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universitetets miljöhandbok.  

 
  

http://medarbetarportalen.gu.se/


2 (8) 

 

1.  Bakgrund 

Göteborgs universitet har sedan 2004 ett miljöledningssystem som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och 

registrerat enligt EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), vilket innebär att vi ständigt förbättrar 

verksamheten i syfte att minska den negativa miljöpåverkan och stärka den positiva påverkan för hållbar 

utveckling genom forskning, utbildning och samverkan med samhället. I miljöpolicyn slås fast att Göteborgs 

universitet skall vara ett av de ledande universiteten i Europa för utbildning och forskning inom hållbar 

utveckling och miljö.  

I ett ledningssystem är ledningens roll central och detta tydliggörs i den nyligen reviderade standarden 

ISO14001:2015 där ledningens ansvar har skärpts avseende miljöledningssystemets integrering i 

organisationens strategiska och operativa verksamhetsprocesser, avseende mål- och resultatuppfyllelse samt 

avseende att nödvändiga resurser avsätts. Ledningen har även fått ett tydligare ansvar för att leda och stödja 

övriga befattningshavare och medarbetare så att de bidrar till ett väl fungerande miljöledningssystem. Vidare 

skall roller, ansvar och befogenheter vara definierade, dokumenterade och kommunicerade för att underlätta 

en effektiv miljöledning. 

Rektor är ansvarig för, och beslutar om, miljöledningssystemet vid Göteborgs universitet. Rektor ansvarar 

för delegation och uppdrag av miljöansvar till relevanta nivåer i organisationen. Ansvar och befogenheter 

följer universitetets Arbetsordning och Delegationsordning1.  

Det här regeldokumentet ingår i Göteborgs universitets styrdokument samt miljöhandbok och ska klargöra 

ansvarsfördelningen för miljöledningsarbetet i linjeorganisationen. Det kompletteras av andra dokument i 

universitetets miljöhandbok, t.ex. universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling, rutiner för 

miljörevision, uppföljning av miljöledningsarbetet samt regler för bland annat kemikaliehantering, ny- och 

ombyggnationer och tjänsteresor.  

2.  Syfte 

Syftet är att klargöra och definiera roller, ansvar och befogenheter för miljöhänsyn och miljöledningsarbete 

inom Göteborgs universitet. 

3.  Omfattning  

Detta dokument omfattar hela Göteborgs universitet. 

4.  Ansvar 

Följande ansvar gäller på universitetets tre organisatoriska nivåer: universitets-, fakultets- och 

institutionsnivå. 

4.1 Universitetsnivå 

                                                      

1 http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/organisation/  

http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/organisation/
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4.1.1 Rektor 

Rektor är ansvarig för, och beslutar om, miljöledningssystemet inom Göteborgs universitet. Rektor ansvarar 

för delegation och uppdrag av miljöansvar till relevanta nivåer i organisationen.  

Rektor ska tydligt visa ledarskap och åtagande i fråga om miljöledningssystemet genom att: 

 

 Ta ansvar för miljöledningssystemets verkan. 

 Säkerställa att miljöpolicy och miljömål är upprättade och är förenliga med universitetets strategiska 

inriktning och förutsättningar. 

 Säkerställa att miljöledningssystemets krav integreras i universitetets verksamhetsprocesser. 

 Säkerställa att miljöledningssystemet ges nödvändiga resurser. 

 Kommunicera betydelsen av att miljöarbetet leds och styrs på ett väl fungerande sätt och att kraven i 

miljöledningssystemet uppfylls. 

 Säkerställa att miljöledningssystemet uppnår avsett resultat. 

 Leda och stödja personer så att de bidrar till ett väl fungerande miljöledningssystem. 

 Främja ständig förbättring. 

 Ge stöd till andra relevanta ledande befattningshavare så att de tydligt utövar sitt ledarskap på ett sätt 

som är tillämpligt inom deras ansvarsområden. 

4.1.2 Universitetsdirektören 

Universitetsdirektören är ansvarig för miljöledningssystemet inom gemensamma förvaltningen enligt 

universitetets delegationsordning. Detta innebär konkret: 

 Att klargöra och definiera roller, ansvar och befogenheter för miljöhänsyn och miljöledningsarbete. 

 Att utse miljösamordnare med tydligt uppdrag och i omfattning utifrån verksamhetens behov. 

 Att säkerställa att varje person, som utför arbetsuppgifter som kan orsaka betydande miljöpåverkan, 

är kompetenta baserat på lämplig utbildning, upplärning eller erfarenhet. 

 Att tillämpa universitetets gemensamma och eventuellt egna utarbetade regler och rutiner för det 

löpande/operativa miljöarbetet samt för arbetsmoment som kan orsaka miljöpåverkan eller 

överträdelse av miljölagstiftning. 

 Att planera och genomföra de uppdrag som ges till gemensamma förvaltningen i universitetets 

handlingsplan för miljö och hållbar utveckling. 

