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RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Protokoll
2016-04-14
Närvarande:
Helena Johansson, Ordförande
Annika Johansson, SA
Marianne Andrén, AHA
Rose-Marie Löf, ATM
Maria Åstrand Swenneke, HGA
Karin Meyer Lundén, Biblioteket
Daniel Ringström, Studentkåren

Frånvarande:
Jonas Kågström, AUE
Leif Claesson, ATM

Sammanträdets öppnande
– Sekreterare för mötet

§1
Sammanträdets
öppnande

Rådets beslut: Karin Meyer Lundén, biblioteket

Föredragningslista

§2
Föredragningslista

Rådets beslut: Godkändes

Föregående protokoll
http://hig.se/download/18.6587ae59153b4f0d3344173a/1460116069653/Protokoll+RHU+2016-03-23.pdf

§3
Föregående protokoll

Rådets beslut: Lades till handlingarna

Arbetet på enheterna
AHA:
- Teknikstöd till biologilabbet på gång (doktorand i kemi på 10 %). Har fått en
lista med uppgifter att ta tag i men kommer inte att bli klar till externa
revisionen.
- Bokat in möte med akademins ledningsgrupp 27 april då
delegationsdokument, laglista och detaljerade mål ska gås igenom.
HGA:
- Maria jobbar med inspirationsdagen.
- Rutiner för avfallshantering, sortering och hantering av elektronikskrot och
kemikalier, farligt avfall och riskavfall är uppdaterade och diarieförda. Rutin
för miljökommunikation bör införlivas i högskolans kommunikationspolicy,
avvaktar svar från AKS-chef Maivor Hallén.
Biblioteket:
- Arbetar med bibliotekets nya detaljerade mål.
- Förbereder internrevision på AHA/Avd. hälso- och vårdvetenskap samt hus
45.

§ 4 Arbetet på
enheterna
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Studentkåren:
- Daniel har inte haft kontakt med studentkåren ännu.
- Har mottagit ett förbättringsförslag angående sopsortering i hus 11 från en
student.
ATM:
- Har genomfört skrivbordsrevision av högskolans miljöledningssystem.
- Två informationstillfällen för nyanställda inbokade nästa vecka, dock få
anmälda.
Aspekter, policy, mål
§ 5 Aspekter, policy,
- Strategigruppen försöker hitta sitt uppdrag. Två möten hittills.
mål
Aktuella frågor:
1. Hur får vi utbildning, forskning, hållbarhet, kvalitet, arbetsmiljö,
jämställdhet/lika villkor, samverkan, internationalisering och miljö att ”hänga
ihop” i vår/a strategi/er?
2. Kan FNs Sustainable Development Goals vara användbara i HiG som
organisation?
3. Hur kan HiGs verksamhetsmål och hållbarhetspolicy kopplas/samverka för att
operationalisera HiGs verksamhetsidé och vision?
Revisioner
§6 Revisioner
- Genomförda revisioner: IR på AHA, Avd. för arbets- och folkhälsovetenskap
genomförd av studenterna Lava och Bahram; bokade revisioner: hus 45 28 april,
Avd. för hälso- och vårdvetenskap 2 maj .
- Skrivbordsrevisionen: Rose Marie presenterade resultaten från skrivbordsrevisionen av högskolans miljöledningssystem. Av kraven i den nya ISOstandarden 14001:2005 är 12 helt uppfyllda och 20 ej eller enbart delvis
uppfyllda. Överlag ser det enligt Rose Maries bedömning ganska bra ut och
genomgången har varit mycket lärorik. Revisionsrapporten är klar och
resulterade i ett antal avvikelser.
- Extern revision med omcertifiering 9-10/5: revisionsprogrammet har kommit,
Annika skickar ut. Hus 45, AKS och biblioteket kommer inte att besökas enligt
programmet.
- Ny revisionsplan ej klar. Från och med i höst kommer varje avdelning att
revideras en gång på tre år, med undantag för hus 45 och Avd. för infrastruktur
som revideras årligen. Även skrivbordsrevision av miljöledningssystemet
kommer att genomföras årligen. Annika återkommer med förslag på ny
revisionsplan.
Utbildning
- MLUH-möte i Karlstad 26-27/4: Ingen har möjlighet att åka i år. Annika kollar
upp om mötet kommer att streamas så vi kan ta del av föreläsningarna.

