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INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA 

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet  
 

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 
 

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 en miljösamordnare för institutionen och en miljösamordnare för Kliniskt 

Träningscentrum (KTC)  med tydligt uppdrag och i omfattning utifrån verksamhetens 
behov. 

 Att utse miljörepresentant/-er utifrån institutionens behov 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 miljö-
påverkan 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.  

 Säkerställa att ”Miljö/ hållbar utveckling” är en stående punkt på institutions- och 
personalmöten.  

 Att institutionen genomför miljörevisioner i enlighet med universitetets miljörevisionsplan. 
• 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. 
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Miljösamordnare (MiSam) institutionen 
 

Miljösamordnaren har till uppgift:  
 

 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 tillsammans med prefekt. 

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

 Tillse att institutionens miljögrupp kommunicerar arbetet med miljöledning och hållbar 
utveckling till institutionens medarbetare.  

 Att samordna avvikelse-/incidentrapporteringen vid institutionen.  

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

 Tillhandahålla och säkerställa att alla anställda får info om SAs/GUs verksamhet inom 
miljöområdet. 

 Säkerställa kommunikation mellan chef, miljösamordnare, miljörepresentant och övrig 
personal. 

 Att ha genomgång med institutionens miljörepresentanter och MiSam KTC i miljöarbetet 
på institutionens miljögruppsmöten. 

 Att anordna minst 2 miljögruppsmöten/år och fler om det anses nödvändigt.  

 Uppföljning av miljöutbildning. 

 Att samarbeta med övriga miljösamordnare vid Akademin och universitetet.  
 
 

Miljösamordnare (MiSam) KTC 
 

 Att vara prefektens stöd i arbetet med miljöledning och kemikalier samt rapportera till 
denne hur miljöledningsarbetet fortlöper på KTC. 

 Att leda och samordna det operativa arbetet med miljöledning och kemikalier inom KTC 
tillsammans med prefekt. 

 Årligen genomföra KLARA inventering enligt GU:s riktlinjer. 

 Säkerställa att uppdaterade Säkerhetsdatablad finns tillgängliga. 

 Att samordna avvikelse-/incidentrapporteringen vid KTC. 

 Att samarbeta med övriga miljösamordnare vid Akademin och universitetet. 
 

 

Miljörepresentant (MiRep): 
 

 Medverkar på institutionens miljögruppsmöten. 

 Se till att ev. avvikelser från interna och externa miljörevisioner, åtgärdas och lämnas in 
till inst. miljösamordnare inom den stipulerade tiden för när åtgärderna skall vara 
inlämnade.   

 Att följa upp de aktiviteter i aktivitetslistan som fördelats till respektive MiRep och uppdrag 
inom miljö och hållbar utveckling samt rapportera dessa till miljösamordnaren. 

 Hjälpa till att sprida information om miljörelevant information till övriga medarbetare på 
institutionen. 

 Att medverka vid interna och externa revisioner. 

 Kan närvara vid Akademins och GU:s gemensamma miljömöten som annonseras ut dels 
via mejl från inst. miljösamordnare eller via GU:s miljöhemsida om behov finns. 
 
 

Miljögruppen: 
 

• Anordna ”event” inom miljö- och hållbar utveckling. 

• Planer intern utbildning inom miljö- och hållbar utveckling. 
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Ansvarig för hållbar utveckling: 
 

Målet med uppdraget är att verka för kvalitetssäkring och integrering av hållbar utveckling i 
utbildningen genom att arbeta med:  
 

 Hållbarhetsmärkning av kurser som har ett sådant innehåll och potentiell för HU-
märkning.  

 Samarbeta med kursansvariga och jobba med lärandemål, läraktiviteter och examination 
för att upp nå kriterierna för hållbarhetsmärkning. 

 I dialog med lärarna planera för kompetensutveckling i hållbarutveckling för lärarkollegiet, 
t.ex. bjuda in experter för inspirerande föreläsningar och ha workshop, delta i 
regelbundna nätverksmöten på SA och GU.  

 Samt sprida information/nyheter och möjligheter för kompetensutveckling inom hållbar 
utveckling på institutionen.  

 Att medverka vid interna och externa revisioner. 
 

 
 
 


