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PROTOKOLL Datum 
2022-12-07 

Diarienummer 
A-2022-0879 1.4

ABE-skolan genomgång av miljöledningssystemet och arbetet med 
hållbarhetsmålen.  

Datum för mötet: 
7 december 2022 kl. 14:15-15:30 
 
Plats för mötet: 
Deans Office, skolkansliet, Teknikringen 74D 

Närvarande (beslutande): 
Björn Berggren, stf. Skolchef 

Närvarande (övriga): 
Katja Grillner, prefekt Arkitektur 
Sabine Höhler, prefekt Filosofi och historia 
Annika Gram, prefekt Byggvetenskap 
Maria Håkansson, prefekt samhällsplanering och miljö 
Maria Malmström, prefekt SEED 
Johanna Stellan, administrativ chef 
Catherine Pimenta, HR ansvarig 
Boel Berg Wincent, studeranderepresentant doktorand  
Viktor Brolund, tekniker 
Sabina Flodén Schönherr, ledningsstöd  
Anna Berglund, hållbarhetsstrateg, KTH Sustainability Office (KTH SO) 
Kristina von Oelreich, hålbarhetschef KTHSO 

Frånvarande:  
Ingalill Söderberg, prefekt Fastigheter och byggande 
Eva Liedholm Johnson, grundutbildningsansvarig (GA) 
Anders Karlström, forskarutbildningsansvarig (FA) 
Muriel Beser Hugosson, skolchef 
David Nilsson, 2a vice skolchef 
 

 

§ 1 Mötet öppnas 
Björn Berggren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Som sekreterare utsågs Anna 
Berglund och som justerare utsågs Katja Grillner.   
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§ 2 Inledning och syftet med mötet 
Syftet med mötet är att följa upp hur miljöledningssystemet fungerar på skolan och 
genomförande av handlingsplanen för KTH:s hållbarhetsmål för 2021-2045. 

§ 3 Föregående möte och status avseende tidigare beslutade åtgärder 
Johanna Stellan informerade om att en workshop genomfördes på skolan med 
avdelningschefer och prefekter den 26 oktober med temat ” Hur gör vi med resandet i den 
post-fossila akademin?”  

ABE-skolan har skapat en lokal rutin för säkerhetsdatablad tillsammans med skolans 
labb- och kemikalienätverk. Rutinen finns tillgängliga i berörda lokaler. 

Johanna Stellan berättade om ABE-skolans medverkan i projektet cirkulära möbelflöden. 
Det framkom på mötet att ABE-skolan har möbler som är av intresse att sälja. Kristina von 
Oelreich meddelade att vi har möjlighet att sälja möbler via vår upphandlade 
möbelleverantör.  

Åtgärd: Anna Berglund kontaktar Sabina Flodén Schönherr för att informera om de 
möjligheter vi har att sälja möbler.   

§ 4 Uppföljning av skolans handlingsplan 2022  
Johanna Stellan och Kristina von Oelreich gick igenom de åtgärder som genomförts 
utifrån upprättad handlingsplan.  

a) Målområde: Utbildning  
 

Mål Studenter efter examen ska kunna driva på och medverka i omställningen till en 
hållbar utveckling samt ett jämställt och klimatneutralt samhälle. 

• Alla program på ABE-skolan bedöms ligga över nivå 2 på CDIO skalan, förutom ett 
program som ligger på nivå 1.  

• Programanalys genomfördes våren 2022 och presenterades på föregående ledningens 
genomgång 

• Under våren 2021 initierade PA för CSAMH i samarbete med TMHIM och THSSM ett 
gemensamt projekt med universitetslektor Anders Rosén. En rapport finnas inom kort 
som ska kunna ge vägledning i hur ABE-skolan kan nå en högre nivå enligt CDIO. 
Avsikten är att rapporten också ska kunna ge vägledning åt andra program inom skolan 
att uppnå en högre nivå på CDIO skalan. 

• Redovisning av civilingenjörsprogram och arkitektutbildning samt studenters möjlighet 
till en hållbarhetsprofil ska specifikt redovisas av skolans GA den 9 december 2022. 

Hållbar utveckling i forskarutbildning 

• ABE-skolan arbetar vidare med de allmänna studieplanerna (ASP:arna). Nya ASP:ar för 
Transportvetenskap och Historiska studier utvecklas. 
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b) Målområde: Forskning 

Mål: KTH är ett ledande tekniskt universitet inom forskning för hållbar utveckling och 
ett klimatneutralt samhälle. 

