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Möte för högsta ledningen genomgång av miljöledningssystemet.  

Protokoll nummer: 

V-2021-0316 KS-kod 1.2. 
 
Datum för mötet: 
2021-04-14 kl: 13:30-14:30 

Plats för mötet: 
Zoom 

Närvarande (beslutande): 
Sigbritt Karlsson, Rektor 

Närvarande med yttranderätt: 
Kerstin Jacobsson, Universitetsdirektör 
Per Lundqvist, Vice rektor hållbar utveckling 
 
Föredragande: 
Kristina von Oelreich, Hållbarhetschef 
 
Sekreterare: 
Sabine Micksäter, Hållbarhetsstrateg 

 

 

§ 1 Inledning och syftet med mötet 

a) Val av justeringsperson 
Kerstin Jacobsson, Universitetsdirektör 

Rektor öppnade mötet och hållbarhetschef gick igenom dagordningen. Hållbarhetschef 
beskrev syftet med mötet. Underlag till varje punkt nedan finns i den presentation som 
tagits fram till mötet och som bifogas detta protokoll. Inga tillägg eller ändringar. 
Universitetsdirektör utsågs till justeringsperson av protokollet. 

§ 2 Föregående möte och status avseende tidigare beslutade åtgärder 

Hållbarhetschef redovisade status på de punkter som togs upp från tidigare ledningens 
genomgång 2020-12-07. 
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Statistik över studenters resande har tagits fram i samband med att konsulter har genomfört 
beräkningar avseende KTH:s klimatavtryck. 

 Statistiken visar att studenternas resor står för ca 10 % av KTH:s tjänsteresor. I de nya 
hållbarhets - och klimatmålen 2021-2025 så finns det åtgärder avseende studenternas 
resande.  

 Arbete har påbörjats med att genomföra workshops på GVS avdelningar i syfte att arbeta 
med de nya hållbarhetsmålen och kartlägga hur hållbarhetsaspekter kan beaktas i 
verksamhetsprocesserna.   

 Den nuvarande utbildningen med de tidigare hållbarhetsmålen (2016-2020) har stängts 
ned. Den är inte är relevant utifrån de nya hållbarhetsmålen. Planen är att ta fram en ny 
utbildning under 2021. Även indikatorer för uppföljning behöver ses över. Uppdatering 
av nuvarande utbildningsplan (Miljöledning och hållbar utveckling) kommer att ske 
inom ramen för Arena för ledarskap och pedagogik (ALP). 

 

§ 3 Uppföljning av hållbarhetsmål för 2020 och § 4 KTH:s klimatavtryck 

En diskussion fördes om resultatet avseende uppföljning av hållbar utveckling inom utbildning 
och forskning och de indikatorer som använts under den tidigare målperioden. Enligt vicerektor 
för hållbar utveckling bör miljö- och hållbarhetsmärkningen av kurser ses över i 
överensstämmelse med de nya hållbarhetsmålen och övergripande åtgärder där en annan metod 
föreslås. Hållbarhetschef tog upp frågan hur vi mäter och följer upp det tvärvetenskapliga 
perspektivet.  Vice rektor för hållbar utveckling tog upp arbetet med utvärderingen av hållbar 
utveckling och forskningen inom ramen för RAE. Viktigt att ta till vara resultatet och arbeta 
vidare med utveckling och förbättring.         

Det är fortfarande ett lågt deltagande i pedagogiska kurserna för hållbar utveckling. Det behöver 
ses över hur deltagandet kan öka och hur kompetens ska tillgodoräknas. Ansvaret ligger på 
skolorna och dess institutioner och avdelningar. Statistik redovisades avseende KTH:s 
tjänsteresor under 2021 samt resultatet från beräkning av KTH:s klimatavtryck. När det gäller 
tjänsteresor så ligger KTH på den målnivå som är satt till år 2030. När det gäller 
klimatavtrycket så visar beräkningarna att den är störst från användning av byggnader och 
tjänsteresor. Rapporten kommer att läggas ut på intranätet. Kerstin förklarade att det är viktigt 
att resultatet kommer med i lokalförsörjningsplanen.  
Uppdaterade reseriktlinjer kommer att ses över och en klimatbudget för skolorna och GVS 
kommer att tas fram samt ett verktyg för att medarbetarna ska kunna beräkna utsläpp från sin 
tjänsteresa.            

§ 4  KTH:s Klimatavtryck 

Se ovan. 

