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RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Protokoll
2018‐03‐28
Närvarande:
Löf, Rose‐Marie (Ordförande)
Willmer, Mikaela (AHA)
Johansson, Annika (SA)
Kågström, Jonas (AUE)
Johansson, Helena (RK)
Meyer Lundén, Karin (KSII)
Mats Olsson (HGA)
Hillman, Malin (KSII)
Frånvarande:
Jönsson Petra (Studentkåren)
Leif Claesson (ATM)

Sammanträdets öppnande
Sekreterare för mötet: AHA
Rådets beslut: Mikaela Willmer, AHA

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslista
Rådets beslut: Godkännes

§2
Föredragningslista

Föregående protokoll
Rådets beslut: Lades till handlingarna

§3
Föregående protokoll

Arbetet på enheterna
§ 4 Arbetet på
BIBL/KSII: Föreläsning med Gunnar Lundgren, ”Omställning Gävle”
enheterna
drog mycket folk. Den bränslesnåla ”HiG‐tech‐bilen” ska stå uppställd i
biblioteket under en period. Kommande föredrag ”Har vi tid med
demokrati?” 11 april i Valhall.
AUE: Miljösamordnare har möte med ledningsgruppen varje halvår
och hade ett igår då man planerade för miljömålen framöver.
Ledningen vill gärna rapportera om projekt med HU‐anknytning.
Kommer få genomlysning av kursplanerna, fokusera på att nyttiggöra
språkkunskaper, interprofessionellt lärande, samarbetsprojekt med
mäklarbranschen för att minska personalomsättningen.
AHA: MW har välkomnat en niondeklass i samband med Earth Hour.
De fick en visning av solcellslabbet i hus 45 av Leif, och av
simulationsdockorna i metodövningsrummen av Julia Högnelid.
Tvättnötsprojektet fortsätter med fyra testare som ska rapportera om
sina erfarenheter. Försöker få nyanställda att göra utbildningen på
Blackboard men möter visst motstånd – viktigt att ledningen är med
på tåget och visar att miljöarbetet prioriteras.
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ATM: Har haft möte med akademichef och Karl Hillman om inspelad
föreläsning om vetenskapligt skrivande som omfattar hur man skriver
om hållbarhetsaspekter i examensarbetet. Filmen har fått skiftande
reaktioner, verkar inte som att alla studenter fått samma information
om den. Ska ha workhop för ämnesansvariga med tre personer från
AHA, AUE och ATM som kommer att berätta om sin syn på hållbar
utveckling. Material från denna workshop kommer att användas
under akademidagarnas ämnesmöten. Kaisu har presenterat resultat
från medarbetarenkäten om hållbar utveckling på ett akademimöte.
Resultaten visade bla att kvinnor källsorterar mer än män, att
resandet ligger på ungefär samma nivå som 2010, och att män och
äldre är de som oftast tar bilen. Frågan väcktes hur resultaten från
enkäten kommer att delges övriga enheter. Frågan tas med till
ledningen.
HGA: Maria Å‐S medverkade på Miljögalan tillsammans med
studenter. Nyanställda har fått information om hållbarhetsarbetet på
högskolan.

Aspekter, policy, mål

§ 5 Aspekter, policy,
mål

Inget att rapportera.

Revisioner
Revisionsschemat sågs över, inget nytt.

§6 Revisioner

Utbildning
Blackboard‐utbildningen – den svenska versionen ligger nu uppe i
uppdaterad version. Den engelska versionen är klar, Mikaela lägger
upp den.

§7 Utbildning

§8
Info/kommunikation
Info/kommunikation
Ledningens genomgång – risker och möjligheter. Se Dagens
mötestema nedan.
MLUH 15‐16 maj Växjö. Helena och Rose‐Marie ska åka.
Helena berättade om sin kartläggning av lärosätenas
hållbarhetsarbete. Tre certifierade lärosäten klarade inte UKÄs
utvärdering vilket är anmärkningsvärt. Kartläggningen kommer att tas
upp på ledningens genomgång.
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Dagens mötestema – inför ledningens genomgång.
Risker och möjligheter med HiGs betydande miljöaspekter
diskuterades. Man gjorde parvisa jämförelser för att rangordna de
olika miljöaspekterna efter hur stor potential de visade. Dessa blev i
fallande ordning Utbildning, Forskning, Samverkan, Inköp och
upphandling, Tjänsteresor och transporter och Energianvändning.
Även diskussion kring förslag på åtgärder för att maximera positiv
potentiell påverkan. Ett förslag var att miljöklassa hela program och
inte bara kurser, att åskådliggöra samverkan med hjälp av en
interaktiv karta, att kommunicera med den nyanställda personen
inom inköp för att se om det går att ställa högre hållbarhetskrav vid
inköp och upphandling.

§ 9 Mötestema

Övriga frågor

§12 Övriga frågor

Karin föreslår att ett mötestema kan vara inspirationsdag/vecka.
Vid protokollet

Justeras

Mikaela Willmer

Rose-Marie Löf

Sekreterare

Ordförande

Till Protokollet:
Beslut från möte 2017‐09‐01

R-M kontaktar sidansvarig (och webbmasters) om ändring
på en hemsida för tydligare information om vad som
rapporteras i vilket system

(RHU 20171011) R-M har mejlat
ärendet, positiv respons. Något
åtgärdat, men….

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

Saknas nu bara tema för
decembermötet. Återkoppling från
Naturvårdsverket kommer i april.
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