Kommunicera forskning och hållbar kopplat till FN:s globala mål.  

Kristina von Oelreich informerade om att flera skolor använder Case som ett verktyg för 
att tydliggöra kopplingen mellan forskningsprojekten och de globala målen. ABE-skolan 
använder idag Case i projekt som lämnas in till Forskningsstöd (RSO). Johanna Stellan 
betonade att det finns värde att få in informationen i Case och att skolan bör snabba på 
övergången till Case. De globala målen sträcker sig fram till år 2030. En diskussion fördes 
hur Case kan användas för information även efter 2030.  

Åtgärd: ABE-skolan påbörjar en övergång till Case. 

Åtgärd: ABE-skolan undersöker tillsammans med KTH SO och RSO hur Case kan 
användas för information även efter år 2030.   

Exempel på skolans arbete med att stärka den tvärvetenskapliga forskningen inom 
hållbar utveckling. 

ABE-skolan har stärkt sin tvärvetenskapliga forskning mot hållbar utveckling genom nya 
centrumbildningar. Ny för 2022 är Environmental Humanities Lab som är ett ledande 
internationellt centrum för humanistisk forskning som kommer att jobba med miljöfrågor 
ur ett humanioraperspektiv med anknytning till miljö, klimat, migration och rättvis 
omställning. Centrumbildningen har varit ett projekt i tio år, men blir från och med den 1 
januari ett centra. Framgångar har rönts internationellt.  

c) Målområde: Samverkan samt Integrering och arbetssätt 

Mål: KTH:s samverkan, forskning och innovationer bidrar till en hållbar utveckling, 
jämställdhet samt klimatomställning och har en ökad och tydlig påverkan på samhället. 

ABE-skolan samverkar med flertalet andra aktörer kring hållbar utveckling genom bland 
annat Sustainable Finance Lab (2021), Blå Mat (2021) och Environmental Humanities Lab 
(2022). ABE-skolan har även ingått avtal om att medverka i Kristineberg Marina 
forskningsstation samt Viable Seas (2022).   

Mål: KTH:s arbete med hållbar utveckling och jämställhet är integrerat i verksamheten 
och anställda och de som arbetar på uppdrag av KTH har kunskap och ges 
förutsättningar att bidra utifrån sin roll.  

Lansering 2023 intern utbildning för anställda inom KTH. 
Kristina von Oelreich informerade om en utbildning inom hållbar utveckling för alla 
anställda som håller på att tas fram och som kommer att lanseras under början av 2023.  

Åtgärd: ABE-skolan återkopplar till KTH SO hur de vill att utbildningen ska genomföras 
på ABE.  
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d) Målområde: God hushållning med våra resurser och klimatmålet 

Mål KTH:s verksamhet präglas av en god hushållning med resurser så att det bidrar 
till en hållbar utveckling och klimatneutralt samhälle.  

Resvaneundersökning 
En enkät skickades ut till alla anställda på KTH den 21 november 2022. Sista svarsdatum 
var 5 december. Tidigare år enkäten har genomförts är 2015 och 2019.  

Projekt om cirkulära möbelflöden 
Projektet befinner sig i nu i slutfasen och lansering planeras för 2023. 

Regeringsuppdrag avseende minskning av elförbrukningen   
Kristina von Oelreich informerade om regeringsuppdrag om energibesparing i statliga 
myndigheter. Mängden el som köpts samt energibesparingsåtgärder rapporteras 
månatligen av KTH SO till Energimyndigheten till och med april 2023. Mot bakgrund av 
regeringsuppdraget och KTH:s hållbarhets- och klimatmål arbetar KTH tillsammans med 
fastighetsägarna för att ta fram en gemensam energisparplan. Skolchef för EECS är med i 
styrgruppen för projektet.  

Mål KTH är ett ledande tekniskt universitet för klimatomställning och ett klimatneutralt 
samhälle 

ABE-skolan har genomfört en workshop för effektiva och klimatsmarta möten. ABE-
skolan planerar initiativ i skolans VP som syftar till att, ihop med bland annat KTH SO, 
testa verktyg och processer som bygger på budgetering av CO2-utsläppsutrymme, som ett 
styrinstrument. 

§ 5 Resultatet från extern och intern miljörevision   
Johanna Stellan informerade att avvikelsen som ABE-skolan fick vid förra årets revision är 
åtgärdad. Samtliga utrymningsplaner är nu uppdaterade med rätt utrymningsplats.  

