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 2016-02-09 
 

Närvarande:  Helena Johansson, ordf. 
 Karin Meyer, Bibl 
                           Jonas Kågström, AUE 
                           Leif Claesson, ATM 
                           Rose-Marie Löf, ATM  
 Daniel Ringström, stud.repr. 

Maria Åstrand Swenneke, HGA 
 
  
 
Frånvarande: Annika Johansson, MLS-ansvarig 
                         Marianne Andrén, AHA 
  

  

  
 

 Sammanträdets öppnande, val av sekreterare för mötet 
 
Rådets beslut: Maria Åstrand Swenneke, HGA 

§ 1 
Sammanträdets 
öppnande 

   
   
 Föredragningslista 

 
Rådets beslut: Godkändes 

§ 2 
Föredragningslista 

   
   
 Föregående protokoll 

 
Rådets beslut: Lades till handlingarna. 

§ 3 
Föregående 
protokoll 

   
   
 Arbetet på enheterna  

- Laget runt 
- ATM: Rose-Marie och Leif har haft en träff med nya 

akademichefen Gunilla Mårtensson. Hon verkar väldigt 
intresserad av hållbar utveckling och kommer att engagera sig. 
De diskuterade bland annat om att uppdatera 
delegationsdokumentet och Gunilla ifrågasatte varför inte 
vindtunnellabbet ingår i revisionerna. 

- AUE: Har en ny internrevisor på väg in som ska gå en 
utbildning. Därför får de fortsätta anlita studenter ett tag till. 
De har även haft besök av Annika Johansson och diskuterat nya 
miljömål. På AUE är man mån om att även de sociala och 
ekonomiska delarna inom hållbar utveckling tas med. 
Entusiasmen svalnar om det bara fortsätter med grön miljö. 

§ 4 
Arbetet på 
enheterna 
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Den 9-10 maj kommer de att diskutera nya detaljerade 
miljömål under en workshop. Jonas har även testat att lägga in 
miljöklassning av exjobben i DIVA vilket tog mycket tid men 
kan säkert fungera bättre längre fram. 

- HGA: Maria har haft möte med Björn och gått igenom 
avvikelser. Kaisu är inbjuden till nästa HGA-möte för att hålla 
en liten miljöutbildning. AKS har ny chef på 50 %, Maivor 
Hallén. Hon har gett Maria och Veronica i uppdrag att 
arrangera någon typ av aktivitet för HGA och Biblioteket varje 
termin med tema hållbar utveckling. Interna revisioner är 
inbokade med studenter. De har varit till Maria och skrivit 
anställningsavtal.  

- Biblioteket: Intern revision på g. Tanja har varit på Gävle 
kommun på möte om Earth hour. Biblioteket fixar i vanlig 
ordning skolklasser som delar ut stearinljus på HiG. 
Gävleambassadörer kommer att knacka dörr hos gävleborna 
för att uppmana släckning och dela ut ett litet paket. 
Biblioteket har även satt nya detaljerade miljömål. Bytt ut 
gamla surdegar mot nya fräscha mål. 

   
   
 Aspekter, policy, mål 

Status målrapportering för 2015: 
- Har alla skickat in det som ska skickas in till Annika? Det bör 

göras snarast i så fall. 
- Vi behöver bättra oss så att inte vissa saker är så 

personbundna. I och med att Annika var sjuk så kom vissa 
saker om miljöarbetet inte med i årsberättelsen. 

§ 5 
Aspekter, policy, 
mål 

 Status HU i forskning: 
- Ansvaret för redovisningen ligger på vice rektor för forskning.  

Efter en trög start så är nu deadline att skicka in uppgifter om  
detta nu på fredag 12 februari. En arbetsgrupp behövs inför  
nästa års redovisning för att tydliggöra vad som är vad. 

Förlängning av de detaljerade miljömålen: 
- Samtliga enheter förlänger sina miljömål till slutet av 2016. 
-  Ett förslag på övergripande mål som det pratats om är att  

Högskolan ska bli energioberoende. 
Delegationsdokument: 

- Rose-Marie ser över det befintliga dokumentet och skickar 
förslag till alla. Beslut tas på nästa RHU. 

