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Anvisningar för ledningens genomgång av miljöarbetet på institution
(motsvarande)
Vid ledningens genomgång på institutionen (motsvarande) ska man gå igenom hur miljöarbetet
fungerat under det senaste året, diskutera behovet av förbättringar och om det finns tillräckliga resurser
avsatta för arbetet.
Ledningens genomgång av institutionens miljöarbete ska göras varje år.
Inför ledningens genomgång ska institutionen göra en uppföljning av det lokala miljöarbetet.
Då går miljörepresentanten igenom föregående års handlingsplan och tar reda på om miljömålen har
uppnåtts. Vidare går representanten igenom resultaten från den interna miljörevisionen och stämmer
av om lagar och andra krav inom miljöområdet har följts. Miljörepresentanten ska också gå igenom
inrapporterade miljöavvikelser och förbättringsförslag samt dess åtgärder. Miljörepresentanten ska
alltså kontrollera och utvärdera det lokala miljöarbetet. Därefter sammanställer och redovisar
miljörepresentanten resultaten som sedan presenteras vid ledningens genomgång.
Minnesanteckningar ska föras vid ledningens genomgång. Dessa fungerar som ett redovisande
dokument och kan komma att efterfrågas vid intern eller extern miljörevision.
Vid ledningens genomgång ska prefekt (motsvarande) och nyckelfunktioner såsom inköpsansvarig,
data- och systemansvarig delta i mötet.
Underlag för redovisning av miljöindikatorer, till exempel uppgifter om tjänsteresornas
koldioxidutsläpp, sammanställs av miljökoordinator och skickas via mejl till miljörepresentanten i
slutet av februari.
Punkter för genomgång av miljöarbetet
Stockholms universitet har byggt ett miljöledningssystem. Institutionen behöver därför inte gå igenom
alla delar i systemet. De punkter som ska tas upp vid ledningens genomgång är:
Uppföljning av tidigare beslut som tagits vid ledningens genomgång.
Vid ledningens genomgång ges förslag till förbättringar och beslut om åtgärder inom miljöarbetet. En
uppföljning av tagna beslut ska göras varje år för att ta reda på om de lett till förbättringar inom
miljöarbetet.
Resultat från den interna miljörevisionen och planerade åtgärder av avvikelser.
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Har institutionen haft intern miljörevision ska resultaten från denna tas upp vid ledningens
genomgång. Det är de eventuella miljöavvikelserna och åtgärderna samt noteringarna som ska gås
igenom.
Utvärdering av efterlevnad av bindande krav inom miljöområdet.
Utvärdering av hur institutionen efterlever bindande krav inom miljöområdet görs varje år.
Institutionen går igenom brister i efterlevnaden och beslutar om eventuella åtgärder. Uppföljning av
efterlevnad av bindande krav görs centralt via enkäter vart annat år.
Inlämnade miljöavvikelser och förbättringsförslag och åtgärder.
Under året har institutionen lämnat ett antal miljöavvikelser och förslag till förbättringar i SAMIR.
Institutionen går igenom de inrapporterade avvikelserna och förbättringsförslagen och tar reda på om
ytterligare åtgärder behöver genomföras. För uppgifter om institutionens miljöavvikelser och
förbättringsförslag kontaktas miljösamordnaren.
Resultaten av årets arbete med miljöhandlingsplan dess mål och åtgärder
Vid ledningens genomgång ska institutionen följa upp föregående års miljömål och dess åtgärder för
att ta reda på om de uppnåtts och genomförts. En uppföljning av miljömålen görs i samband med
framtagande av den lokala miljöhandlingsplanen.
Behov av förebyggande åtgärder och förändringar inom miljöarbetet.
Om institutionen står inför en förändring av organisationen eller ska ändra arbetssätt är det viktigt att
ta reda på om miljöarbetet kommer att påverkas. Vid ledningens genomgång diskuterar institutionen
om de behöver vidta några förebyggande åtgärder inom miljöarbetet.
Behov av ytterligare resurser för miljöarbetet.
En förbättring av miljöarbetet kan innebära ändrade arbetssätt och behov av mer personella resurser.
Vid ledningens genomgång ska institutionen diskutera om det finns ytterligare behov av personella
eller ekonomiska resurser för miljöarbetet.
Beslut om förbättringar och/eller korrigeringar inom miljöarbetet.
När man gått igenom resultaten och bedömt hur miljöarbetet fungerar ska förslag till förbättringar tas
fram. Det rekommenderas att miljörepresentanten tar fram förslagen i samband med uppföljningen.
Förslagen kan omvandlas antingen till beslut eller till nya miljömål och åtgärder.

