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PROTOKOLL

Möte för högsta ledningen genomgång av miljöledningssystemet.
Datum och tidpunkt för mötet:
2020-12-07 mellan kl 13:00-14:00
Plats för mötet:
Brinellvägen 8, plan 11, Presidiet och via zoom
Närvarande (beslutande):
Rektor, Sigbritt Karlsson
Frånvarande ledamöter:
Inga
Närvarande med yttranderätt:
Vicerektor för hållbar utveckling, Göran Finnveden och Universitetsdirektör, Kerstin Jacobsson
Föredragande:
Hållbarhetschef, Kristina von Oelreich

Mötet öppnas
Rektor öppnade mötet och hållbarhetschef gick igenom dagordningen. Hållbarhetschef beskrev
syftet med mötet som är att redovisa hur miljöledningssystemet fungerar på KTH, skolorna och
GVS samt hur arbetet med hållbarhetsmålen har genomförts centralt under år 2020.
Universitetsdirektör utsågs till justeringsperson av protokollet. Underlag till varje punkt nedan
finns i den presentation som tagits fram till mötet och som bifogas detta protokoll.

§ 1 Föregående möte och status avseende tidigare beslutade åtgärder
En genomgång skedde av tidigare beslutade åtgärder och status i form av punktlista med
åtgärder, status och kommentarer till dessa.
1. Central handlingsplan för tjänsteresor

Rektor har beslutat om en central handlingsplan för tjänsteresor. Flertalet av åtgärderna är
genomförda. Det kvarstår dock att ta fram nya reseriktlinjer i samverkan med HR och IT. IT har
enligt handlingsplanen i uppdrag att genomföra en utredning för att se över de resursbehov som
finns för att stärka arbetet med digitala möten. Pandemin har lett till att åtgärdsarbetet skjutits
upp till år 2021 och kommer att behöva genomföras utifrån de nya förutsättningar som
uppkommit på grund av pandemin. Statistik med stöd av Flight-projektet och GVS tas fram till
ledningens genomgång på skolorna och GVS som sker i mars och april månad.
2. Klimatmål

Rektor har beslutat om klimatmål och åtgärder för perioden 2020-2045. Skolorna och GVS har
på grund av pandemin inte genomfört de åtgärder som varit planerade i den utsträckning som
varit önskvärt. Under 2020 har ett arbete pågått med att integrera klimatmålen med de nya
hållbarhetsmålen för perioden 2021-2025.
3. Miljö och hållbarhetsutredning och nya hållbarhetsmål för perioden 2021-2025

Miljö-och hållbarhetsutredningen är beslutad av rektor. Arbetet med att ta fram de nya
hållbarhetsmålen har pågått under april-nov år 2020. En samverkan har skett under året med
ansvariga funktioner och experter inom KTH. Förankringen har genomförts i form av öppna
workshops och genom medverkan i olika forum som finns på skolorna, GVS och i rektors
strategiska råd samt rektors informationsmöten. Samverkan har skett med Equality Office för
att integrera jämställdhet i de nya hållbarhetsmålen.
4. Skoldialog och kvalitetsdialog under våren och hösten 2020

Rektors skoldialoger och dekanus kvalitetsdialoger har genomförts under året där
hållbarhetsarbetet har följts upp. Rektorn har i samband med skoldialogen fått information om
hur skolorna har hanterat de medel som avsatts till klimatpotten.
5. Omvärlds, intressent och riskanalyser avseende hållbarhetsarbetet

En samverkan har skett med ledningskansliet för att integrera omvärlds, intressent och
risk/möjlighetsanalyser avseende hållbarhet med KTH:s universitetsövergripande omvärldsoch riskanalys. Under året har workshops genomförts på skolorna och GVS och i rektors
strategiska råd. Resultatet kommer att sammanställas i en universitetsövergripande rapport.
6. Skolornas/GVS funktions- och beslutsordningar

Enligt miljöledningssystemet ska det av skolornas och GVS beslutsordningar och
funktionsbeskrivningar framgå roller, ansvar och befogenheter för att upprätthålla och utveckla
miljöledningssystemet. En översyn av skolornas och GVS funktions och delegationsordningar
påbörjades under våren, men fick prioriteras ned på grund av pandemin. Arbetet kommer att
fortsätta under år 2021 och kommer att samordnas med den översyn av funktions och

beslutsordningar som kommer att genomföras centralt av ledningskansliet. Syftet är att undvika
parallella spår så att arbetet sker samordnat mot skolorna och GVS.

