är av stor vikt att ta vara på det som Katarina har 
med sig tillbaka från konferensen i GU:s fortsatta arbete. 
 
6.2.8 Besök mm 
En delegation på sex personer från National University of Singapore (NUS) besökte GU 
den 27/10. De var bland annat intresserade av fastighetsfrågor och besökte 
Idrottshögskolan och EBM. Representanter från Higab och Akademiska hus 
medverkade. De besökte också Miljöenheten och GMV. 
 
En doktorand från Kozice i Slovakien har kontaktat GU för att skriva sin avhandling om 
GU:s arbete med EMAS och CSR. Doktoranden letar finansiering just nu. Miljöchef (EO) 
och Niklas Egels Zandén blir handledare.  
 
Två studenter från Lille vill komma på internship våren 2015 och studera arbetet med 
energi, byggnader och beteenden. 
 
6.2.9 Övrigt 
Fråga till Rektor (PF) avseende möjligheterna att initiera en rektorsworkshop med 
europeiska lärosäten som är med i ISCN nätverket. PF skulle ta med sig frågan inom 
EAU och diskutera med R. Ricabonni, som samordnar/driver frågor om ”sustainability”. 
Noteras: PF har inte glömt av frågan och jobbar vidare med den. 
 

6.3 Campus Näckrosen, Vision 2020-Medicinarberget  
En s k Grön resplan ska utarbetas för projektet Vision 2020 – Medicinarberget. GU har 
genomfört våra åtaganden men en trög process från SU har stoppat upp arbetet.  

http://www.worldforum-lille.org/en/2014/program.html#22c375
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Rektor (PF) betonar vikten av att föra fram studenternas önskemål om fler Styr & ställcyklar i 
anslutning till GU:s undervisningslokaler i diskussionerna om Grön resplan. 

7. Resurser för miljöledningsarbetet  
Inga förändringar för 2015. Blir aktuellt för 2016. 
 

8. Miljöchefen informerar  
 
8.1 Klimatstrategin nuläge  

Miljöchef (EO) ger en kort lägesrapport (Se bilaga 2). 
 
Hur ska GU fortsätta att arbeta framåtsyftande efter att tiden för klimatstrategin löper 
ut? Klimatrådet vill träffa Rektor och diskutera fortsatt GU satsning och att den i större 
utsträckning fokuserar på forskning och utbildning inom klimatområdet. Miljöenheten 
arrangerar under hösten ett antal workshops för olika intressentgrupper för att ta in 
synpunkter. Det är viktigt att Klimatrådet såväl som andra intressenter medverkar i 
processen. 
Rektor (PF) undrar om de andra universiteten som gör stora satsningar, vilken nivå 
startar de från? GU har redan arbetat aktivt och tagit de lågt hängande frukterna. Vad 
kan vi uppnå framåt? Vi kan antagligen inte ha så höga siffror i kommande målsättningar.  
Miljöchef (EO) framför att frågan restes när NUS var på besök på GU (se punkt 6.2.8). De 
undrade om det inte var bättre om GU som kommit så långt satsade på att sprida sin 
kunskap till andra delar av världen istället för att göra mer på hemmaplan? En idé som 
också ligger i linje med Vision 2020 där vi har ett uttalat samhällsansvar och ett globalt 
engagemang.  
Noteras: Miljöchef (EO) samordnar det fortsatta arbetet med att utarbeta ett utkast till 
fortsättning av GU klimatstrategi. Förslag presenteras för GU ledning under våren. 
 

8.2 Klimatfonden 
Miljöchef (EO) informerar om att priset på utsläppsreduktioner genom CDM-projektet 
har förhandlats ned med ca 40 procent. Huvudsakligen genom att ändra i portföljen så 
att 50 procent av investeringarna görs i kinesisk vindkraft, förutom det indiska 
biomassaprojektet i Sri Balaji. Ett lägre pris på utsläppsrätter för klimatkompensation av 
alla flygresor har möjliggjort att GU kan initiera en s k intern klimatfond. Första 
utlysningen har genomförts i höst med 460 000 kr i fonden (första och andra tertialen 
2014), 13 ansökningar har kommit in från studentorganisationer och flera institutioner 
inom Natfak, Humfak och Sahlgrenska (Sammanlagt söktes 1.8 mkr).  
 
