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1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående ledningens genomgång
En formell ledningens genomgång gjordes inte under 2010. Miljöråd har dock genomförts under 2010
och den nya miljöplanen har förankrats på måndagsmöten. Senaste ledningens genomgång
genomfördes 2009-05-26. Sedan dess har såväl föreståndare, administrativ chef och miljösamordnare
bytts ut.
2. Uppföljning av mål och handlingsplan 2010
Måluppfyllelsen för 2010 finns redovisade i ”GMV- miljöberättelse 2010” som ligger på hemsidan.
3. Miljöutredning, miljöplan och koppling till VP och GU:s handlingsplan
3.1 Miljöledningskrav från flera parter
GMV har vad gäller miljöledning idag tre olika system som vi måste ta hänsyn till; Göteborgs
universitets ISO14001 certifiering, Chalmers kommande ISO14001 certifiering samt kraven från
miljödiplomeringen. Då GMV i sin organisatoriska struktur inte är uppbyggd som en
fakultet/institution fungerar det inte direkt att bryta ned den GU eller Chalmers gemensamma
handlingsplanen. GMV:s kärnverksamhet regleras i verksamhetsplanen (VP) och hela GMV:s
verksamhet syftar till hållbar utveckling . I dagsläget finns en uppdelning där kärnverksamheten
regleras i VP:n medan de direkta miljöaspekterna kopplade till kontors- och konferensverksamhet
regleras i miljöplanen. Miljöplanen är dessutom utformad för att svara mot kraven i
miljödiplomeringen. Vid senaste revisionen föreslog diplomeringsrevisorerna att kärnverksamheten
skulle inkluderas i miljöplanen. 2011 blir sista året för miljödiplomering eftersom Chalmers 2012
räknar med att vara ISO14001 certifierade.
3.2 Miljöutredning, Chalmers
GMV:s miljöråd (Eva och Mattias) genomförde tillsammans med Chalmers miljösamordnare under
2011 en miljöutredning i syfte att bedöma GMVs betydande miljöaspekter. En sådan utredning gjordes
senast 2005. Följande aspekter definierades som betydande: Samverkan, forskning, utbildning, inköp,
resor och transporter. Utredningen ligger på hemsidan.
4. Miljölagstiftningen - kontroll av efterlevnad
Ingen ny miljölagstiftning har identifierats. Mattias berättade att GMV antecknar det farliga avfall som
kontorsverksamheten ger upphov till (exempelvis batterier och lågenergilampor). Dessa anteckningar
ska enligt lag sparas i fem år.
5. Uppdatering av dokument som reglerar ansvar inom miljöledningssystemet.
Mattias och Eva förslog ett par ändringar i dokumenten: ”omfattning och avgränsning” och
”organisation och ansvar”.
Ändringarna fatställdes. Mattias ser till att dokumenten kommer upp på hemsidan och blir diarieförda.
6. Krav enligt miljödiplomeringen
2011 blir sista året vi revideras och betalar för miljödiplomering, 2012 räknar Chalmers med att vara
certifierade. Mattias tar fram den dokumentation som behövs skickas in till Göteborgs Stad och går
igenom denna med Eva innan den skickas in.

7. Frågor som väckts av interna intressenter
Katarina berättar att hon fått mycket positiv återkoppling på den ekologiska och vegetariska mat som
GMV ofta använder när vi arrangerar möten av olika slag. GMV har i årets miljöplan också ett nytt
mål som behandlar just ekologisk och vegetarisk mat.
8. Resurser
I dagsläget finns intet behov av ökade resurser för miljöledningsarbetet. GMV kommer att ansluta sig
till GU:s miljöbilspool men det kommer inte att innebära någon fast kostnad då debiteringsmodellen
ändrats. När GMV är anslutna till bilpoolen gör Mattias en presentation på ett måndagsmöte om hur
man som anställd gör för att börja använda bilpoolsbilarna.