§ 2 Uppföljning av KTH:s hållbarhetsarbete 2020
Hållbarhetschef redovisade några av årets centrala aktiviteter och leveranser avseende KTH:s
hållbarhetsarbete under år 2020. (se slide 8 presentation) Vicerektor för HU beskrev att det
under året skett en genomgång av program och kurser för att följa upp hållbarhetsmålet för
utbildning. Arbetet har genomförts av Anders Rosen och Héléne Hermansson-Järvenpää. Enligt
vicerektor för HU kommer rapporten inte att publiceras utan den är riktad till berörda
funktioner och dessa kommer att bjudas in till diskussion för att utveckla och förbättra arbetet
med hållbar utveckling inom utbildning. Resultatet kommer att presenteras för ledningen i
början av nästa år.
Inom forskningsområdet så har samverkan skett avseende arbetet med utvärderingen av
forskningen (RAE) med foksus på arbetet med hållbar utveckling.
Hållbarhetschef beskrev att KTH har upphandlat ett nytt lagbevakningssystem gällande den
yttre miljön och att det pågår ett arbete med att utbilda och informera de ansvariga
funktionerna inom skolorna och GVS.
Under 2020 har nya lagkrav trätt i kraft avseende hantering av farligt avfall. Kraven innebär
bland annat att inrapportering till Naturvårdsverket ska ske avseende de mängder farligt avfall
som KTH ger upphov till. KTH:s avfallsprojektet fortgår med utökad källsortering av matavfall
och förpackningar och beräknas i huvudsak vara genomfört vid utgången av 2020.
Ett arbete pågår med att ta fram texter till årsredovisningen. Nytt för 2020 är att det finns
återrapporteringskrav avseende KTH:s hållbarhetsarbete och arbetet med
miljöledningssystemet.
Inventeringsperioden för kemikalier kommer att flyttas från perioden maj-juni till perioden janfeb. Bakgrunden till ändrad inventeringsperiod är att den inventering som skulle genomförts i år
ställdes in och att det i samband med Miljöförvaltningens inspektion framgick att insamling av
uppgifter avseende organiska lösningmedel ska ske årsvis. Alla skolor utom ITM-skolan har
varit positiva till förändringen. För ITM skolan har det varit en oro för den höga
arbetsbelastning som redan ligger på lärarna under denna period. CBH-skolan kommer att ge
stöd i hantering med streckkod och scanning för att underlätta arbetet för ITM-skolan.
KTH har deltagit i årets THE Impact Ranking. Samverkan har skett mellan ansvariga funktioner
inom GVS. Rankningen är ett viktigt internt förbättringsverktyg som stödjer och utvecklar
KTH:s arbete med hållbar utveckling.
Årets interna miljörevisioner är genomförda och samtliga rapporter för skolorna och GVS är
fastställda i samverkan med de reviderade enheterna. Enligt rutin genomförs i december månad
en utvärdering av årets revision i syfte att utveckla den interna miljörevisionen som verktyg för
att förbättra arbetet med hållbar utveckling. Innan årskiftet kommer också den
universitetsövergripande revisionsrapporten att fastställas.
KTH har under året samverkat med Akademiska Hus i överensstämmelse med KTH:s
nuvarande hållbarhetsmål inom campusområdet. De områden som berörts är; energi, avfall,
biologisk mångfald, elladdstolpar och cyklar.