Ansökningarna kommer initialt att bedömas av miljöenheten som vid behov begär in 
kompletteringar. Ett underlag bereds för klimatrådet som bedömer och utvärderar 
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projekten. Målet är att utvalda projekt meddelas senast 19/12 2014. Utlysnings- och 
ansökningsprocessen kommer att utvärderas av miljöenheten våren 2015 så att en rutin 
kan tas fram för kommande år. 

 

8.3 Forskning och utbildning 
103 ansökningar har kommit till UGOT Challenges och första utsållningen har börjat. 
Planen är att i slutet av 2015 har ett antal ansökningar valts ut och som ska initieras 
under 2016. Rektor (PF) och Prorektor (HLS) ser stora möjligheter att de i slutändan 
utvalda projekt kommer att synliggöra och stärka GUs ambitioner inom 
hållbarhetsområdet. 
 
Verktygslådor för att integrera hållbarhet i kurser och program – som startade som ett 
initiativ från Sahlgrenska akademin utvecklas vidare. Rektor (PF) anser det vara mycket 
bra och utvecklande för hållbarhetsarbetet med initiativ som kommer från 
verksamheten. Utbildningsnämnden, med stöd av GMV och Miljöenheten, driver nu 
vidare processen med att utarbeta fakultetsspecifika verktygslådor utifrån den plattform 
som Sahlgrenska akademin utgör. Barbro Robertsson är projektledare. 
 
Nya kriterier för hållbarhetsmärkning av kurser och program har fastställts. Den gamla 
märkningen är borttagen. Arbetet med att märka kurser pågår på institutionerna.  
 

8.4 Studentmedverkan/-initiativ 
Hållbarhetsdagen genomförs på Humanistiska fakulteten den 20 november. GMV 
arrangerar och projektleder dagen som tidigare. Diskussioner förs med fakulteterna om 
var Hållbarhetsdagen kan arrangeras nästa år. 
 
Runda bordssamtal där rektor och studentorganisationerna träffades, genomfördes i 
oktober. Rektor (PF) ansåg det vara ett bra forum och jätteroligt att få höra om alla 
initiativ och aktiviteter som studenterna driver! Bra att GU- och Chalmersstudenterna 
samarbetar. 
 
Kampanjen ”Fossil free GU”, dvs att GU ska sluta investera i fossilindustrin har drivits av 
studenter under året. Rektor (PF) klargör att det finns noterat i protokollet från senaste 
fondstyrelsemötet. Femårsperspektivet tidigareläggs till tvåårsperspektiv vilket passar 
bra då GU ska upphandla ny fondförvaltare. Redan nu lever vi upp till Fossil free:s 
kriterier. Nuvarande förvaltare, Danske bank, ska också bjudas in för att redogöra för hur 
de arbetar.  
Rektor (PF) betonar att finansinspektionen måste godkänna hela fondpaketet så det är 
varken upp till GU eller fondförvaltaren att börja ändra i enskilda fonder. 
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9. Övriga frågor 
Miljöchef (EO) lyfter några frågor/ärenden: 
Solceller på Handelshögskolan tak planeras att sättas i drift i nästa vecka. Miljöenheten, 
tillsammans med campusorganisationen och Utbildningsvetenskapliga fakulteten, utreder 
om samma upplägg kan bli aktuellt för Pedagogen. 
 
En ny datorupphandling är gjord för GU och Chalmers. Skarpa krav har ställts inom miljö, 
etiska och sociala krav. 
 
GU och Chalmers håller tillsammans på att ta fram ett gemensamt beslutsunderlag för en s k 
”10-punktslista” med olika produktgrupper där lärosätena enbart bör upphandla 
ekologiska/miljömärkta alternativ. Priset kan då förhandlas ner hos leverantörerna. Rektor 
(PF) anser det vara mycket positivt att GU samverka med Chalmers både i datorupphandling 
och avseende ”10-punktslista”. 
 
