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PROTOKOLL
2017-13-13

Nr 1

Tid och Plats:

20171513, Wallenberglaboratoriet

Närvarande:

Kerstin Lidén, prefekt. Maria Wojnar-Johansson, Helena Günther
miljlörepresentant

Protokollförare:

Helena Günther

§

1

Uppföljning av beslut som tagits vid ledningens genomgång
Ledningens beslut om att installera utrustning för videmöten har fullföljts.

§

2

Resultat från den interna miljörevisionen och planerade åtgärder av
avvikelser
I revisionsrapporten från 2016-12-07 nämns 6 mindre avvikelser. Avvikelse 5.1
angående ledningens kommunikation av betydelsen av miljöarbetet har åtgärdats
genom att ledningen tagit upp frågan på IS möten om lärares roll för att informera
studenter. Avvikelse 7.1 är åtgärdad genom att 5 % av en heltidsanställning har
avsatts. 8.1 Rutin införd om att informera medarbetare om var de hittar information
och vem som är miljörepresentant, samt påminnelser i infobrev per mail 2 ggr /år.
8.2 och 9.3: åtgärdade

§

3

Uppföljning av lagar och andra krav inom miljöområdet
Institutionen har svarat på enkäterna som skickats ut från SU.

§ 4

Inlämnade miljöavvikelser och förbättringsförslag och åtgärder
Ett förslag om åtgärd har lämnats in via SAMIR om att det saknas kärl för
blandmaterial i återvinningsrummet.

§ 5
Resultaten av årets arbete med miljöhandlingsplan dess mål och åtgärder
Uppföljning av föregående års handlingsplan har gjorts. En punkt har negativt
utfall: mätning av mängden återvinning. Förslag på åtgärd: kontakta
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fastighetsavdelningen och se om de kan ta på sig detta.
§ 6

Behov av förebyggande åtgärder och förändringar inom miljöarbetet
Fem procent av heltidsanställning är avsatt för miljöarbetet på inst. Det finns
behov av tätare kommunikation mellan ledning och miljörepresentant och mellan
representant och medarbetare.

§ 7

Behov av ytterligare resurser för miljöarbetet
I dagsläget bedöms det inte finnas något behov av ytterligare resurser

§ 8

Beslut om förbättringar och/eller korrigeringar inom miljöarbetet
1 gång per termin skall miljörepresentant skicka information till medarbetare om
det systematiska miljöarbetet, som avfallshantering mm, men även om möjligheten
att påverka miljöarbetet på institutionen genom förslag på förbättringar.
På den årliga konferensen skall miljöarbetet på institutionen tas upp som en punkt i
programmet.

