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Claesson, Leif (ATM )
Kågström, Jonas (AUE)
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Jönsson, Petra (Studentkåren)
Frånvarande:
Johansson, Annika (ATM)
Johansson, Andreas (AUE suppleant)
Hillman, Malin (BIBL‐RK‐KSII suppleant)

Sammanträdets öppnande
Sekreterare för mötet:
Rådets beslut: Karin Meyer Lundén

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslista
Rådets beslut: Godkännes.

§2
Föredragningslista

Föregående protokoll
Rådets beslut: Lades till handlingarna.

§3
Föregående protokoll

Arbetet på enheterna
HGA:
‐ Annonskampanj med fokus på HU i forskning startar vecka 42.
‐ Ny studentrekryteringskampanj, Rose‐Marie och Kaisu ska vara med
på mötet med reklambyrån för input om HU.
‐ Nya HR‐chefen Jessica Ljung ska få miljöintro.
‐ Klass 9 Stora Sätraskolan ska göra projekt om campusområdet inom
ramen för Det goda livet.
‐ Miljödokument uppdaterade och ska läggas på intranätet.

§ 4 Arbetet på
enheterna

BIBL-KSII-RK:

‐ Föreläsningar 18 oktober och 9 november.
‐ Hållbar demokrati‐föreläsningarna är inspelade men ännu inte
redigerade. Kommer att vara tillgängliga på https://play.hig.se/.
‐ BIBL-KSII-RK har haft halvårsavstämning av miljömålen med
cheferna (ligger bra till).
- Ska på studiebesök till Forsbacka biogas idag.
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AUE:
‐ Har haft möte med akademiledningen om miljöarbetet och
miljömålen. Hållbarhetsbegreppet diskuterades även på
akademidagarna. Planen är koppla utvecklingsprojekten till
miljömålen. Stötta projekten att hitta kvantifierbara mål för varje
projekt. Väcka engagemang ”underifrån” istället för att målen ska
komma ”från ovan”.
‐ Rektorsinstallationen kommer att ha hållbar förtäring.
AHA:
‐ Genomfört utbildning för nyanställda.
‐ Funderar på att skapa MOOC (massive open online course) om mat
och hållbarhet.
ATM:
‐ Hanterat avvikelse från extern revision som rör hus 45.
‐ Många nya studenter. Alla som ska vara i hus 45 får nu en
säkerhetsgenomgång. Jobbar med att förfina rutinen för att fånga upp
alla.
‐ Har haft möte med akademichefen bl.a. om uppföljning av
miljömålen.
Studentkåren:
‐ Ska se över hur de ska jobba med hållbarhet. Befintliga riktlinjer är
för otydliga.
Systemansvarig och Ordförande: Se punkten Info/kommunikation
nedan.

Aspekter, policy, mål
‐ Årets måluppföljning lämnas in senast 10 januari.
Revisioner
- Fem revisioner planerade under hösten.
‐ Skrivbordsrevisionen i vår behöver göras av någon annan än Rose‐
Marie.
‐ Avvikelser från externa revisionen:
* Arbete med årshjul pågår.
* Personalenkät: Möte med HR‐avdelningen angående möjlighet att
lägga in några HU‐frågor i arbetsmiljöenkäten. Oavsett om det blir en
integrering behöver det slås fast hur ofta enkäten ska genomföras
(enligt avvikelsen).
* Riskrond hus 45: Tre träffar med extern arbetsmiljökonsult. En
åtgärdsskiss har tagits fram med ett antal punkter som ska rättas till.
Handlar främst om att det saknas en del rutiner. Leif jobbar med att
sammanställa dokument och se över rutiner för

§ 5 Aspekter, policy,
mål
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säkerhetsgenomgångar. Förslag från akademichefen att koppla
möjlighet att få tillträde till lokalerna (kortbehörighet) till genomförd
säkerhetsgenomgång. Arbetsmiljökonsulten kommer att ha en
säkerhetsgenomgång av maskiner med anställda.
‐ Certifikat och logotype: Fel certifikat har skickats av Intertek några
gånger. Har fått besked av Intertek att det är ok att kopiera
certifikatet. En gemensam beställning från Repro kommer att göras.
Alla meddelar Rose‐Marie hur många kopior som behövs till varje
enhet.
Utbildning
‐