Extern miljörevision 2023 kommer att genomföras den 19 april under förmiddagen på 
ABE-skolan.   

Åtgärd: Anna Berglund återkommer med exakta tider så fort de externa revisionerna har 
fastställt revisionsprogrammet.   

Kristina von Oelreich informerade om fokusområden från den interna miljörevisionen 
som genomfördes under hösten 2022 och gick igenom det preliminära resultatet.  

Feedback från mötet var att KTH SO behöver se över hur förbättringsförslaget kring 
skolkollegiet uttrycks (se bilaga ”20221207 ABE presentation”). Det är viktigt att det 
framgår i förbättringsförslaget att det inte handlar om styrning, utan att det går att få 
synpunkter av skolkollegiet.  

Feedback lämnades också på förbättringsförslagen avseende lärare/kursansvariga (se 
bilaga). Vid ABE-skolan är exempelvis studenter redan med vid utvärdering av 
programanalyser. KTH SO ser över formuleringarna i förbättringsförslagen. 

Åtgärd: KTH SO återkommer med färdig revisionsrapport och eventuella 
förbättringsförslag och avvikelser.  
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§ 6 Omvärlds- och risk-/möjlighetsanalys 
Säkerhetsdatablad 
ABE-skolan har säkerhetsdatablad för samtliga produkter som kräver det. Nu pågår arbete 
med att tillgängliggöra säkerhetsdatablad för relevanta funktioner. 

Energianvändning och lokalutnyttjande 
Arbete pågår. ABE-skolan har representanter med i arbetsgrupp för energisparplan och 
lokalutnyttjande.  

§ 7 Mötet avslutas och tidpunkt för nästa ledningens genomgång beslutas. 
Nästa ledningens genomgång kommer att genomföras 22 mars 2023.   

Bilagor: 
20221207 ABE presentation 

Vid protokollet 

 

Anna Berglund 

Protokollförare 

 

Björn Berggren 

Ordförande 

 

Katja Grillner 

Justerare 

Justeringsdatum:  
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ABE-skolan
Ledningens genomgång av miljölednings-
systemet

Datum: 2022-12-07 Tid: 14.15 -15.30 Plats: Konferensrummet, 
skolkansliet, Teknikringen 74D 



• Ordförande: Stf. Skolchef, Björn Berggren

• Fördragande: Administrativ chef, Johanna Stellan och 
hållbarhetschef, Kristina von Oelreich 

• Sekreterare: Hållbarhetsstrateg, Anna Berglund  

• Justerare av mötets protokoll: xxx

Ordförande, sekreterare och justerare
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1. Inledning och syftet med mötet. 

2. Föregående möte och status tidigare beslutade åtgärder. 

3. Uppföljning av skolans handlingsplan 2022 

• Utbildning, forskning och samverkan. 

• Organisation och arbetssätt.

• Hushållning med våra resurser/klimat. 

4. Intern och extern miljörevision. 

5. Omvärlds- och risk-/möjlighetsanalys. 

6. Mötet avslutas och tidpunkt för nästa ledningens genomgång.

Dagordning



Miljöledningssystems årscykel      

Rapportering

Uppföljning 

Extern 
miljörevision 

Riskanalys 

Redovisning 

Intern 
miljörevision

Uppföljning 
och VP 

planering  

Februari Mars April Maj Juni Okt-nov Nov-dec 



Mission or Camp 
life-cycle

Overall Objectives

Förbättra Planera

GenomföraFölj upp

Omvärldsfaktorer, intressenters krav och förväntningar

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

Stöd och verksamhet 
• Resurser 
• Kompetens och  

medvetenhet
• Kommunikation
• Dokumentation
• Verksamhetsprocesser 

Planera
• Risker och 

möjligheter
• Betydande 

miljöaspekter
• Bindande krav
• Mål och åtgärder 

Förbättringar
• Avvikelse och
• Korrigerande 

åtgärder 
• Ständig 

förbättring

Utvärdering 
miljöprestanda
• Övervakning 
• Mätning 
• Utvärdering
• Intern miljörevision 
• Ledningens 

genomgång 
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Åtgärd Status Kommentar

Aktiviteter gällande cirkulära 
möbelflöden

Inventering och workshops har 
genomförts hösten 2022

Workshop för effektivisering av det 
nuvarande resandet i samverkan 
med CERO och FLIGHT

Då ABE-skolan är den första skolan 
att genomföra denna workshop
anses vi vara pilot på KTH.

