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 RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
 Protokoll 2016: 
 2016-10-20 
 

Närvarande:  Helena Johansson, ordf. 
Annika Johansson, MLS-ansvarig  
Jonas Kågström, AUE 
Leif Claesson, ATM 

                           Rose-Marie Löf, ATM  
 Daniel Ringström, stud.repr. 

Maria Åstrand Swenneke, HGA 
 
  
 
Frånvarande: Karin Meyer, Bibl 
            

  

  
 

 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 efter att några justeringar gjorts. 
Jonas skickar ut uppdaterat protokoll. 

§ 3 
Föregående 
protokoll 

   
   
 Arbetet på enheterna  

- Laget runt 
- ATM: Rose-Marie har haft intro för nyanställda vid två 

tillfällen. Fem personer av tolv möjliga deltog. 
En länk i utbildningen på Black board är trasig. Rose-Marie fixar 
den.  
Leif har haft intro för en ny lärare på Industridesign och mejlat 
länk till utbildningen på Black board. 
Tillstånden för explosiv och brandfarlig vara verkar äntligen 
vara klara nu enligt Kent Henriksson. Dessa tillstånd gäller 
numera hela HiG och inte enbart hus 45 som tidigare. 

- AUE: Jonas har gjort ett ryck med avvikelserna och träffat Jana 
angående bättre rutiner för det arbetet.  

- HGA: Maria har flyttat HiG Swop Shop till Suckarnas bro. 

§ 4 
Arbetet på 
enheterna 
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Klädställningarna är fastlåsta i räcket med vajerlås och fina 
skyltar i guldramar är uppsatta vid varje trapp. Även nyhet på 
intranätet och Jag är student är publicerad. Webbsidan för HiG 
Swop Shop borde lyftas fram och synas mer framöver.  
HiG kommer att vara med på Gävle kommuns Miljögala 7 
november med en monter. Björn O Karlsson och Mattias 
Gustafsson har ett seminarium om solceller. 
Maria behöver boka in ett möte med nya HGA-chefen Maria 
Sörby för att styra upp miljöarbetet. 

- Annika J: har uppdaterat dokument och förberett för 
ledningens genomgång som är den 31/10. Datum för nästa års 
ledningens genomgång är redan inbokade till 6/2 och 23/10.  
Vi har också fått datum för den externa revisionen nästa år, 
den sker 9-11/5 och pågår i två och en halv dag. 
Ett förslag på datum är på gång för träff med Regionen 
tillsammans med Path och Karin om cykelvänlig arbetsplats. 

- Helena J: berättade om den tematiska utvärderingen som UKÄ 
ska göra om hur hållbar utveckling integreras i utbildningar. 
Senast den 2/11 vill Helena ha in synpunkter på 
frågeformuläret som hon skickat ut till samtliga i RHU. 
Till våren firar HiG 40-årsjubileum. Någon typ av aktivitet i 
hållbarhetens tecken för personalen planeras. 
I rektors ledningsgrupp var Rolf Jonsson med och berättade om 
laguppdateringar. Värt att notera är att avfallshierarkin 
kommit med i Miljöbalkens kapitel 15. Det kan vara viktigt för 
oss att tänka på och luta oss emot för att inte köpa in så 
mycket nytt ex möbler, när mycket redan finns och kan 
återanvändas. 
Rolf Jonsson avgår i mars och en ersättare ska tas fram för en 
så smidig övergång som möjligt. 

- Studentkåren: Daniel berättar att viceordförande Emma Thide 
är mycket intresserad av hållbar utveckling så Daniel får god 
respons från henne. Undrar om det är ok att skicka 
miljöutbildningsdokumentet från Black board till henne. Vi 
säger ja. 

   
   
 Aspekter, policy, mål 

Enheternas detaljerade mål: 
- Förslag på två övergripande nya mål kommer att beslutas av 

styrelsen den 15/12. De två målen handlar om att öka 
integration av hållbar utveckling i såväl utbildningen som 
forskningen. Målen börjar gälla 1/1-17 om de blir godkända. 
Vid nästa möte ska vi prata om indikatorer för att ta fram 
enheternas detaljerade miljömål. Nästa möte är flyttat till 
fredag 18/11 kl 9-12. 

§ 5 
Aspekter, policy, 
mål 
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Revisioner 
Bokade och genomförda revisioner:  

- Det interna revisorsmötet blir onsdag 9/11 kl 10-12. 
 
Utbildning                                                                                                               

- Tre interna revisorer är på utbildning 19-21/10. Bo-Lennart,  
Inger Helldahl och Maria Berg. 

- Förslag på utbildning om lagar för ledningen togs upp. Ett gott 
exempel är det vi arrangerade för flera år sedan på Silvanum 
tillsammans med Lättings och en teatergrupp som spelade upp 
olika case att ta ställning till. Går att upprepas eftersom många 
chefer är utbytta. 

 
 
Info/kommunikation 

- MLUH-mötet i Umeå 8-9 december är flyttat till mars 2017. 
- Inspirationsdag 2017 bestämdes preliminärt till onsdag 19 april. 

Temat blir ”återbruk”. En idé är att måla och klä om möbler från 
HiG och möblera upp ett ”rum” och visa före och efter. En 
arbetsgrupp bestående av Maria , Annika, Karin och Daniel 
föreslogs och har sitt första möte 3/11 kl 10.00 i  
mötesrummet 21:522 på AKS. 
En fråga har kommit in om att få dela ut ett stipendium  
på 15 000 kr från Stiftelsen Gästrikeregionens miljö under 
Inspirationsdagen. Vi säger ja till det. RHU kan även tänkas sig  
vara med och sakkunnig granska stipendieansökningar i viss 
mån. 

 
Dagens mötestema 
 
 
 
 
Avvikelser och förbättringsförslag 

- Vi gick igenom nya avvikelser som kommit in i systemet. 
  
 
 
 
Månadens nyhet 
 
 
 
 
 
 
Övriga frågor 
 
 

§ 6 
Revisioner 
 
 
§ 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 2016-06-06 
 

Åtgärdat 
 

Bestämma dag/vecka för inspirationsdagen 
2017. Kommunen har bokat 21 mar 2017. 
Dag bör bestämmas vid RHU tidigt under 
hösten 2016. 

 
Klart 
 

Beslut från dagens möte 2016-10-20 
 

Åtgärdat 
 

Inspirationsdagen blir 
Den 19/4 2017 och temat är ”återbruk”. 
 
 

Klart 
 
 

Temat för RHU:s decembermöte blir  
”lagutbildning”. 

Åtgärdat 
 

  

Skriftliga synpunkter på UKÄ:S tematiska 
utvärdering ska skickas senast 2/11 till 
Helena Johansson. 

 

RHU:s novembermöte är flyttat till fredag 
18/11 kl 9-12. 

 

Vilka kategorier ska vi ha i 
avvikelsesystemet för vad en avvikelse 
avviker emot? Tas upp på nästa möte. 

 

  



 

DOKUMENTUPPRÄTTARE 

MLS HiG/mas 
GODKÄND AV 
xxx 

AKADEMI/ENHET 
RK 

DIARIENR 
xxx 

SIDA 
5(5) 

DOKUMENTNAMN 
Protokoll – Rådet för hållbar utveckling 

DATUM 
2016-10-20 

MALL GÄLLER 
FRÅN DATUM: 

2010-04-19 

 
  

  

  

 


