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 Arbetet på enheterna 
AHA: 
- Dan Wahlborg doktorand, arbetar 20 % på biologilabbet med uppgift att 

skapa bättre ordning. 
- Planerar inspirationsföreläsning kring hållbar utveckling till höstens 

akademidag. 
- Stiftelsen Gästrikeregionens miljöpris delas ut den 19/5. Pristagare är My 

Lovén. 
HGA: 
- HGA- dag med fokus på hållbar utveckling är planerad till 26/5. 

ATM: 
- Rose-Marie har haft BB- utbildning om miljö och hållbar utveckling för 

nyanställda. 
- Säkerhetsrutinerna i hus 45 är under omarbetning vad gäller tillgänglighet för 

laboratorie- och verkstadslokaler. 
- 19/5, Miljö- och säkerhetsdag för personal som arbetar i hus 45. 
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 Aspekter, policy, mål  § 5 Aspekter, policy, 
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- Strategigruppen arbetar vidare. 
- Rolf informerade om en kommande förändring avseende Lagen om offentlig 

upphandling, samt diskuterade de frågor som kommit från Marianne Andrén, 
AHA. Föreslagna ändringar kommer att genomföras till nästa Laglista (oktober), 

med undantag av att det som berör arbetsmiljö inte tas in. AFS föreskrifter som 
nu finns avseende arbetsmiljö allmänt kommer att tas bort, då ansvaret för detta 
ligger på en annan funktion inom högskolan, nämligen arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar som finns reglerat enligt arbetsmiljölagen. 
 

 

mål 
 
 

 Revisioner  

- Planerade revisioner: 25/5, AUE/Humaniora. Revisorer, Nisse Larsson och 
Marianne Andrén. 

- Genomförda revisioner: Hus 45. Revisionsledare, Karin Meyer Lundén. 
Biträdande revisorer Nisse Larsson och Åsa Hadin. 

- Extern revision 9-10/5: Revisionen genomförd utan avvikelser efter gamla 
standarden. Certifiering enligt nya standarden kan utföras tom 2018. 

§6 Revisioner 
 

 
 
 

 
Utbildning  
- Avvikelsesystemet: Mikael Zewgren orienterade gruppen genom programmet 

för avvikelser och förbättringsförslag samt införde några ändringar vad gäller 
återrapportering till den som anmält en avvikelse. 

 
Info/kommunikation 
- Status Inspirationsdagen 23/5: Maria arbetar vidare med inspirationsdagen. 

En föreläsning om klimatmat är planerad. HiG bjuder på lunch upp till 80 
personer. Affischer finns för utskrift. Anmälan på hemsidan 
(https://www.hig.se/Int/Startsida/Arkiv/CentralArkivet/2016-05-12-Inspirationsforelasning-med-

Klimatmat-23-maj.html). Sedvanlig loppis kommer att anordnas samt premiär för 
Swop shop, en byteshörna för kläder. För mer information se 
(http://www.hig.se/inspirationsdag). 

 
 
Dagens mötestema  
- Avvikelsesystemet och laglistan. 
 
Avvikelser och förbättringsförslag (alla) 
- Inga specifika avvikelser eller förbättringsförslag behandlades. 
 

Månadens nyhet 
- Inspirationsdagen 

Övriga frågor 
- Status ”Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg”: Vi ska boka in ett möte 

för att certifiera oss till första nivån (en stjärna). 
- Cykelkonferensen 24 – 25 maj i Gävle: Vi kommer inte utan avgift att 

få lyssna på några föredrag under konferensen 
- Avslutning RHU 7 juni: Helena har inte fått något svar från Elisabeth 

Jonsson, förvaltningschef Samhällsbyggnad Gävle kommun 
angående studiebesök hos 2015 års cykelvänligaste arbetsplats, 
Förvaltningshuset Gävle kommun. Nya förslag till avslutning 
emottages tacksamt. 
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