Genomfördes 26 oktober:
lunch-workshop: Hur gör vi med 
resandet i den post-fossila 
akademin?

Tillsammans med KTH:s ledning har 
vi organiserat en workshop med 
avd.chefer och prefekter, med fokus 
på flygresemönster vid KTH och det 
visualiseringsverktyg som är under 
utveckling.

ABE som pilot har hjälpt KTH i 
kommunikation med övriga skolor.

Två institutioner har medverkat i 
FLIGHT-projektet (F&H & SEED) 
som syftar till att kartlägga 
flygresande i tjänsten och 
medarbetares inställningar.

För 2023 planerar ABE initiativ i 
skolans VP som syftar till att, ihop 
med KTH-S och UF, testa verktyg 
och processer som bygger på 
budgetering av CO2-
utsläppsutrymme, som ett 
styrinstrument.

Skapa lokal rutin för 
säkerhetsdatablad

Rutin har skapats tillsammans med 
skolans labb och kemikalienätverk 
och finns tillgängliga i berörda 
lokaler.

2. Föregående möte och status avseende tidigare 
beslutade åtgärder
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Målområde utbildning och forskning
Mål 1 KTH är ett ledande tekniskt universitet inom utbildning för hållbar utveckling där alla studenter 
efter examen ska kunna driva på och medverka i omställningen till en hållbar utveckling samt ett jämställt 
och klimatneutralt samhälle.

CDIO modellen- en del i arbetet med programanalyserna & studenters hållbarhetsprofil på sin utbildning
• Programanalys genomfördes våren 2022 och presenterades på föregående ledningens genomgång
• Under våren 2021 initierade PA för CSAMH i samarbete med TMHIM och THSSM ett gemensamt 

projekt med universitetslektor Anders Rosén
‒ En rapport finnas inom kort som ska kunna ge vägledning i hur vi kan nå en högre nivå enligt CDIO. Avsikten 

är att rapporten också ska kunna ge vägledning åt andra program inom skolan att uppnå en högre nivå på 
CDIO skalan

• Redovisning av civilingenjörsprogram och arkitektutbildning samt studenters möjlighet till en 
hållbarhetsprofil ska specifikt redovisas av skolans GA 9 december 2022

Hållbar utveckling i forskarutbildning
• Arbetar vidare med ASP:arna
• Nya ASP:ar för Transportvetenskap och Historiska studier

3. Uppföljning av skolans handlingsplan 2022
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Målområde utbildning och forskning

Mål 2 KTH är ett ledande tekniskt universitet inom forskning för hållbar utveckling och ett 
klimatneutralt samhälle.

Reflektioner från RAE
• Flertalet av våra institutioner är starka inom hållbarhetsforskning 
• Forskningen tydligt går att koppla till FN:s hållbarhetsmål

Tvärvetenskapliga forskningen inom hållbar utveckling
ABE-skolan har stärkt sin tvärvetenskapliga forskning mot hållbar utveckling genom nya 
centrumbildningar - ny för 2022 är Environmental Humanities Lab som är ett ledande 
internationellt centrum för humanistisk forskning om frågor med anknytning till miljö, klimat, 
migration och rättvis omställning.

3. Uppföljning av skolans handlingsplan 2022
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2. Uppföljning av skolans handlingsplan 2022 -
Forskningsprojekt kopplat till FN:s globala mål
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Målet samverkan och målet organisation och arbetssätt

Mål 3 KTH:s samverkan, forskning och innovationer bidrar till en hållbar utveckling, 
jämställdhet samt klimatomställning och har en ökad och tydlig påverkan på samhället.

• Sustainable Finance Lab (2021)
• Blå Mat (2021)
• Environmental Humanities Lab (2022)
• ABE har ingått avtal om att medverka i Kristineberg Marina forskningsstation 

samt Viable Seas (2022) ABE-skolan är koordinatorer och Fredrik Gröndahl är 
representant i Forsknings- och innovationsrådet, och vice skolchef David Nilsson är 
KTH:s representant vid partsstämman och styrgruppen.

3. Uppföljning av skolans handlingsplan 2022
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Målet samverkan och målet organisation och arbetssätt

Mål 4 KTH:s arbete med hållbar utveckling och jämställhet är integrerat i 
verksamheten och anställda och de som arbetar på uppdrag av KTH har kunskap och 
ges förutsättningar att bidra utifrån sin roll.