§ 5  Hållbarhetsmål/klimatmål och handlingsplan för 2021 

Hållbarhetschef redovisade status avseende arbetet med den nya hållbarhetsmålen och de 
övergripande åtgärderna. Det som togs upp var bland annat följande: 
Skolorna och GVS har börjat ta fram egna handlingsplaner utifrån de övergripande 
hållbarhetsmålen och tillhörande åtgärder. 

 KTH SO har i samverkan med skolorna påbörjat en diskussion om CDIO-metoden för att 
integrera hållbar utveckling i program och kurser.  
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 Ett arbete pågår med att etablera ett klimatcentrum med stöd från HM Foundation. 
Rektor lyfte att det bör jämföras med att det finns ett liknande etablerat klimatcentrum 
på Stockholms universitet (Bohlin institutet?).  

 THS styrelse har tagit beslut om att hållbarhet ska genomsyra deras verksamhet. KTH 
SO kommer att öka samarbetet med THS och vara stödjande i deras arbete.  

 Arbetet med att kartlägga verksamhetsprocesser inom GVS har gett ett positivt gensvar. 
Exempel på en process som kartlagts på GVS är ”utresande utbytesstudenter”.  

 Ett arbete har påbörjats med att se över indikatorer för att följa arbetet med de nya 
hållbarhetsmålen. Indikatorerna behöver tas fram i samverkan med skolorna och GVS 
där verksamheten bedrivs.  

§ 6 Hållbar utveckling inom kvalitets- och skoldialogen våren 2021 

Hållbar utveckling ingår inom ramen för kvalitetssystemet för utbildning. En diskussion fördes 
hur arbetet med hållbar utveckling tas upp i samband med kvalitetsdialogerna med skolorna. I 
dagsläget är det inte så omfattande så det är viktigt att det finns med som en punkt på 
ledningens genomgång av hållbarhetsarbetet på skolnivå.    

När det gäller rektors uppföljning av den årliga verksamhetsplanen så sker det i samband med 
skoldialogen. Klimatpotten har redovisats i samband med skoldialogen. Hållbarhetschef 
efterfrågade om rektor i samband med skoldialogen skulle kunna efterfråga skolornas och GVS 
handlingsplaner för att de övergripande hållbarhetsmålen och till hörande åtgärder.   

§ 7 Bindande krav, legala och andra krav   

KTH SO deltar i den översyn som sker av de nuvarande strategiska partners som KTH arbetar 
med.  KTH har tillsammans med Akademiska hus skrivit på ett grönt avtal som tilläggsavtal till 
en av våra byggnader. Detta är en pilot som ska kunna finnas för samtliga byggnader på KTH.    

§ 8  Intressent- omvärlds- och risk-/möjlighetsanalys 

KTH SO samarbetar med ledningkansliet som ansvarar för den gemensamma analys som gör för 
hela KTH. På så sätt är hållbarhet en integrerad del i KTHs intressent- omvärlds- och risk-
/möjlighetsanalys. Resultatet från analyserna tas om hand i KTH:s årliga verksamhetsplan samt 
i skolornas och GVS verksamhetsplaner. 

§ 9  Delegation och arbetsordning inom miljöledningssystemet   

Det pågår en översyn både av rektors och GVS delegationsordning och arbetsordning. Inom 
ramen för miljöledningssystemet finns den en övergripande rutin beslutad av hållbarhetschef 
som beskriver ansvariga funktioner med koppling till miljöledningssystemet och arbetet med 
hållbarhetsmålen. KTH SO arbetar med skolorna och GVS så att ansvariga funktioner inom 
ramen för miljöledningssystemet beskrivs.   

§ 10 Externa miljörevisionen 19-22 april 2021 

Hållbarhetschef beskrev vilka fokusområden som kommer att tas upp i samband med revisionen 

av högsta ledningen. Förberedande material har skickat ut till de som ska revideras.  

§ 11 Externa miljörevisionen 19-22 april 2021 
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Eva Fredriksson kontaktas för att boka in ett nytt datum för ledningens genomgång i december 

månad efter skolorna och GVS genomfört sina interna miljörevisioner och genomgångar av 

miljöledningssystemet.     

 

 

Vid protokollet 

 

Sabine Micksäter, Hållbarhetsstrateg 

Protokollförare 

 

Sigbritt Karlsson 

Ordförande 

Justeringsdatum:  

 

Kerstin Jacobsson 

Justeringsperson 

Justeringsdatum:  

 

 