 Att ansvara för att miljörevisioner genomförs i enlighet med universitetets miljörevisionsplan. 

Samt ifråga om uppföljning: 
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 Att följa upp de uppdrag som ges till gemensamma förvaltningen i universitetets gemensamma 

handlingsplan för miljö och hållbar utveckling. 

 Att årligen rapportera efterlevnad av miljölagstiftning i enlighet med universitetets checklista.  

 Att ansvara för avvikelse-/incidentrapportering inom miljöledning/hållbar utveckling. 

 Att följa upp och åtgärda avvikelser från interna och externa miljörevisioner. 

 Att årligen ha en genomgång med gemensamma förvaltningens miljösamordnare och gå igenom 

årets resultat samt sprida resultaten till medarbetarna. 

 Att årligen lämna underlag till universitetets Årsredovisning och hållbarhetsredovisning. 

UD ansvarar, förutom ovanstående, för att universitetsgemensamma beslut, regler och policys inom 

miljöledning/hållbar utveckling följs inom gemensamma förvaltningen. 

4.1.3 Föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) 

Föreståndare för GMV har ett övergripande ansvar att förvalta och utveckla universitetets 

miljöledningssystem i enlighet med kraven i ISO 14001, EMAS och Förordning (2009:907) om miljöledning 

i statliga myndigheter.  

Föreståndare för GMV biträder rektor och är rektors kontaktperson i miljöledningsfrågor. Föreståndare för 

GMV utgör en stödresurs för rektor och övriga verksamhetschefer vad avser miljöledningsarbetet. 

Föreståndare för GMV rapporterar löpande till universitetsledningen samt ansvarar för årlig rapportering av 

resultat.  

Föreståndare för GMV ansvarar för:  

 Att ge strategisk rådgivning till universitetsledningen och vara dess stöd inom miljöledningsfrågor.  

 Att med planerade intervall genomföra ”universitetsledningens genomgång av 

miljöledningssystemet”. 

 Att kartlägga direkta och indirekta miljöeffekter som verksamheten kan ge upphov till.  

 Att utarbeta förslag vid revidering av miljöpolicy, miljömål och handlingsplan.  

 Att samordna arbetet med att uppnå fastställda miljömål inom universitetet samt vara ett stöd till 

institutioner/motsvarande i arbetet med aktiviteter inom miljö och hållbar utveckling. 

 Att planera och genomföra utbildning för chefer och övrig personal inom miljö och hållbar 

utveckling. 

 Att utarbeta förslag till universitetsgemensamma regler och rutiner för miljöarbetet. 

 Att utarbeta universitetets miljörevisionsplan och planera miljörevisioner samt att bistå universitetets 

olika enheter vad avser miljörevision.  
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 Att säkerställa att rekrytering och utbildning av interna miljörevisorer genomförs i syfte att 

kvalitetssäkra de interna miljörevisionerna. 

 Att vara ett centralt stöd för verksamhetens egenkontroll vad avser miljö.  

 Att bistå universitetets olika enheter med underlag för miljöarbetet. 

 Att informera och kommunicera universitetets miljöprestanda internt och med omvärlden.  

 Att samordna universitetets kontakter med miljömyndigheter. 

 Att planera, genomföra och följa upp de uppdrag som ges till GMV i universitetets handlingsplan för 

miljö och hållbar utveckling. 

 Att sammanställa och analysera universitetets checklista för efterlevnad av miljölagstiftning. 

 Att universitetets avvikelse- och incidentrapportering fungerar. 

 Uppföljning inom miljö och hållbar utveckling i universitetets Årsredovisning och övrig 

hållbarhetsredovisning  

 Att redovisa resultaten av miljöledningsarbetet för universitetsstyrelsen, universitetsledningen, 

anställda, studenter samt övriga intressenter.  

4.1.4 Överbibliotekarie (ÖB) 

ÖB beslutar om miljöledningssystemet på universitetsbiblioteket (UB) enligt universitetets 

delegationsordning. Detta innebär konkret att ÖB ansvarar för: 

 Att klargöra och definiera roller, ansvar och befogenheter för miljöhänsyn och miljöledningsarbete. 

 Att utse miljösamordnare med tydligt uppdrag och i omfattning utifrån verksamhetens behov. 

 Att säkerställa att varje person, som utför arbetsuppgifter som kan orsaka betydande miljöpåverkan, 

är kompetenta baserat på lämplig utbildning, upplärning eller erfarenhet.  

 Att tillämpa universitetets gemensamma och eventuellt egna utarbetade regler och rutiner för det 

löpande/operativa miljöarbetet samt för arbetsmoment som kan orsaka miljöpåverkan eller 

överträdelse av miljölagstiftning. 

 Att planera och genomföra egna aktiviteter samt de uppdrag som ges till UB i universitetets 

handlingsplan för miljö och hållbar utveckling. 

 Att ansvara för att miljörevisioner genomförs i enlighet med universitetets miljörevisionsplan. 

