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Ledningens genomgång av Institutionen för molekylär biovetenskap – 
Wennergren inst. miljöarbete under 2018 
 
Arbetsmiljö- miljögruppen, mötesdatum 2019-03-25: Emma Aldenstam (ordförande), Petra 
Björk, Beatriz Campos, Birgitta Carlén-Larsson, Per Ljungdahl, Irina Sabanova, Johanna Steen, Albin 
Widmark, Heinrich von Fircks (miljörepresentant), Birgitta Olsson (sekreterare) 
 
Institutionsstyrelse för MBW: prefekt Per Ljungdahl, admin chef Lina Berggren, stf. prefekt Ann-
Beth Jonsson, lektor Claes Andréasson, professor Antonio Barragan, professor Mattias Mannervik, 
professor Ulrich Theopold, professor Neus Visa, doktorand Malin Ueberschär, doktorand Albin 
Widmark, lab. tekniker Ingela Ekstrand, professor Tore Bengtsson, doktorand Fredrik Hurtig 
 

 
1. Uppföljning av beslut som tagits vid förra ledningens genomgång 

 

Följande miljömål uppfylldes inte under 2017:  
- Inga nyhetsbrev som handlar om policy, miljömål.  
- Att Akademiska hus installerar närvaro belysning i alla trapphus och korridorer som finns i 

hus E och F. 
- Information till medarbetare om att nya vitvaror ska uppfylla energimärkningen A eller 

bättre. 
 
Prefekt och institutionsstyrelsen beslutade genom godkännande av miljöplanen för 2018 om 
följande mål: 

1. Information om miljömål i nyhetsbrev; sopsortering, om SU miljöpolicy och mål mm.  
2. Akademiska hus installerar närvarobelysning i alla trapphus och korridorer som finns i 

hus E och F.  
3. Informera medarbetare i nyhetsbrev om miljövänliga inköp 

  Mål 1 och 3 uppfylldes under 2018. Mål 2 uppnåddes inte.  
 
 
2. Resultat från den interna miljörevisionen och planerade åtgärder av avvikelser 
 

Den 4 dec 2018 genomfördes en intern miljörevision. Fyra (4) avvikelser identifierades av revisorn 
Margaretha Åkerholm. 
Avvikelse: Miljöriskbedömning för den laborativa verksamheten var inte slutförd vid 
revisionstillfället.  Avvikelsen är åtgärdad. 
Avvikelse: Ledningens årliga genomgång av det lokala miljöledningsarbetet fanns inte 
dokumenterad. Avvikelsen är åtgärdad from 2019. 
Avvikelse: Dokumentet ”Disposal of laboratory glassware” överensstämmer inte med centrala 
rutiner. Avvikelsen är åtgärdad. 
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Avvikelse: Inst. saknar rutin för att säkerställa att riskbedömningar av laboratoriearbete utförs och 
dokumenteras. Avvikelsen kommer att åtgärdas under 2019. 
 

 
3. Uppföljning av lagar och andra krav inom miljöområdet 

 
Miljörepresentanten har svarat på två enkäter från SU, varav den ena handlade om uppföljning av 
lokalt miljöarbete och den andra enkäten om regelefterlevnad inom laborativa institutioner.  
Följande förbättringsområden kunde identifieras av enkätsvaren.  
• Information till medarbetare om rese och mötespolicy. 
• Information till medarbetare om grön miljötaxi. 
• Kravställande på energieffektivitet vid inköp av varor 
 
 

4. Inlämnade miljöavvikelser och förbättringsförslag och åtgärder 
 

Vi har lämnat in ett önskemål om MBW’s behov av miljörum. I SAMIR dokumenterades detta 
förslag under 2018. SU-miljökoordinator tog sig frågan som också skickades till 
fastighetsavdelningen. Under 2018 fick MBW erbjudandet att nyttja en yta på E2 vi en yta på E2 
där vi kan sortera sopor. Ärendet är avslutat. 
 

5. Resultaten av årets arbete med miljöhandlingsplan dess mål och åtgärder 
Under 2018 följde arbetsmiljö- och miljögruppen upp de åtgärder som fastställts i institutionens 
miljöhandlingsplan.   
 
 

Målområde Åtgärder Resultat 
Energianvändning Installation av 

närvarobelysning i 
alla trapphus och 
korridorer 

Genom att påtala behovet hos 
fastighetsförvaltningen och AH har nu fått 
besked (av Monica Ranninen) att det finns 
nu goda förutsättningar att installationen av 
närvarobelysning ska tas upp i 
underhållsprogrammet för 2019. 
 
Målet ej uppnått. Målet flyttas till 
verksamhetsåret 2019.    