Avloppsmätningar på Valand. Tidigare förhöjda halter av kadmium i avloppsvattnet utanför 
Valand har gjort att vi nu gör regelbundna mätningar. Institutionen har tagit tag i det på 
jättebra sätt, beslutat om nya rutiner och ger föreläsningar för studenterna om arbetsmiljö- 
och miljörisker med tungmetaller. 
 
9.1 Nästa Ledningens genomgång  

Blir den 7 april, 2015, kl 10.30-12.00,  i Vasaparken. 

 

Minnesanteckningar av: Miljöcontroller Marianne Dalbro (MD)  
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Resultat och slutsatser från sammanställningen av institutionernas aktivitetslistor 
inom miljö och hållbar utveckling, september 2014. 

Resultatet av miljömålsarbetet vid Göteborgs universitet följs upp två gånger per år. Vid årsslutet 
samlas resultaten i Göteborgs universitets årsredovisning och i september görs en avstämning av 
samtliga institutioners aktiviteter inom miljö och hållbar utveckling. Syftet med denna avstämning är 
att miljöenheten skall få en samlad bild över arbetet med miljö och hållbar utveckling vid universitetet 
och kunna planera stöd och utbildningsinsatser till institutionerna efter behov. 

Miljöenheten efterfrågade i början av september institutionernas aktivitetslistor inom miljö och hållbar 
utveckling och fick in svar från 37 institutioner och enheter. Miljöenheten har granskat samtliga 
inkomna aktivitetslistor och gjort följande noteringar: 

- Många institutioner har täckt in nästan samtliga målområden i sin aktivitetslista. Detta är inte 
ett krav utan vi uppmanar snarare institutionerna att välja ut ett par målområden att fokusera 
på. 

- Flertalet institutioner har satt upp ett stort antal aktiviteter som de ska arbeta med. Även här 
kan det vara bra att begränsa sig och istället sätta upp färre antal aktiviteter som verkligen blir 
genomförda under året. 

- Många inskickade aktivitetslistor är redogörelser för hur man arbetar övergripande med miljö 
och hållbar utveckling snarare än listor på konkreta och uppföljningsbara aktiviteter. Många 
aktiviteter är formulerade som övergripande målformuleringar fastän syftet med aktiviteterna 
är att beskriva vad institutionen gör under innevarande år för att bidra till att de 
universitetsgemensamma målen nås.  
Detta resulterade i flera avvikelser vid senaste externa miljörevisionen och aktivitetslistorna 
måste konkretiseras till nästa år. 

- 23 st av 37 aktivitetslistor är fastställda av prefekt/motsvarande vilket är en bra siffra då sättet 
att jobba med aktivitetslistor fortfarande är relativt nytt. Dock resulterade detta i en avvikelse 
vid senaste externa miljörevisionen och samtliga aktivitetslistor måste redovisas med påskrift. 

Miljöenhetens slutsatser är att: 

1. Arbetet med aktivitetslistor har kommit igång bra med tanke på att det är ett nytt sätt för 
institutionerna att arbeta. 

2. Institutionerna efterfrågar mer stöd från miljöenheten i arbetet med att ta fram relevanta och 
konkreta aktiviteter. 

3. Miljöenheten behöver utveckla processen kring uppföljningen av institutionernas 
aktivitetslistor. 

 
Sammanställning: Marianne Dalbro, miljöcontroller 
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PM: Lägesrapport klimatstrategi 
 

Forskning och processer i omvärlden 

FN:s internationella klimatpanel IPCC, där tre professorer från Göteborgs universitet medverkar 
(Deliang Chen, Ulf Molau och Thomas Sterner) presenterade i oktober sin femte stora syntesrapport 
om klimatet. Rapporten visar att om utsläppen fortsätter att öka i dagens takt kan förändringarna bli så 
omvälvande att det blir omöjligt att anpassa våra samhällen. För att kunna hålla världen under två 
graders temperaturökning behöver de globala utsläppen enligt IPCC minska med 40-70 procent till 
2050. 

Vid FN:s klimattoppmöte i Paris 2015 ska klimatkonventionens parter enas om en ny global 
klimatöverenskommelse. 

