UTSKOTTET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Ärenden:
1. Val av justeringsperson
Denna punkt kommer i fortsättningen utgå eftersom vi kommer att skriva
minnesanteckning och inte protokoll och därmed inte justera anteckningarna från
mötet.
2. Fastställande av dagordning
Kerstin Berg har ett tillägg under övriga frågor gällande miljörevisionskurs.
3. Handlingsplan 2016
Utskottet diskuterade om handlingsplanen och hur vi förmedlar vilka kostander det finns för
aktiviteterna i handlingsplanen, samt hur vi ska få medel tilldelat till aktiviteterna

Handlingsplanen löper över ett år, men strategin över tre år. Framtagandet av nästa
handlingsplan bör vara för 2-3år. Men med tanke på att nuvarande strategi är på tre år, så är det
rimligt att nästa handlingsplan löper över två år.
Tanken är även att vi i framtiden ska synka handlingsplanen med övriga verksamhetens
verksamhetsplaner.

4. Redovisningen av miljöledningsarbetet till naturvårdsverket och
utbildningsdepartementet
Koordinator meddelade att redovisningen av Högskolans miljöledningsarbete för 2015
under dagen ska skickas till naturvårdsverket och utbildningsdepartementet.
Utskottet diskuterade frågan gällande resestatistiken och möjligheten att komma åt
relevant statisk för bland annat personalens resor med egen bil.
Utskottet diskuterade även hur och var informationen av miljörevisionsarbetet ska
förmedlas respektive finnas tillgängligt. Ett förslag var på ”utskottets” grupp på
medarbetarwebben.
5. Cykeldag våren 2016
Koordinator meddelade om mötet gällande cykeldagen med Kåren (Sandra Sandberg),
Utskottet för lika villkor (Suzanne Almgren Mason) samt HR-avdelningen (Moa
Renström Hultgren). Datumet för cykeldagen blir den 27 april kl.11.00–15.00.
Koordinator ska lägga in information om cykeldagen i Time Edit och Högskolans
kalender.
En initial fördelning av arbetsuppgifter:
HR – Informerarar om friskvårdsblankett samt visning/presentation av cykelhjälmen
”Hövding”.
ULV – Utskottet för lika villkor tar under sitt nästa möte upp frågan gällande sitt
deltagande under cykeldagen.
KÅREN – Undersöker möjligheten gällande cykelservice. Bjuder eventuellt in Team
Sportia som hade specialpriser av cyklar vid denna tidpunkt förra året. Bjuder
eventuellt in något företag som säljer begagnande cyklar. Under söker möjligheten att
företaget No Carbs Company som säljer energidrycken Nocco kommer till
Cykeldagen samt om möjligheten till visning av träningscykeln ”Street Strider”
UHU – Koordinator ska kontakta polisen, destination Halmstad, Cykelfrämjandet och
Halmstad kommun (elcyklar) för att se om de är intresserade av att delta i
evenemanget alternativt bistå med informationsmaterinal. Ska även höra om
idrottcentrum kan hålla ett spinning pass (höra med Josefine Klang eller Johanna
Jansson som brukar hålla i spinning pass om de kan tänka sig att göra det). Ställa
förfrågan till de som har smoothies-cykeln och Bike around är intresserade av att delta.
Undersöka möjligheten att låna elcykel, liggcykel, vikcykel, trehjuling som besökare
kan få prova på. Koordinator ska även kontakta Spiro och se om de är intresserade av
att delta.

Nästa möte gällande cykeldagen är den 9 mars kl.11:00-12:00 på C4. Är det någon i
utskottet som är intresserade av att delta på mötet så är de välkomna.
I samband med att cykeldagen diskuterasdes kom frågan upp gällande Earth Hour och
om utskottet ska uppmärkasamma det på något sätt. Förra året arrangerades
miniföreläsningar, Utskottets ordförande informerade om hållbarhetsarbetet på
Högskolan, det gjorde montrar med information om Earth Hour, Kommunen
informerade om sitt elcykelsprojekt och solcellssatsning. Spiro erbjöd vegetariskt
lunchalternativ varje dag den veckan.
Koordinator meddelade att det kanske är lite sent att göra någon aktivitet inför Earth
Hour 2016, men ska se över möjligheten. Matts Skagshöj gav förslag på föreläsare
som koordinator ska kontakta.

6. Utvärderingen av riktlinjer för nya program
Odförande informerade om utvärderingen av riktlinjer för nya program som är kopplat
till handlingsplanen.
Mål för utbildning
Övergripande mål: Högskolan ska öka integreringen av hållbar utveckling i
utbildningen.
Aktivitet: Inventering av hållbarhetsaspekter i nya program inrättade enligt
anvisningar i Dnr. L2014/32 Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på
grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Halmstad.
Ordförande skickar ut riktlinjerna samt fyra programansökningar till ledamöterna i
utskottet och föreslår vem som ska läsa vad och återkomma med synpunkter/feedback
till ordförande innan påsk. Under nästa möte den 15 april ska utskottet gå igenom
riktlinjerna och diskutera hur de kan förbättras för att tydliggöra hållbarhetsaspekter i
utbildningen.

7. Övriga frågor:
Kerstin Berg meddela att hon ska gå en kurs i miljörevison den 23-25 maj på
Göteborgs Universitet.

I samband med detta kom frågan upp gällande miljörevision under 2016. Koordinator
ska kontakta Marianne Dahlbo gällande datum inför revison under hösten.