§7 Utbildning

Info/kommunikation
- Status Inspirationsdagen: Nytt definitivt datum måndag 23 maj. Förberedelser
på fredag eftermiddag. Inspirationsföreläsningen med Louise Dahl kommer att
vara i Krusenstjernasalen 12.15-13.15. Information till chefer m fl bör gå ut
snart. Cykelvänlig arbetsplats uppmärksammas bl. a. med cykelgodis.

§8
Info/kommunikation
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§ 9 Mötestema

Beslut: Alla går igenom sin enhets avvikelser och avslutar de som kan avslutas.
OBS - glöm inte att Spara och skicka!
Avvikelser och förbättringsförslag (alla)
- Diskussion om avvikelsesystemet: Förtroendet för systemet sjunker om svar
dröjer flera månader, vilket leder till att färre skickar in avvikelser och
förbättringsförslag.

§ 10 Avvikelser och
förbättringsförslag

Beslut: Alla funderar till nästa möte på hur vi ska hantera systemet framöver.
Behövs nya rutiner? Annika bjuder in Micke Zewgren till nästa möte för visning
och diskussion om eventuell anpassning av systemet.
Månadens nyhet
- Cyklarna nu bokningsbara via KronoX (för personal)
- Naturvårdsverkets ranking: HiG hamnar i grupp 2 (= systematiskt
miljöarbete som i hög grad är integrerat i verksamheten)
Övriga frågor
- Status ”Cykelvänlig arbetsplats”: Cyklarna är klara och bokningsbara
i KronoX. Helena bokar ett möte med Love Johansson på Regionala
mobilitetskontoret angående utmärkelsen nivå 1. Kommer att
uppmärksammas på intranätet samt på inspirationsdagen
(information och godis i cykelform). Inköp av elcykel diskuteras.
Information till studenterna – hur berörs de av utmärkelsen?
- Cykelkonferensen: Region Gävleborg och Gävle kommun är värdar
för den nationella Cykelkonferensen 24-25 maj på Högskolan i Gävle.
Karin kollar om det är möjligt för oss att lyssna på några föredrag
mot reducerad/ingen avgift. – Tillägg: Arrangörerna svarar att det
tyvärr inte är möjligt.
- Regionen Gävleborgs målbildsdag Gört! 13 maj: Några RHUmedlemmar har anmält sig.
- Avslutning RHU 7 juni: Förslag på studiebesök hos 2015 års
cykelvänligaste arbetsplats, Förvaltningshuset Gävle kommun, för
att höra mer om deras arbete med Cykelvänlig arbetsplats. Vi åker
dit gemensamt med tjänstecyklarna. Helena kontaktar Elisabeth
Jonsson, förvaltningschef Samhällsbyggnad Gävle.
- Inköp av kaffe: Samma sort köps in till hela högskolan (Arvid
Nordqvist Mörkrost). KRAV- och Fairtrade-märkt.

§11 Månadens nyhet

§12 Övriga frågor
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Till Protokollet:
Beslut från tidigare möte 2015-09-17

Åtgärdat

Maria, Karin och Annika bokar ett möte med Veronica Liljeroth för att
se över utformningen av hemsidan.

Måste skjutas upp till maj
pga.operation.

Beslut från tidigare möte 2015-12-16
Helena och Maria tar kontakt med Lars
Rydhard om kaffebeställningar.
Beslut från tidigare möte 2016-03-23
Att Rolf inbjuds till RHU möte under våren 2016, efter extern revision 9-10 maj,
för information och diskussion kring laglistan.
Beslut från aktuellt möte 2016-04-14
Alla går igenom sin enhets avvikelser och avslutar de som kan avslutas.
OBS - glöm inte att Spara och skicka!
Alla funderar till nästa möte på hur vi ska hantera systemet framöver.
Behövs nya rutiner?
Annika bjuder in Micke Zewgren till nästa möte för visning och diskussion om
eventuell anpassning av systemet
Helena bokar ett möte med Love Johansson om Cykelvänlig arbetsplats nivå 1.
Helena kontaktar Elisabeth Jonsson, förvaltningschef Samhällsbyggnad Gävle
angående studiebesök 7 juni.

Klart, se Övriga frågor.