Introduktion av nya chefer: 
- De nya cheferna behöver en genomgång av miljöarbetet. 

 
  

 

   
  

Revisioner 
Bokade och genomförda revisioner:  

- Två interna revisioner som HGA ansvarar för är inbokade med 

§ 6 
Revisioner 
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studenter som revisorer. 

Rapport från revisionsmötet 27/1-2016: 
- En skrivbordsrevision av miljöledningssystemet behöver göras.  

Rose-Marie tar på sig att vara revisionsledare och bokar in en 
hel- eller halvdag med Annika Johansson, Åsa Hadin + övriga  
som vill vara med från rådet. Det kan ses som ett utbildnings- 
tillfälle för oss i RHU. 21/3 har Åsa H en genomgång av nya ISO kl 11-12 
för de som är intresserade. 
 
 
Utbildning                                                                                                               

- Maria Berg på ATM åker på utbildning om kemikalielagar i vår. 
 
 
 
Info/kommunikation 
Rapport ledningens genomgång: 

- Mycket fritext inskickad. Positivt möte. 
 
 
Dagens mötestema 
Processer – förberedelser för omcertifiering till ISO 14001:2015. 
Göra en processkarta – vem kan det? Processer är det som borde 
tas upp under skrivbordsrevisionen. 
 
 
 
Avvikelser och förbättringsförslag 

- Vi gick igenom nya avvikelser som kommit in i systemet. 
  
 
 
 
Månadens nyhet 
Förslag på månadens nyhet till intranät samt hemsidan. 
? 
 
 
 
Övriga frågor 
Inspirationsdag: 

- Datumförslag ev 20 april. Arbetsgruppen består av Maria, 
Karin, Marianne, Annika och ev en student. Maria är  
sammankallande. 

Cykelvänlig arbetsplats: 
- Det är nu snart dags att bjuda in Mobilitetskontoret på 

Region Gävleborg för en inspektion så att vi kan få vårt  
certifikat. Behöver göras innan sista mars. De som är med 
vid besöket är Helena, Annika, Karin och eventuellt Path.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 
Utbildning 
 
 
 
§ 8 
Info/kommunikation 
 
 
 
§ 9 
Mötestema 
 
 
 
 
 
§ 10 
Avvikelser och 
förbättringsförslag 
 
 
 
§ 11 
Månadens nyhet 
 
 
 
 
§ 12 Övriga frågor 
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Sammanträdets avslutande 
 
 

   
 Vid protokollet 
  

 
Maria Åstrand Swenneke  

 Sekreterare  
  
 Justeras 
  

Helena Johansson 
Ordförande 

 Beslut från tidigare möte 2015-09-17 
 

Åtgärdat 
 

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

Uppskjutet till mars-16 
 
 
 
 

Beslut från tidigare möte 2015-10-14 
 

Åtgärdat 
 

Delegationsordningsdokumentet tas upp 
på ledningens genomgång. 
 

Klart 
 
 

Beslut från tidigare möte 2015-11-14 
Inrapportering av nuvarande miljömål för 
Enheten ska vara klara och skickade till 
Annika senast 10 januari 2016. 
 

Åtgärdat 
Klart 

Beslut från tidigare möte 2015-12-16 
 

Åtgärdat 

Karin skickar statistik om användningen 
av Adobe Connect till Annika. 

Klart 

Helena kollar upp högskolans 
mötesstruktur och mejlar ut förslag på 
mötesdatum för 2016. 
 

Klart 

Helena och Maria tar kontakt med Lars 
Rydhard om kaffebeställningar. 
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Beslut från aktuellt möte 2016-02-09 Åtgärdat 

Rose-Marie bokar in en hel- eller halvdag 
för skrivbordsrevision med Annika J och 
Åsa Hadin. Alla får inbjudan. 

 

Rose-Marie ser över det befintliga 
delegationsdokumentet och skicka ut 
förslag till samtliga. 

 

  

 