• Interna utbildningar för anställda inom KTH (olika målgrupper).
• Fasa ut särskilt farliga ämnen som inte är en nödvändig del av forskning eller 

undervisning.

3. Uppföljning av skolans handlingsplan 2022
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Målområde: God hushållning med resurser och klimatmålet

• Mål 5 KTH:s verksamhet präglas av en god hushållning med resurser så att 
det bidrar till en hållbar utveckling och klimatneutralt samhälle.

• Resvaneundersökning ute nu
• Projekt om cirkulära möbelflöden
• Regeringsuppdrag avseende minskning av elförbrukningen

• Mål 6 KTH är ett ledande tekniskt universitet för klimatomställning och ett 
klimatneutralt samhälle

• Workshops om effektiva och klimatsmarta möten
För 2023
• ABE planerar initiativ i skolans VP som syftar till att, ihop med bland annat KTH-

SO, testa verktyg och processer som bygger på budgetering av CO2-
utsläppsutrymme, som ett styrinstrument

3. Uppföljning av skolans handlingsplan



Regeringsuppdrag- vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga 
förvaltningen

• Bakgrund: Inför den kommande vintern är det av avgörande betydelse 
att minska användningen av alla energislag. Alla länder behöver bidra till 
minskningen. 

• Krav på rapportering till Energimyndigheten:
- Månadsvis redovisa mängden el som köpts i kWh. 
- Löpande redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att minska sin 

elanvändning. 
- Redovisningsperiod - start den 19 oktober 2022 och den sista i april 2023. 

3. Uppföljning av skolans handlingsplan



KTH:s fullgörande av regeringsuppdraget

• KTH SO ansvarar för den månadsvisa rapporteringen till energimyndigheten.
• Möten sker med samtliga fastighetsägare kring regeringsuppdraget.
• KTH-SO tar fram en energisparplan i samverkan med fastighetsägare, skolorna 

och berörda avdelningar på GVS. 
• Energisparplanen avser att redovisa pågående och nya åtgärder (Flera effektiva, 

energismarta och billiga åtgärder kan på kort sikt vidtas för att minska 
användningen av el samt åtgärder för hantering av energitoppar). 

• Ett pilotprojekt genomförs med en utvald byggnad för att se vilka åtgärder som 
behöver vidtas.  

• Information om regeringsuppdraget på intranätet att länka till
Regeringsuppdrag: Energibesparing i statliga myndigheter | KTH Intranät
• Åtgärdsarbetet följs upp inom ramen för miljöledningssystemet och redovisas 

till Energimyndigheten och till Naturvårdsverket i den årliga rapporteringen.      

3. Uppföljning av skolans handlingsplan

https://intra.kth.se/styrning/miljo-hallbar-utveckling/miljoledningssystem/miljo-i-vardagen/regeringsuppdrag-energibesparing-i-statliga-myndigheter-1.1202794
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Förslag från externa miljörevisionen VT 2022: 

Samtliga utrymningsplaner på skolan behöver uppdateras med rätt 
utrymningsplats/adress. Rutinen med bestämda utrymningsledare kan behöva ändras 
pga förändrad närvaro efter Covid 19 pandemin

På grund av tidigare ombyggnation på ordinarie utrymningsplats och ändrades därför 
tillfälligt under period för ABE.
Skolans vaktmästeri har återställt detta och tagit bort tillfälligt uppsatta klisterlappar på 
samtliga utrymningsplaner.

4. Förbättringsförslag från extern miljörevision 
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4. Intern miljörevision

Intern miljörevision 2022 - fokusområden
• HR och fakultetsrådet roll / ordförande/dekanus (personalutbildning, rekrytering) 
• KTH Innovation- innovationsprocessen och hushållning med resurser.  
• Ledningskansliet- hur integreras miljöledningssystemet i VS samgåendet. 
• CBH-skolan, Institutionen för kemiteknik, institutionen för genteknologi, institutionen 

för teoretisk kemi och biologi.
• Skolorna: Kursansvarig/lärare - hur väl miljöledningssystemet är integrerat och 

arbetet med KTH:s hållbarhetsmål i det dagliga arbetet.
• Skolorna: Forskargrupp/forskare - hur väl miljöledningssystemet är integrerat och 

arbetet med KTH:s hållbarhetsmål i det dagliga arbetet.
• Lagefterlevnad: avfall/källsortering – containrar och avfallsrum ( plockanalyser )
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Fakultetsrådet roll/ ordförande/Dekanus
• Förbättringsförslag att gå igenom styrdokumenten i rekryteringar och 

befordringsprocesserna för lärartillsättningarna för att säkerställa att hållbar 
utveckling finns med där så är relevant. Det omfattar kopplingen till 
anställningsnämnden och befodringsnämnden samt skolornas lokala rekryterings-
och docentkommittéer. 

