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RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Protokoll 2018-11-08
Närvarande:
Helena Johansson (Ordförande)
Mats Olsson (SA)
Leif Claesson (ATM)
Jonas Kågström (AUE)
Karin Meyer Lundén (Biblioteket)
Lena Thunander Sundbom (AHA)
Mikaela Willmer (AHA)
Maria Åstrand Swenneke (HGA)
Frånvarande:
Annika Johansson (ATM)
Studentrepresentant

Sammanträdets öppnande
– Sekreterare för mötet: AUE

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslista
Godkändes av rådet

§2
Föredragningslista

Minnesanteckningar föregående RHU-möte
https://goo.gl/h4KXBU
Rådet diskuterade föregående mötes anteckningar ingående och lade dem till
handlingarna.

§3
Föregående
minnesanteckningar

Arbetet på enheterna (alla)
§ 4 Arbetet på
AUE: MS hade möte med AUE ledningsgrupp tisdag 6/11 och diskuterade olika
enheterna
strategier för att ta fram nya miljömål samt tillvarata det goda gräsrotsarbete som
pågår på AUE oavsett framtida utformning av MLS.
AHA: Har haft en klädbytardag. mycket försvann och det som var kvar har skickats
till välgörenhet. Var med på akademimötet och introducerade Lena som ny
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medarbetare - hade även pratat om lagkraven som även de styr oss. AHA har blivit
sämre på källsortering MS hade informerat även om detta!
ATM: Annika hade skickat över sina anteckningar och Leif kompletterade: ATM har
haft intern revision inom Avd för bygg- energi och miljöteknik. Ska ha IR på Hus 45
22 nov. ATM ska delas upp i fyra avd istf tre. Planerar en intern mljöutbildning för
nyanställda i december. Har påbörjat arbetet inför inrapporteringen till NVV. Har
börjat skilja ut miljö från arbetsmiljö vid säkerhetsgenomgångar i genomgångar
med tex studenter.
HGA: Har inget att inrapportera.
Biblioteket: Möte i tisdags om mål och uppföljning av mål. Har genomfört två
föredrag med hållbarhetstema, bla det mycket populära föredraget på temat:
“Makten över Maten”. Har även haft gemensam kompetensutveckling för enheten
om HU och inköp.
Ordf & SA: Rapporterade från MLUH. Var på SLU dag 2. Pratade med
“Klimatstudenterna” som är en ideell org. Inspiration från ett upprop i Fr från 100k
studenter. Vill försöka få denna grupp att inspirera våra studenter. Gruppen har
ett upprop med syfte att minska lärosätenas miljöpåverkan med 40-60% på några
år. Uppsalahem hade även haft en mycket inspirerande dragning - bla om ett
projekt med nya hus vid tågstationen. Där de boende kartlägger sin egen
förbrukning och även är med i en bilpool. Hade även diskuterat
studentengagemang och hur man involverar studenterna på ett bättre sätt.

Aspekter, policy, mål (alla)
§ 5 Aspekter, policy,
Rådet diskuterade de nya lokala miljömålen. Kom fram till att dessa bör
mål
samordnas mellan enheterna där så är möjligt. Diskussion om målstruktur och
övergripande mål. De gemensamma ska finnas kvar. Ledningens genomgång - vs
upprop från 16 forskare enl Parisavtalet. Ledningsgruppen lät inte främmande för
att inspireras av detta upprop - men då blir det ett fokus på direkta aspekter och då
blir det troligen resor och energi som blir i fokus istället för indirekta miljömål.
Våra “poolbilar” ska även utvärderas vad avser nyttjandegrad och effekt på resor
med egen bil. AHA har undersökt skillnader i VFU, minst ett av besöken görs via
distans och hyrbilar och egen bil har minskat nästan helt.
MLUH-möte hade även det diskuterat resor. Bla resor inom 50 mil. Policy om att
avstå flyg inom riket tex. Allmän diskussion om resor och arbete i den akademiska
världen. Miljövänligt flyg. Få krav ställs idag av Kommerskollegium vad gäller
ramavtal för flyg. Lärosätena skulle kunna gå ihop om att ställa högre miljökrav!
Biblioteket är färdiga med sina miljömål.
AHA har tagit fram 5 miljömål.
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AUE redovisade akademins diskussion om framtida miljömål.

§6 Revisioner
Revisioner
- Inget att rapportera

§7 Utbildning
Utbildning
- Inget att rapportera

Info/kommunikation
-

-

§8
Info/kommunikation

Earth Hour 2019: Mikaela föreslog att HiG erbjuder skolor samma
koncept som förra året. Med besök i Hus 45 och samt AHA:s
simuleringssalar.
Inspirationsdag 2019: RHU beslutade att inspirationsdagen tar en “paus”
under 2019.

Dagens mötestema
- Ledningens genomgång, RHU och nämndutredningen
Mats och Helena gick igenom hur förslagen för framtiden ser ut vad avser
RHU. Mats kommer genomföra och presentera en risk- och
konsekvensanalys, troligen under december månad. Mats konstaterar att
MS är viktiga för HiG:s systematiska hållbarhetsarbete och att det är
viktigt att dessa bereds möjligheter att träffas och jobba som ett team. Ett
större fokus på direkta miljöaspekter kan ligga för handen.

§ 9 Mötestema
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Avvikelser och förbättringsförslag (alla)
– RHU diskuterade hur nr 333 och 334 ska hanteras. En önskan om miljövänligt
handdiskmedel framfördes. Och RHU var frågande inför utskicket av inplastade
årskalendrar till all personal.

Övriga frågor
Mats redovisade hur arbetet med laglistan fortskrider.

Till Protokollet:

Beslut från aktuellt möte 2018-11-08

§ 10 Avvikelser och
förbättringsförslag

§11 Övriga frågor