§ 2 KTH:s hållbarhetsmål och handlingsplan 2021-2025

Datum för det fortsatta arbetet med de nya hållbarhetsmålen i samråd med rektor är inplanerat
genom ett möte den 18 jan 2021. Det kommer att ske utifrån de synpunkter som inkommit efter
den presentation av de nya hållbarhetsmålen och handlingsplanen som skedde i det strategiska
rådet den 24 november.

§ 3 Interna miljörevisionen hösten 2020
Hållbarhetschef beskrev fokusområdena och sammanfattade resultatet för varje område.
Hållbarhetschef beskrev att det kommer att innan årsskiftet finnas en universitetsövergripande
sammanfattande revisionsrapport och att det finns en revisionsrapport för varje skola och GVS.
Vid revisionen uppkom det totalt 31st förbättringsförslag. Skolorna har påbörjat arbetet med
framtagande av åtgärdsförslag. Inga avvikelser uppkom på höstens interna revisioner.

§ 4 KTH:s hållbarhetsredovisningar och rapporteringar
Hållbarhetschef redovisade KTH:s interna och externa rapporteringar och redovisningar
avseende KTH:s hållbarhetsarbete. De rapporter som förekommer är följande:
Årlig redovisning till Naturvårdsverket
Årlig redovisning till Transportstyrelsen (antal tjänstebilar och drivmedel)
KTH:s årsredovisning
Två årliga redovisningar till Universitetsstyrelsen
Central hållbarhetsredovisning
Redovisning mot FN:s globala mål
Hållbarhetschef föreslog att en översyn bör ske av de olika rapporteringarna och dess syfte för
att se hur arbetet med att redovisa KTH:s hållbarhetsarbete kan effektiviseras.
Universitetsdirektören ansåg att det inte är optimalt med så många olika rapporteringar och att
en översyn bör ske.

§ 5 Miljöledningssystemets årscykel för ledningen 2021
Hållbarhetschef presenterade KTH centrala årscykel för miljöledningssystemet för år 2021

§ 6 Mötet avslutas och tidpunkt för nästa ”ledningens genomgång” beslutas
Seija Natri kontaktas för att boka in ett nytt datum för ledningens genomgång i april månad
innan den externa miljörevisionen genomförs den 19-22 april.

Detta beslut har fattats av Rektor, Sigbritt Karlsson efter föredragning av Hållbarhetschef,
Kristina von Oelreich, signerar via email. Närvarande vid beslutet var Vicerektor för hållbar
utveckling, Göran Finnveden, signerar via email. och Universitetsdirektör, Kerstin Jacobsson.
Vid protokoll, signerar via email.
Sabine Micksäter, hållbarhetsstrateg, KTH Sustainability office.
Kungl. Tekniska högskolan

{
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}}

Sigbritt Karlsson, Rektor, KTH

{
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}}

Kerstin Jacobsson, Universitetsdirektör, Gemensamt verksamhetsstöd, KTH
Bilaga 1: 1.20201207-LG-Rektor-presentation

Sändlista
För åtgärd:
kerjac@kth.se
sigbritt@kth.se
krvo@kth.se
goran.finnveden@abe.kth.se

Kopia till:
sabinemi@kth.se
Expeditionsdatum:
{2020-12-18
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Ledningens genomgång
Möte för högsta ledningen genomgång av miljöledningssystemet
Datum: 2020-12-07

2020-12-18

Tid:13:00-14:00

Plats: Rektorns rum, plan 6
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Ordförande, sekreterare och justerare

2020-12-18

•

Ordförande: Rektor, Sigbritt Karlsson

•

Fördragande: Hållbarhetschef, Kristina von Oelreich

•

Sekreterare: Hållbarhetsstrateg, Sabine Micksäter

•

Justerare av mötets protokoll:
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Inledning och syftet med mötet
Syftet med mötet är att följa upp miljöledningssystemet och arbetet med
KTH:s hållbarhetsmål.
Dagordningen
1. Föregående möte och status avseende tidigare beslutade åtgärder

2. Uppföljning av KTH:s hållbarhetsarbete 2020
3. KTH:s hållbarhetsmål och handlingsplan 2021-2025
4. Interna miljörevisionen hösten 2020