Kemikalieanvändning 
och lab. säkerhet 

Införa medarbetare 
slutar dokument som 
kan användas av 
grupper 

Dokument färdigställdes och kommer att 
presenteras för gruppledarkollegiet under 
2019. 
 
Målet uppnått 
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Målområde Åtgärder Resultat 
Utbildning för hållbar 
utveckling 

Informera nya 
medarbetare om SU:s 
policy och mål.  
Informera 
medarbetare i 4 
nyhetsbrev om 
miljöarbetet på MBW 
och SU.  

Under året mailades 4 miljöbrev ut till alla 
medarbetare på MBW.  
 
 
 
 
 
 
Målet uppnått 

Kemikalieanvändningen Förbättra förvaringen 
av kemikalier. Sortera 
ut kemikalier som inte 
används och skicka 
dessa till destruktion 

Förvaringen i kemikalieskåp har förbättrats.  
Mängden kemikalier som lämnats till 
destruktion ökade från 360 kg år 2017 till 
483 kg under 2018. Detta är mer än 9 kg per 
vecka.  
 
 
Målet uppnått 

 
 

6. Behov av förebyggande åtgärder och förändringar inom miljöarbete 
 
I vårt dagliga arbete arbetar vi förebyggande och där finns miljöaspekten vare sig det handlar om 
kemikaliehanteringen, inköp av utrustning, sortering av sopor eller återbruk av möbler. Vi utgår 
från miljöriskbedömningar och riskbedömningar. Under 2018 arbetade vi kontinuerligt med att se 
över den omfattande kemikaliehanteringen och förvaring. Det finns behov av att ta fram 
fungerande mallar som underlättar arbetet med riskbedömningar av laboratoriearbete.   
 
 

7. Behov ytterligare resurser för miljöarbetet 
 
Institutionen har f.n. 2 personer som arbetar tidvis med miljöfrågor. Eftersom miljöarbetet är en 
integrerad del av våra dagliga arbetsuppgifter (t.ex. kemikalier, f.n. arbetet med att återanvända 
möbler) så läggs det ofta mer än 8 timmar per vecka på detta arbete. Behov av ytterligare 
resurser kan uppkomma vid arbetet med uppdatering av miljöriskbedömningar och 
riskbedömningar av laborativt arbete.  Grundläggande behov för 2019 visas i miljöplanen för 
2019. 
 
 

8. Beslut om förbättringar och/eller korrigeringar inom miljöarbetet 
 
Vi kommer att arbeta med vår årsplan så att det synkroniserar bättre med SU:s årscykel för olika 
aktiviteter av det systematiska miljöarbetet. 



Handlingsplan 2019 för arbetsmiljöarbetet vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut 
Medverkande vid upprättande av handlingsplanen: prefekt Per Ljungdahl, lab manager Johanna Steen, intendent Heinrich von Fircks, personalhandläggare Emma 
Aldenstam, skyddsombud Birgitta Carlén Larsson, skyddsombud Irina Sabanova, doktorandombud Erik Lindsund, doktorandombud Albin Widmark. 	

Mål (vad som ska uppnås) Aktiviteter/åtgärder för att nå 
målet (vad och hur) 

Ansvarig person för 
genomförandet (vem) 

Slutdatum för 
genomförandet (när) 

Hur uppföljning sker och/eller utfall/resultat 

Ta fram rutin och 
mall för 
riskbedömning av 
laboratoriearbete 

Arbeta fram mall för 
riskbedömningar som passar 
institutionens arbetssätt   

 Lab manager December 2019 Skriftlig redovisning till IS, informera 
gruppledare/medarbetare 

Följa upp under 2020 hur många riskbedömningar 
som utförs inom MBW. 

Ta fram skriftliga 
rutiner för 
hanteringen av 
gasflaskor och 
informera om dessa 

Undersöka, analysera och arbeta 
fram skriftliga rutiner för 
hanteringen av gasflaskor vid 
flaskbyte 

Intendent och 
vaktmästare 

December 2019 Kortfattad redovisning till IS, informera 
gruppledare/medarbetare 

Följa upp under 2020 att rutiner följs av användare. 

Bra 
informationsflöde 
och bra 
information på 
MBWs interna 
hemsida 

Förbättra eventuella brister i 
informationsflödet och i 
informationen på MBWs 
internwebb  

Person som utses av arbets- 
miljö- och miljögruppen.

Arbetsmiljö- och miljö- 
gruppen har utsett personal- 
handläggaren vid MBW. 

December 2019 Skriftlig redovisning till IS 

Beslutad av IS 2019-03-13
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