• Förbättringsförslag att se över hur KTH kollegiala forum och skolkollegierna kan 
inom ramen för sitt arbete stödja arbetet med att nå KTH:s hållbarhetsmål.     

• Förbättringsförslag att föra en dialog med Etikutskottet för att diskutera hur hållbar 
utveckling kopplar till deras uppdrag och KTH:s arbete med hållbarhetsmålen. 

• Förbättringsförslag att säkerställa att hållbar utveckling finns med inom ramen för 
revideringen av kvalitetssystemet för utbildning, forskning och samverkan.            

4. Intern miljörevision 2022 - preliminärt resultat
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Integrering av miljöledningssystemet och KTH:s hållbarhetsmål inom ramen för 
utbildning, Kursansvarig/lärare 

• Förslag att skicka ut enkätundersökning i samband med att studenterna ansöker om 
examen för att undersöka vad studenterna fått med sig avseende hållbarhet. 
Enkäten administreras centralt på KTH. 

• Förslag att använda en referensgrupp med studenter för att stämma av att det som 
anges i programanalyserna stämmer överens med studenterna uppfattning. 

• Programanalysen skulle kunna göras digital och publiceras online för att underlätta 
tillgänglighet och arbetet med den, att den byggs på från år till år genom att man 
lägger till vad som gjorts sedan sist och inte börjar om från början varje år.

4. Intern miljörevision 2022 - preliminärt resultat
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Integrering av miljöledningssystemet och KTH:s hållbarhetsmål inom ramen för 
utbildning, Forskare 
• Dialogen mellan kommunikationsavdelningen och forskare kan förbättras i syfte att 

tydliggöra vad och hur forskningen ska kommuniceras.

• Ökad kompetens och bättre verktyg för att handleda doktorander genom att forskare tar 
del av kurserna i hållbar utveckling för doktorander. Doktorandkurser borde samlas på en 
sida så det är lättare för doktoranderna att få en överblick över tillgängliga kurser. 

• Förbättrat stöd och kompetens kring hållbara möten. Avdelningschefer har ett ansvar över 
antal genomförda resor och restriktiva med vilka resor de godkänner.

• Se över nuvarande rutiner för användning av CASE så att det går att följa upp 
forskningsprojektens koppling till FN:s globala mål. Ger underlag till extern 
kommunikation. 

4. Intern miljörevision 2022 - preliminärt resultat
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Analyser genomfördes på 3 st containrar (Brinellvägen 70 och 33) 

samt 5 st avfallsrum (Oscarsbacke 2-4, 3, 25 och Brinellvägen 8, 25)

Plockanalys containrar
Inget farligt avfall återfanns i containrarna.

Fraktioner som skulle kunna sorteras som trä, metall, returpapper, glasförpackningar fanns i 
containrarna.  

4. Intern miljörevision 2022 – preliminärt resultat
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Analys av avfallsrum - hushållsavfall (osorterat)

4. Intern miljörevision 2022 – preliminärt resultat



232023-01-05

Antal produkter,
nov 2022  

(varav ogranskade)

Varav saknar säkerhetsdatablad
antal

mars 2022
antal

nov 2022 

ABE 243 (0) 2 0

CBH 10735 (253) 499 221

EECS 902 (77) 8 0

ITM 1411 (233) 101 86

SCI 1808 (130) 68 37

SciLifeLab 2291 (217) 210 174

GVS 69 (1) 0 1

Hela KTH 17459 (911) 888 519

4. Uppföljning av arbetet med säkerhetsdatablad
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Skolans omhändertagande av följande risker: 
• Säkerhetsdatablad
• Tjänsteresor 
• Energianvändning och lokalnyttjande. 

5. Omvärlds- och risk-/möjlighetsanalys
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• Datum för nästa ledningens genomgång, 22 mars 2023.

6. Mötet avslutas och tidpunkt för nästa 
”ledningens genomgång beslutas”