5. KTH:s hållbarhetsredovisningar och rapporteringar
6. Miljöledningssystemets årscykel för ledningen 2021
7. Mötet avslutas och tidpunkt för nästa ”ledningens genomgång”
beslutas

2020-12-18
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Omvärldsfaktorer, intressenters krav och förväntningar

Ledarskap och åtagande
Vision, hållbarhetspolicy, roller, ansvar och befogenheter

Overall Objectives
Förbättringar
• Avvikelse och
• Korrigerande
åtgärder
• Ständig
förbättring

Förbättra

Mission or Camp
life-cycle
Utvärdering
miljöprestanda
• Övervakning
• Mätning
• Utvärdering
• Intern miljörevision
• Ledningens
genomgång

Följ upp

Planera

Genomföra

Planera
• Risker och
möjligheter
• Betydande
miljöaspekter
• Bindande krav
• Mål och åtgärder

Stöd och verksamhet
• Resurser
• Kompetens och
medvetenhet
• Kommunikation
• Dokumentation
• Verksamhetsprocesser

1. Föregående möte och status avseende
tidigare beslutade åtgärder
Åtgärd

Status

Kommentar

1. Central handlingsplan för
tjänsteresor

Pågående: Åtgärd som kvarstår
att genomföra: framtagande av
nya reseriktlinjer i samverkan
med HR och IT utredning om
resurser för att stärka arbetet
med digitala möten.

Status avseende
handlingsplanen följdes upp för
rektor hösten 2020. Covid 19 lett
till att åtgärdsarbetet skjutits upp
till 2021.

2. Mål och åtgärder för KTH:s
klimatarbete

Pågående: Mål och åtgärder för
klimatarbetet har inte arbetats
med på GVS/skolorna i den
utsträckning som det var
planerat.

Covid 19 och väntan på att
klimatmålsdokumentet skulle
inarbetas i de nya
hållbarhetsmålen har lett till att
åtgärdsarbetet har skjutits upp till
2021.

3. Miljö-och hållbarhetsutredning
och nya hållbarhetsmål från 2021

Avslutad: Miljö och
hållbarhetsutredning beslutad.
Pågående: De nya
hållbarhetsmålen för perioden
2021-2025 under framtagande.
Möte den 18 januari kring fortsatt
arbete.

Arbete pågått med framtagande
av nya hållbarhetsmål mellan
april-nov genom involverande av
ansvariga funktioner och experter
inom KTH. Samverkan skett med
Equality office.

2020-12-18
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1. Föregående möte och status avseende
tidigare beslutade åtgärder
Åtgärd

Status

Kommentar

4.Skoldialog och kvalitetsdialog
under våren 2020

Avslutad: På skolor har
skoldialog och kvalitetsdialog
genomförts där
hållbarhetsarbetet följts upp.

Uppföljning av skolornas arbete
med hållbarhetsmålen och
klimatpotten.

5.Omvärlds-intressent och
riskanalyser avseende
hållbarhetsarbetet.

Pågående: Skolorna och GVS
har genomfört analyser. Punkt på
ett strategiskt råd.

Ledningskansliet arbetar med att
sammanställa resultatet för 2020.

6. I skolornas/GVS funktions- och
delegationsordningar ska det
framgå ansvariga funktioner
inom miljöledningssystemet

Pågående: Skolorna och GVS
arbetar med att revidera sina
funktions- och
delegationsordningar utifrån
hållbarhet.

Detta arbete bör samordnas med
den översyn som ska ske nästa
år av skolor /GVS funktions och
delegationsordningar.

