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RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Minnesanteckningar
2019-04-11
Närvarande:
Gunilla Mårtensson (Ordförande)
Annika Johansson (ATM)
Malin Hillman (BIBL-RK-KSII suppleant)
Jonas Kågström (AUE)
Inger Helldal (sekreterare)

Sammanträdets öppnande
Gunilla Mårtensson presenterade sig i rollen som vicerektor för kvalitet och hållbarhet.
Agenda
Genomgång av agendan.
Laget runt
AUE: Är och har varit i Limbo sedan i höstas. Har gjort vad man kunnat för att hålla liv i sin del av
systemet. Har fortsatt att ha verksamhet tillsammans med akademichef och avdelningschefer
och rapporterat om läget och bristen på verksamhet i RHU. Jonas lovade akademiledningen att
titta på vad naturvårdsverkets syntes av vår inrapportering består av.
ATM: Har haft två internrevisioner med bra resultat. Alla ämnesansvariga har skrivit
handlingsplan för sitt ämne vad gäller hållbar utveckling., vilket fanns med i VP som
hållbarhetsmål och har väckt ett stort engagemang. Alla kursansvariga skrev om kurserna under
akademidagarna på Gotland.
Gunilla redogjorde för planer på att ta fram en stege för klassning av kurser vad gäller HU som är
mindre godtycklig än den som nu gäller.
Bib-KSII-LK: Mycket av arbetet sker på biblioteket – det anordnas föreläsningar etc. Planen följs.
Har tappat fart medan RHU legat nere, men mycket rullar på.
Hus 45: Har inte hänt mycket på den här fronten under det gångna året. Hade uppföljningsmöte
efter revisionen förra året där det som kom fram gicks igenom, men det har inte tagits upp med
närmaste chef. Det är samma saker som kommer tillbaka gång på gång i revisionerna, att det inte
är ordning i kemikalieskåp och att det står saker framme. Samordnaren har alltid haft
säkerhetsgenomgång med studenterna där miljö och HU ingått, men det har splittras upp nu, så
det är ingen som tar i det. Skulle fungera bättre med en miljösamordnare som jobbar närmare
studenterna. Sopsorteringen har förbättrats efter att två containrar utanför huset tillkommit.
AHA (utifrån mail från Mikaela Willmer): Julia Högnelid delar numera uppdraget som
miljösamordnare med Mikaela Willmer med 10% var. Har haft intern miljörevision på
Avdelningen för vårdvetenskap ¼, vilken gick bra. Mikaela har startat en grupp på intranätet som
heter ”Minimalistisk, medveten konsumtion” pga att hon gav sig själv köpstopp på framför allt
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kläder men även andra prylar under 2019 och ville få tag i likasinnade. En får gärna gå med i den
och även sprida på respektive enheter.
Miljö kontra hållbar utveckling: Vad ska miljöledningssystemet respektive kvalitetssystemet
hantera?
Ett fokus på enbart grön miljö valdes tidigt bort för att det ansågs vara för svårt att styra över och
för att möjliggöra större engagemang från ämnesgrupper där grön miljö inte är en stor faktor.
Samtidigt är det den direkta miljöpåverkan som oftast står i fokus vid interna miljörevisioner.
Hållbar utveckling är ett diffust begrepp som kan inkludera nästan vad som helst. UKÄ har uttalat
att lärosätena i högre utsträckning måste använda kurserna i examensarbeten som lärande i
hållbar utveckling.
Kollegiet ansvarar för kvalitetssystemet (UFN och akademiråden) och HiG har sagt att hållbar
utveckling är en kvalitetsaspekt. Alla utbildningar kommer att granskas var sjätte år, men det
räcker inte för att granska HU.
Rapporten från Naturvårdsverket innehåller ingenting om den indirekta miljöpåverkan;
inrapporteringen var inte lika omfattande som tidigare. Flygresorna har ökat i koldioxidutsläpp
medan bilresorna har minskat. Fastighetselen har också ökat. Vad gäller upphandlingar ser det
också illa ut. På avdelningsnivå på IT har åtgärder genomförts som drog ner på emballagen
väldigt mycket, men Dell är det datorföretag som är sämst vad gäller miljöpåverkan.
Presentation av förslag på ett klimatramverk för sektorn (högskolor och universitet)
Vid förbundsförsamlingen för SUHF presenterades klimatramverk framtaget av KTH och
Chalmers. Närvarande rektorer visade ett stort intresse. Områden som ramverket lyfter fram är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tjänsteresor
pendlingsresor till och från arbetet
mat och servering
energianvändning
drift av byggnadsbestånd
forsknings- och utbildningsverksamheten
fastighetsbestånd och campus
avfallshantering
inköp av varor och tjänster
investeringar
negativa källor, kolsänkor
utbildning
forskning
samverkan
studenter

De understrukna är obligatoriska att arbeta med för att gå med. Klimatramverket skickas ut till
alla inför nästa möte. RHU inbjuds att komma med förslag och vad HiG speciellt ska lyfta.

DOKUMENTUPPRÄTTARE

MLS HiG/inrhel
DOKUMENTNAMN

GODKÄND AV

xxxx

AKADEMI/ENHET

RK

Minnesanteckningar – Rådet för hållbar utveckling

DIARIENR

SIDA

DATUM

MALL GÄLLER
FRÅN DATUM:

HIG-STYR
2019/65
2019-04-11

3(3)

Att ändra beteenden kring tjänsteresor är svårt, speciellt vad gäller flyg. Digitaliseringen måste
innebära att vi kan mötas internationellt utan att flyga till varandra, samtidigt är personliga
möten och den spontana interaktion som fysiska träffar också möjliggör oerhört värdeskapande.
Jonas menar att ramverket framstår som symbolpolitik och ställer sig kritisk till att vi ska visa upp
oss när vi redan idag är en drivande motor. Om vi ska börja jobba med symbolpolitiska saker så
kommer kollegorna rikta om hur de arbetar och vi riskerar att förlora många av de framsteg vi
gjort vad gäller integrering av hållbar utveckling i verksamheten.
Kåren behöver engageras igen. Gunilla har pratat med ordförande om klimatramverket.
Ledningen har inte visat engagemang eller tagit sitt ansvar. Det är mkt i den nya standarden som
ska göras på ledningsnivå. Det är viktigt att det finns ett forum som RHU också. Ute på
akademierna fungerar det bra. Det som saknas är helhetssynen och samordning. Det blir mycket
på egen kammare. Arbetet med hållbar utveckling ska genomsyra hela verksamheten.
Planer framåt
Använd det här att det legat nere till att göra ett omtag på hela organisationen. Vi har kommit till
en punkt där hållbar utveckling är helt integrerat i verksamheten, så vi kan ta ett nytt tag om de
miljöfrågor som staten säger att vi ska jobba med.
Det är viktigt att det går ut information till medarbetarna om externa revisionen.

Vid anteckningarna
Inger Helldal
Sekreterare