§7 Utbildning

Info/kommunikation
§8
‐ UKÄs hållbarhetsutvärdering: Det slutgiltiga omdömet från UKÄ har Info/kommunikation
kommit. Flera lärosäten har klarat sig på alla aspekter som bedömdes,
bl.a. Uppsala universitet och Handelshögskolan. HiG har fått omdömet
att processen för arbetet med HU inom utbildning behöver utvecklas
avseende Miljö, resurser och område. Högskolan har också fått kritik
för att studentinflytandet inte ska vara tillräckligt utvecklat. Omdömet
innehåller relativt många faktafel/missuppfattningar som Högskolan
inte har kunnat påverka trots inskickat svar. Funderingar har kommit
upp om omdömet som HiG har fått till viss del beror på att vi inte har
marknadsfört tillräckligt bra vad vi har åstadkommit.
‐ Ledningens genomgång av MLS 23 oktober: SWOT‐analysen ska gås
igenom. Förslag att ledningens genomgång ska delas upp på tre
tillfällen.
‐ Inspirationsdag 2018: Vi tar ett sabbatsår och har ingen
inspirationsdag 2018. Vi funderar istället på formatet och nya grepp.
En idé är att ha en hållbarhetsvecka med någon aktivitet varje dag
(samma vecka varje år). Koordinera med kommunens aktiviteter?
Kommunens miljögala kommer att vara 24 mars 2018.
‐ Earth Hour: Upplägget som vi har haft i några år i samarbete med
kommunen känns uttjatat. Dessutom tveksam miljöeffekt att släcka
och istället tända stearinljus. Fokusera på ljuset, miljövänlig belysning,
solel istället? Mikaela och Jonas utvecklar idéerna.
‐ Besök av SFK region Gävle‐Dala: Mats har tagit kontakt med Ola
Eriksson och Karl Hillman som kan tänka sig att hålla i ytterligare ett
seminarium om miljöbedömning av ekonomiskt hållbara lösningar.
Ytterligare en aktivitet behövs för att få ihop ett program. Mats får ett
antal tips på verksamheter att besöka.
‐ Seminarium på Naturvårdsverket om miljöledning i staten: Hölls
delvis på distans. Information om projektet ”Resfria möten i
myndigheter” där lärosätena lyftes fram som föregångare.
Diskussioner om årets inrapportering.
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Dagens mötestema: Slutgranskning av avvikelser
‐ Ett antal avvikelser avslutades.

§ 9 Mötestema

Avvikelser och förbättringsförslag
‐ Se Dagens mötestema.

§ 10 Avvikelser och
förbättringsförslag

Månadens nyhet
‐ Punkten stryks från agendan framöver. Det finns numera ett stort
inflöde av nyheter med hållbarhetsinriktning och därmed inte längre
något behov av särskilda nyhetsbidrag från RHU.

§11 Månadens nyhet

Övriga frågor
‐ Studiebesök på vindtunnellabbet 7 november kl 13.
‐ Integrerat ledningssystem (Mats): Presentation av pågående projekt
att integrera ledningsprocesser. Delprojekten omfattar miljö,
arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet. Kravelementen i ISO 14001 och
9001 överensstämmer till stor del vilket underlättar integreringen.
Hittills har projektet främst jobbat med verktygen
(dokumenthanteringssystem, styrdokument).

§12 Övriga frågor

Vid protokollet

Justeras

Karin Meyer Lundén

Helena Johansson

Sekreterare

Ordförande

Till Protokollet:
Beslut från aktuellt möte 2017‐10‐11
Alla meddelar Rose‐Marie hur många kopior av certifikatet som
behövs till respektive enhet.

Beslut från möte 2017‐09‐01
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R‐M kontaktar sidansvarig (och webbmasters) om ändring på en (RHU 20171011) R‐M har mejlat
ärendet, positiv respons. Ej åtgärdat
hemsida för tydligare information om vad som rapporteras i
ännu.
vilket system
R‐M kontaktar webbmasters och IT‐person om möjligheter att
öppna upp avvikelsesystemet för studenter.

(RHU 20171011) R‐M har mejlat
ärendet.

R‐M kontaktar IT‐person för förslag på uppdateringar i
avvikelsesystemet – olika vägar för avvikelse och förslag, samt
några fler förslag (i minnesanteckningarna ovan noterat).

(RHU 20171011) R‐M har mejlat
ärendet.

Petra undersöka bland sina studiekamrater om de kan tänka sig (RHU 20171011) OK. 1‐2 studenter ska
föredra för RHU om sina arbeten inom HU vid mötet i november. föredra studentarbeten för RHU vid
möte 30/11
Alla ska fundera på nya former för Högskolans deltagande i
”Earth hour”

(RHU 20171011) Mikaela och Jonas tar
på sig att utveckla idéer

Alla ska fundera på nya former för RHU:s årliga inspirationsdag

(RHU 20171011) Vi tar ett års uppehåll
med inspirationsdagen, men tanken
finns att utveckla dagen kommande år.

Alla ska fundera på ämnen/teman för Workshops för RHU:s
möten under nästa år

(RHU 20171011) Återkoppling från
Naturvårdsverket under våren, är ett
tema.

Alla funderar över var RHU lämpligen kan göra ett studiebesök
under hösten.

(RHU 20171011) Besök Vindtunneln
7/11.

