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 RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
 Protokoll 
 2016-03-23 
 

Närvarande:    Frånvarande: 
Helena Johansson, Ordförande   Jonas Kågström, AUE 
Karin Meyer Lundén, Biblioteket 
Annika Johansson, SA     
Leif Claesson, ATM  
Maria Åstrand Swenneke, HGA 
Daniel Ringström, Studentkåren 
Rose-Marie, Löf, ATM 
Marianne Andrén, AHA 
 
§ 1 Sammanträdets öppnande 
Sekreterare för mötet: AHA 
Rådets beslut: Marianne Andrén, AHA 
 
§ 2 Föredragningslista 
Rådets beslut: Godkändes 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Rådets beslut: Lades till handlingarna. 
 
§ 4 Arbetet på enheterna  
Laget runt (alla) 
HGA  
Vid senaste arbetsplatsträffen vid HGA hade Kaisu ett utbildningstillfälle. Intern miljörevision har 
genomförts av studenter vid UBS och biblioteket. Maria deltar i planeringsgruppen inför höstens 
miljögala den 7 november. Miljögalan genomförts i samverkan med Gävle kommun och Maria vill ha 
tips på hur HiG kan vara delaktiga. Maria är även med i arbetsgruppen för ”Hållbar stad – Det goda 
livet i Gävle 2030” (tidigare We Change). 
 
Biblioteket  
Revision har genomförts vid biblioteket. De nya detaljerade miljömålen för 2016 är färdiga och den 
egna enhetsspecifika laglistan uppdaterad. Earth Hour har planerats och genomförts. Biblioteket 
fyller 10 år under 2016 och kommer att uppmärksammas på flera sätt under året. 
 
Studentkåren 
Daniel arbetar med att finna goda forum för återkoppling av miljöarbetet till studentkåren. 
 
ATM 
Den 19 maj är en halv dag planerad för säkerhetsutbildning kopplat till hus 45 inklusive 
brandutbildning, hjärtstartare och första hjälpen. Skrivbordsrevisionen har påbörjats där bl.a. behov 
av revidering av nuvarande kommunikationspolicy och avfallspolicy uppmärksammats.  
 



AHA 
Ett av vårens två informationstillfällen till nyanställd personal har genomförts. Målarbetet är på gång 
inklusive uppdatering av den akademispecifika laglistan. En översyn av biologilabben sker inklusive 
teknikerstöd. 
 
Ledningen 
Helena återkopplar miljöarbetet till ledningsgruppen som en stående punkt vid deras möten.  
 
§ 5 Aspekter, policy, mål (alla) 
Inrapporteringen till Naturvårdsverket är klar och nu inväntar vi återkoppling. Underlaget finns att hämta 
på HiGs miljöhemsida. 
 
Delegationsdokumentet är uppdaterat och bygger på skrivningen i HiGs organisationsdokument. Samtliga 
enheter ska använda samma grunddokument men möjlighet finns att lägga till en enhetsspecifik bilaga för 
de som så önksar.  Rose-Marie mailar aktuellt dokument till RHU. 
 
§ 6 Revisioner (ajh) 
Följande interna revisioner är klara:  
UBS, biliotek och Learning Center 16-03-18 – studenter revisorer 
AHA, Arbets- och folkhälsovetenskap 16-03-22 – studenter revisorer 
Skrivbordsrevision 16-03-21 samt 16-03-23 – Rose-Marie revisionsledare 
 
Följande interna revisioner är planerade:  
AHA, Hälso- och vårdvetenskap 16-05-02 – Karin revisionsledare 
 
Datum för följande interna revisioner ska planeras in under våren: 
ATM, Industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad - Inger revisionsledare 
AUE, Humaniora - Nisse revisionsledare och Marianne revisor 
Hus 45 – Karin revisionsledare. Revisonens planeras även som utbildningstillfälle för RHU och 
samtliga interna revisorer. 
HGA, Infrastruktur – AUE revisorer 
 
§ 7 Utbildning (ajh) 
Uppdaterad laglista finns på miljöhemsidan. 
Rolfs PM om förändringar utskickad inför detta möte. Rolf inbjuds till RUH möte för information och 
diskussion efter den externa revisionen 9-10 maj. 
Ledningen har fått utbildning av lagförändringar av Rolf samt nya ISO 14001:2015 av Åsa 16-03-21. 
 
§ 8 Info/kommunikation (ajh) 
Inspirationsdagen 
Planeringsgruppen för dagen har träffats ett par tillfällen och nästa möte är planerat till den 30 mars i 
bibliotekets lokaler. Inspirationsdagens datum är flyttat till den 19 april 9.00 – 13.00. RHU träffas 
klockan 14.00 i Rävhallen den 18 april för att förbereda dagen. Temat för dagen är mat och Louise 
Dahl från ”Klimatmat” är inbjuden att föreläsa 12.00 – 13.00. Anmälan till föreläsningen kommer att 
ske via nätet och samtliga deltagare bjuds på gratis klimatsmart lunch. Maria skickar ut aktuellt 
program och innehåll för dagen till RHU. 
 
§ 9 Dagens mötestema (alla) 
Mål, handlingsplaner och processer. 
Arbetet med detaljerade miljömål för 2016 är på gång på samtliga enheter. Pågående strategiarbete 
vid HiG kommer att påverka kommande målarbete. 
 



 
§ 10 Avvikelser och förbättringsförslag (alla) 
Nästa RHU möte har tema avvikelser och samtliga enheter har att arbeta igenom sina avvikelser till 
mötet. 
 
§ 11 Månadens nyhet 
Information om årets Inspirationsdag blir månadens nyhet. 

§ 12 Övriga frågor 
”Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg” - arbetet är på gång. 
 
RHUs nästkommande möte är flyttat från den 2 till den 7 juni 10.00 – 13.00 och är terminens 
avslutande möte och inkluderar en gemensam lunch. Alla funderar över intressant studiebesök att 
gör denna dag. Eventuellt kan mötet vara längre än 13.00 då mötet kan innebära resa. 

Till protokollet 

 

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 2015-12-16 Åtgärdat 

Helena och Maria tar kontakt med Lars 
Rydhard om kaffebeställningar. 

Pågående 

Beslut från föregående möte 2016-02-09 Åtgärdat 

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

Åtgärdat 

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

Åtgärdat 

Beslut från aktuellt möte 2016-03-23  

Delegationsdokumentet uppdaterad och beslutat. Åtgärdat  

Att Rolf inbjuds till RHU möte under våren 2016, efter extern revision 9-10 maj,  
för information och diskussion kring laglistan. 

 