Samt ifråga om uppföljning: 

 Att följa upp egna aktiviteter och uppdrag inom miljö och hållbar utveckling och återrapportera 

dessa till GMV. 

 Att årligen rapportera efterlevnad av miljölagstiftning i enlighet med universitetets checklista.  
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 Att ansvara för avvikelse-/incidentrapportering inom miljöledning/hållbar utveckling. 

 Att följa upp och åtgärda avvikelser från interna och externa miljörevisioner. 

 Att årligen ha en genomgång med UB:s miljösamordnare och gå igenom årets resultat samt sprida 

resultaten till medarbetarna. 

 Att årligen lämna underlag till universitetets hållbarhetsredovisning och rapportering till 

regeringskansliet.  

ÖB ansvarar, förutom ovanstående, för att universitetsgemensamma beslut, regler och policys inom 

miljöledning/hållbar utveckling följs inom UB. 

4.2 Fakultetsnivå  

4.2.1 Dekan 

Dekan beslutar om miljöledningssystem i fråga om fakultetskansliet samt ansvarar för att följa upp arbetet 

med hållbar utveckling och miljöledningssystem årligen. Detta innebär konkret att dekan ansvarar för: 

 Att planera och genomföra de uppdrag som ges till dekan i universitetets handlingsplan för miljö och 

hållbar utveckling. 

Samt ifråga om uppföljning: 

 Att följa upp de uppdrag som ges till dekan i universitetets handlingsplan för miljö och hållbar 

utveckling. 

 Att årligen analysera institutionernas checklista för efterlevnad av miljölagstiftning. 

 Att årligen analysera institutionernas återrapportering avseende universitetets handlingsplan för 

miljö och hållbar utveckling. 

 Att årligen analysera institutionernas arbete med integrering av hållbar utveckling i utbildningen. 

 Att ansvara för att avvikelser från interna och externa miljörevisioner vid institutionerna åtgärdas. 

4.3 Institutionsnivå 

4.3.1 Prefekt 

Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå enligt universitetets delegationsordning. Detta 

innebär konkret att prefekten/motsvarande ansvarar för: 

 Att bemanna funktioner för miljöhänsyn och miljöledningsarbete inom institutionen. 

 Att utse miljörepresentant/-er med tydligt uppdrag och i omfattning utifrån verksamhetens behov  

 Att säkerställa att varje person, som utför arbetsuppgifter som kan orsaka betydande miljöpåverkan, 

är kompetenta baserat på lämplig utbildning, upplärning eller erfarenhet. 
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 Att tillämpa universitetets gemensamma och eventuellt egna utarbetade regler och rutiner för det 

löpande/operativa miljöarbetet samt för arbetsmoment som kan orsaka miljöpåverkan eller 

överträdelse av miljölagstiftning på institutionen. 

 Att planera och genomföra de uppdrag som ges till prefekten i universitetets handlingsplan för miljö 

och hållbar utveckling. 

 Att ansvara för att institutionen genomför miljörevisioner i enlighet med universitetets 

miljörevisionsplan. 

Samt ifråga om uppföljning: 

 Att årligen rapportera institutionens efterlevnad av miljölagstiftning i enlighet med universitetets 

checklista.  

 Att ansvara för institutionens avvikelse-/incidentrapportering inom miljöledning/hållbar utveckling. 

 Att säkerställa en årlig inventering av institutionens kemikalier i KLARA. 

 Att följa upp och åtgärda avvikelser från interna och externa miljörevisioner. 

 Att följa upp egna aktiviteter och uppdrag inom miljö och hållbar utveckling och återrapportera 

dessa till GMV. 

 Att årligen lämna underlag till universitetets hållbarhetsredovisning och rapportering till 

regeringskansliet. 

 Att årligen ha en genomgång med institutionens miljörepresentant och gå igenom årets resultat samt 

sprida resultaten till institutionens medarbetare. 

Prefekten ansvarar, förutom ovanstående, för att universitetsgemensamma beslut, regler och policys inom 

miljöledning/hållbar utveckling följs inom institutionen. 

 

För praktiskt genomförande av ovanstående ansvar bör prefekten fördela nedanstående arbetsuppgifter på 

relevanta funktioner: 

 Att vara prefektens stöd i arbetet med miljöledning och hållbar utveckling och rapportera till denne 

hur miljöledningsarbetet fortlöper. 

 Att leda och samordna det operativa arbetet med miljöledning och hållbar utveckling inom 

institutionen. 

 Att sammanställa den årliga redovisningen av institutionens arbete med miljöledning och hållbar 

utveckling. 

 Att kommunicera arbetet med miljöledning och hållbar utveckling till institutionens medarbetare och 

studenter. 

 Att samarbeta med miljörepresentanterna vid universitetet.  
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 Att samordna avvikelse-/incidentrapporteringen vid institutionen. 

 Att planera, samordna och ta fram underlag för interna och externa miljörevisioner. 

 