2020-12-18
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2. Uppföljning av KTH:s hållbarhetsarbete 2020
• Rapport- uppföljning av hållbarhetsmålet för utbildning

• RAE- Forskning och hållbar utveckling
• Miljö och hållbarhetsutredning för KTH
• Intern och extern miljörevision genomförts
• Nytt lagbevakningssystem upphandlats
• Hållbarhetsmål och handlingsplan för 2021-2025
• THE Impact ranking- Rapport globala målen
• Årsredovisning- återrapporteringskrav

• Naturvårdsverkets rapportering för 2020

2020-12-18
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2. Uppföljning av KTH:s hållbarhetsarbete 2020
• Handlingsplan för tjänsteresor
• Skolorna/GVS funktions- och delegationsordningar inom
miljöledningssystemet
• Nya regler för hantering av farligt avfall (elektroniskt avfall, lysrör,
belysning, batterier och kemiskt avfall)
• Inventering av kemikalier sker under jan-feb

• Källsortering på KTH- matavfall och förpackningar
• Samverkan med Akademiska hus avseende energifrågor, avfall,
biologisk mångfald, elladdstolpar och cyklar
• Medverkan i nationella och internationella nätverk för
hållbarhetsfrågor och deltagande i enskilda möten med universitet
och högskolor

2020-12-18
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3. KTH:s hållbarhetsmål och handlingsplan 20212025

• Nuläge och nästa steg i arbetet med de nya hållbarhetsmålen och
handlingsplanen.

2020-12-18

10

4. Interna miljörevisionen hösten 2020
Den interna miljörevisionen genomfördes under perioden oktober till
november 2020. Platsbesök och/eller digitala möten genom Zoom
genomfördes på samtliga skolor, GVS och KTH:s ledning.
Fokusområdena:
• Hållbar utveckling inom utbildningsprocessen skolor/GVS
• Organisation och styrning på institutionsnivå inom skolorna

• Mat och servering(skolorna/GVS)
• Biologisk mångfald och ekosystemtjänster (GVS)

2020-12-18
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4. Interna miljörevisionen: Status avseende
avvikelser och förbättringsförslag
Åtgärd

Status

Kommentar

Avvikelser intern miljörevision
ht 2020

Inga avvikelser uppkomna vid den
interna miljörevisionen 2020

Förbättringsförslag på samtliga
skolor och GVS ht 2020

Pågående

31st förbättringsförslag uppkom.
Mer än hälften gällande
utbildningsprocesserna.
Skolorna har börjat ta fram
åtgärder för att hantera
förbättringsförslagen.

Förbättringsförslag intern
miljörevision ledningen ht 2020

2 st förbättringsförslag
7.4.2 Intern kommunikation

1) Tydliggörande av processen för
hur resultatet från genomgången
med högsta ledningen avseende
kvalitetsdialogerna återkopplas till
berörda på skolorna.
2) Tydliggörande av processen för
hur resultatet från skoldialogerna
kommer med i KTH:s årliga
verksamhetsplan, om så är
relevant.

2020-12-18
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5. KTH:s hållbarhetsredovisningar och
rapporteringar
• Redovisning till Naturvårdsverket

• Redovisning till Transportstyrelsen (antal tjänstebilar och
drivmedel)
• Årsredovisning
• Redovisning till Universitetsstyrelsen
• Hållbarhetsredovisning
• Redovisning mot FN:s globala mål

2020-12-18
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6. Miljöledningssystemets årscykel för ledningen
2021
Våren 2021

Hösten 2021

Januari- februari

Augusti - November

• Redovisning till Naturvårdsverket
Årsredovisningen

• Budget VP

Februari- mars

• Handlingsplan 2022 och budget 2022

• Redovisning till Universitetsstyrelsen av
utvecklingsplanen

Oktober- november

April och juni

• Intern miljörevision och lagrevision

• Ledningens genomgång

• THE Impact Rankning

• Extern miljörevision (19-22 april)

December

• Omvärlds och risk/möjlighetsanalys

• Ledningens genomgång

• Skoldialog

• Kvalitetsdialog
• Skoldialog
• Budget och VP
• Redovisning till universitetsstyrelsen
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7. Mötet avslutas och tidpunkt för nästa
”ledningens genomgång”

• Förslag: Vecka 14 eller 15, 5-16 april, innan den externa
miljörevision 19-22 april

2020-12-18

15