Europeiska rådet enades i slutet av oktober om ett bindande EU-mål på en minst 40-procentig 
minskning av växthusgasutsläppen jämfört med 1990 senast 2030. Målen omvandlas inte till 
nationella bindande mål utan enskilda medlemsstater kan välja att sätta upp högre nationella mål. 
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram underlag för en svensk färdplan för ett Sverige 
utan klimatutsläpp 2050. 

Göteborgs universitet har åtagit sig att minska sitt beroende av fossil energi som deltagare i Västra 
Götalandsregionens klimatstrategi som löper fram till 2030 med målsättningen om en fossiloberoende 
region. Göteborgs stad har hösten 2014 antagit ett klimatstrategiskt program med målsättningen att 
minska koldioxidutsläpp med 40 procent till 2020 jämfört med 1990 från den verksamhet som inte 
omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter.  

Benchmarking: Klimatåtaganden vid de stora universiteten 

Många ledande universitet internationellt satsar stort, några exempel på universitet som har satt upp 
mål för minskade utsläpp av växthusgaser och utformat en strategi för att nå målsättningen är: 

- Harvard University (30 procent minskning till 2016 jämfört med 2006).  
- UC Berkeley (har nått sin nuvarande målsättning att minska till 1990 års nivå och tillkännager 

inom kort sin målsättning för år 2020).  
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- University of British Columbia (i jämförelse med 2007 minska med 33 procent till 2015, 66 
procent till 2020 och med 100 procent till 2050).  

- Yale University (43 procent minskning till 2020 jämfört med 2005).  
- Portland State University (ska vara koldioxidneutralt 2040).  
- Australian National University (ska i jämförelse med 2006 minska med 20 procent till 2015 

och med 35 procent till 2020).  
- Köpenhamns universitet (minska med 65 procent per årsarbetskraft till 2020 jämfört med 

2006).  
American College and University President’s Climate Commitment (ACUPCC) är ett nätverk av 
närmare 700 amerikanska universitet och colleges. Syftet är att eliminera klimatutsläpp från campus 
och samtidigt bidra med forskning och utbildning som gör det möjligt för samhället att tackla 
klimatutmaningen.  

Göteborgs universitets klimatarbete 

Göteborgs universitets klimatstrategi för 2010-2015 har som målsättning att minska koldioxidutsläpp 
med 20 procent jämfört med 2008.  

Göteborgs universitet ligger i framkant både internationellt och bland Sveriges lärosäten i sitt 
klimatarbete. 2013 och 2014 tilldelades GU ISCN Sustainable Campus Excellence Award i 
kategorierna buildings respektive campus för ombyggnationen av EBM och för klimatstrategin i sin 
helhet.  

Energianvändningen har minskat med 15 procent sedan 2010. Den största besparingen har gjorts på 
värmesidan där universitetet minskat den genomsnittliga användningen med 31 procent. Under fyra år 
blir det en total besparing på cirka 24 mkr.  

Koldioxidutsläppet från universitetets tjänsteresor ökar fortfarande, främst från flygresor längre än 50 
mil. Detta är en effekt av universitetets internationaliseringsmål, där inte bara forskare och lärare utan 
all personal uppmuntras att medverka på den internationella arenan. Genom mötes- och resepolicyn 
har klimatstrategin fört med sig en satsning på resfria möten som ett alternativ till fysiska möten där så 
är möjligt. 

Utsläppen har totalt sett minskat med 19 procent mellan 2008 och 2013. En stor del av de besparingar 
som åstadkommits beror på övergången till s.k. grön el. Utsläppen från resor fortsätter att öka, 
samtidigt som de enkla åtgärderna för att minska klimatpåverkan från energianvändningen nu är 
genomförda. Detta sammantaget gör att en ytterligare reduktion kräver en fortsatt 
universitetsgemensam satsning. 

För vetenskapligt stöd och tillvaratagande av intern kompetens finns universitetets klimatråd. 
Klimatrådet består av följande forskare med relevans för klimatfrågan: Anders Biel, Katarina 
Gårdfeldt, Sverker Jagers, Leif Klemedtsson, Ulf Molau, Christian Munthe, Merritt Polk, Anna Post 
och Thomas Sterner.  

 

Med vänliga hälsningar 

Eddi Omrcen, miljöchef 
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