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5. Organisation och ansvar för arbete med hållbar utveckling vid Högskolan i Halmstad
Högskolestyrelsen och Rektor
Det övergripande ansvaret för Högskolans miljöarbete har högskolestyrelsen och rektor.
Högskolestyrelsen
Högskolestyrelsen beslutar om en övergripande policy för hållbar utveckling.
Rektor
Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för arbetet med hållbar utveckling vid Högskolan i Halmstad och:
 fastställer riktlinjer för arbetet med miljö och hållbar utveckling,
 fastställer ett högskoleövergripande miljöledningssystem som innefattar mål och årliga handlingsplaner,
 fastställer en organisations-, ansvars- och uppgiftsfördelning för arbetet med miljö och hållbar utveckling,
 säkerställer att erforderliga resurser finns för handlingsplanens genomförande och arbetet med hållbar
utveckling, samt
 säkerställer att riktlinjer och regler efterlevs, att uppsatta mål nås samt att handlingsplanen genomförs.
Ledningens representant
Ledningens representant för frågor som rör miljö- och hållbar utveckling är ordförande i miljörådet och stödjer rektor
genom att:
 se till att miljö- och hållbarhetsfrågor beaktas av rektor enligt ovan,
 säkerställa att miljöledningssystemet är infört och används inom alla verksamheter samt att det hålls
uppdaterat, samt
 rapportera miljöledningssystemets prestanda och förslag till förbättringar till ledningen.
Sektions-, avdelnings- och enhetschefer
Sektions-, avdelnings- och enhetschefer är ansvariga för att ett aktivt miljöarbete bedrivs inom respektive
ansvarsområde.
Sektions-, avdelnings- och enhetschefer ska:




säkerställa att Högskolans policy, riktlinjer och regler inom ramen för hållbar utveckling efterlevs,
ansvara för att samtliga anställda känner till policy, riktlinjer och handlingsplan för arbetet med hållbar
utveckling, samt
säkerställa samt rapportera genomförandet av mål och delmål i handlingsplanen i kvalitetsrapporten.
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Utskottet för hållbar utveckling
Utskottet för hållbar utveckling är ett rådgivande organ som stödjer rektor genom att:





utarbeta förslag till övergripande miljöpolicy och miljöledningssystem, inklusive mål och handlingsplaner,
ansvara för att stimulera utvecklingen inom området,
ha en god överblick över denna utveckling inom Högskolan,
följa upp att Högskolans miljöarbete utvecklas i enlighet med lagar, förordningar, policy och Högskolans
miljöledningssystem.

Miljökoordinator
Miljökoordinator har fortlöpande ansvar för att:







stimulera, bereda, bevaka, och ta fram förslag till åtgärder,
ansvara för att löpande följa upp Högskolans miljöledningssystem,
vara handläggare, föredragande samt sekreterare vid möten för utskottet för hållbar utveckling,
ha ett nära samarbete med ledningens representant, tillika ordförande i utskottet för hållbar utveckling,
vara en länk till och stöd för sektioner, avdelningar, enhet, nämnder och råd, samt
ansvara för utskottets webbsida.

Ledamöter i utskottet
Representanter för sektioner, förvaltning och bibliotek är ordinarie ledamöter i utskottet för hållbar utveckling.
Ledamöterna stödjer chef på respektive sektion eller avdelning i miljöarbetet genom att:




bistå chef i arbetet med hållbar utveckling,
driva och samordna sektionens eller avdelningens arbete med hållbar utveckling, samt
vara en länk mellan utskottet för hållbar utveckling, miljökoordinatorn och respektive sektion eller avdelning.

Lab- och kemikalieansvarig
Lab- och kemikalieansvarig ska finnas vid varje sektion och avdelning där kemikalier används. Lab- och
kemikalieansvariga stödjer respektive chef genom att:


samordna sektionens respektive avdelningens kemikaliearbete i enlighet med lagar och regler för
kemikaliehantering

Högskolans anställda
Samtliga anställda ska:




känna till policys och riktlinjer för Högskolans arbete med miljö- och hållbar utveckling,
känna till och följa de lagar och regler som berör det egna arbetet, samt
aktivt bidra till genomförandet av handlingsplanen för hållbar utveckling i de delar som berör det egna arbetet

Studenter
Högskolans studenter ska informeras om och hur de kan bidra till Högskolans miljö- och hållbarhetsarbete.
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