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§ 1 Sammanträdets öppnande
Sekreterare för mötet: AHA
Rådets beslut: Marianne Andrén, AHA
Med anledning av dagens mötestema, laglistan, är högskolans interna revisorer inbjudna att delta.
§ 2 Föredragningslista
Rådets beslut: Godkändes
§ 3 Föregående protokoll
Rådets beslut: Lades till handlingarna.
§ 4 Arbetet på enheterna
Laget runt (alla)
AUE
Intern revision har genomför på akademin. SM i hållbar ekonomi har genomförts vid Södertörns
Högskola med 20 deltagande lag. Tio erhöll placeringar och laget från Högskolan i Gävle kom på 11:e
till 20:e plats.
HGA
Intern miljörevision har genomförts vid avdelningen för infrastruktur. Förberedelser inför den
externa revisionen.
Biblioteket
Har genomfört intern miljörevision vid ATM, avdelningen för bygg-, teknik- och miljö. Förberedelser
inför den externa revisionen.
ATM
Intern miljörevision genomförd i hus 45 som därefter arbetet med avvikelser. Akademins

miljöhemsida har uppdaterats liksom uppdateringar på Box. Därtill förberedelser inför den externa
revisonen.
AHA
Miljöinformation har givits till nyanställda samt till biologigruppen som sedan november 2014
övergått till AHA. Många medarbetare har genomgått personalutbildningen i Blackboard under
våren. Förberedelser inför den externa revisionen.
§ 5 Aspekter, policy, mål (alla)
Inspirationsdagen lockade få deltagare till såväl filmvisning som till föreläsningarna. Dock var dagen mer
välbesökt än tidigare år. Många personer gick tipspromenaden och Biståndsgruppen tog hand om loppis
saker som inte såldes. Temat för dagen inklusive ”cykeldoktorn” var positivt. Årets Inspirationsdag
sammanföll med heldagsaktiviteten för ungdomselever i hus 45 vilket gjorde att många lärare hade svårt
att komma ifrån till Inspirationsdagens aktiviteter.
Beslutades att förslag till tema för Inspirationsdag 2015 tas upp under hösten. Ett förlag vid detta möte var
Tema Mat.
§ 6 Revisioner (ajh)
Den externa revisionen genomfördes 18 och 19 maj och resulterade i två avvikelser. I laglistan
saknades de EU förordningar som verksamheten berörs av därtill behöver verksamheten säkerställa
att inga otillåtna kemikalier finns.
Under våren har interna revisioner genomförts vid ATM, hus 45, HGA, avdelningen för infrastruktur,
ATM, avdelningen för bygg-, teknik- och miljö. Samt vid AUE, avdelningen för utbildningsvetenskap.
Vid AHA kommer intern revision att genomföras vid avdelningen för socialt arbete och psykologi den
25 maj. Kvarstår i revisionsprogrammet för våren gör intern revision vid AHA, avdelningen för hälsooch vårdvetenskap.
§ 7 Utbildning (ajh)
Karin Meyer Lunden vid biblioteket har genomgått utbildning till intern miljörevisor under våren.
§ 8 Info/kommunikation (ajh)
Inget specifikt lyftes vid mötet.
§ 9 Dagens mötestema (alla)
Laglistan (Rolf Jonson)
Rolf informerade om sitt arbete med uppdatering av laglistan och utifrån de avvikelser som framkom
vid den externa revisionen. Bland annat ska laglistan kompletteras med aktuella EU förordningar.
Rådets beslut: Att Rolf deltar vid RHU möte en gång per år under tidig vår för att informera RHU om
nyheter i laglistan.
Nya ISO-standarden (ajh)
Annika informerade om förändringar i den nya ISO standarden 14001:2015 utifrån den utbildning
hon deltagit i. Den nya standarden för miljö planeras träda i kraft 1 oktober 2015 och innefattar sju
större förändringar. Standarden har en gemensam struktur för miljö och kvalitet bland annat
gällande resultatfokus, livscykelperspektivet samt externa kommunikationer. Standarden för kvalitet
planeras träda i kraft i september 2015 medan standardens för arbetsmiljö planeras till 2016.

§ 10 Avvikelser och förbättringsförslag (alla)
De flesta har arbetat igenom sina avvikelser och förbättringsförslag och lyft dessa till en högre nivå.
Dock föreligger behov av att testa systemet eftersom det finns en osäkerhet i hur mail ser ut som går
till chefer.
§ 11 Månadens nyhet
Ingen specifik nyhet lyftes fram. Resultatet av den externa revisionen är publicerad.
§ 12 Övriga frågor
Sista mötet för våren sker i form av studiebesök i Skattungbyn i Dalarna som bland annat erbjuder
utbildningar och kurser inom ekologisk odling. Resan går av stapeln den 1 juni och anmälan sker till
Annika senast 26 maj.
RHU möten hösten 2015 beslutades enligt följande:
Torsdag 10 september:
13.00 – 16.00
Torsdag 15 oktober:
13.00 – 16.00
Torsdag 12 november:
13.00 – 16.00
Torsdag 17 december:
12.00 – 15.00

Vid protokollet

Justeras

Marianne Andrén

Helena Johansson

Sekreterare

Ordförande

Till protokollet
Beslut från föregående möte 2015-04-16

Åtgärdat

Alla miljösamordnare ska gå igenom sina avvikelser i systemet
och ”komma så långt som möjligt” med dem innan nästa RHUmöte!
Beslut från aktuellt möte 2015-05-21

Klart

Att Rolf deltar vid RHU möte en gång per år under tidig vår för att
informera RHU om nyheter i laglistan.
Att förslag till tema för Inspirationsdag 2015 tas upp under
hösten.

Åtgärdat

