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Miljöråd
Beslut av rektor 2005-02-17, reviderad 2007-xx-xx
Det övergripande ansvaret för Högskolans miljöarbete har högskolestyrelsen och rektor.
Styrelsen beslutar om en övergripande miljöpolicy samt revidering därav. En
högskoleövergripande miljöledningssystem, som innefattar årliga handlingsplaner, fastställs
av rektor. Ansvarig för att ett aktivt miljöarbete bedrivs är sektionschefer, avdelningschefer på
övriga enheter och ordförande i styrelser, nämnder och råd.
Uppdrag för rådet
Miljörådet är ett rådgivande organ till rektor vad gäller miljöarbete vid Högskolan i Halmstad.
Rådet ansvarar för utarbetandet av förslag till en övergripande miljöpolicy och
miljöledningssystem, inklusive handlingsplaner. Rådet har ansvaret för att stimulera
utvecklingen inom området och skall ha en god överblick över denna utveckling inom
Högskolan. Rådet skall granska om högskolans miljöarbetet utvecklas i enlighet med lagar,
förordningar, policy och högskolans miljöledningssystem.
Nuvarande lydelse
Sammansättning av rådet
Rådet består av följande 12 personer:
Prorektor - ordförande
Miljösamordnare - föredragande i rådet
Chef för den tekniska avdelningen
Representant för Biblioteket
Representant för ELU, Enheten för Lärarutbildning
Representant för EOK, Enheten för Omvärldskontakter
Representant för förvaltningen
Representant för HOS, Sektionen för Hälsa och Samhälle
Representant för HUM, Sektionen för Humaniora
Representant för IDE, Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik
Representant för SET, Sektionen för Ekonomi och Teknik
Studeranderepresentant
Föreslagen lydelse
Sammansättning av rådet
Rådet består av följande 10 personer
Prorektor, ordförande
- En representant för Biblioteket utsedd av biblioteksstyrelsen
- Två representanter för teknisk/administrativ personal från förvaltningen, enheten för
kontakter och samverkan och sektionerna. Förvaltningschefen utser de två representanterna.
- En representanter för lärare/forskare utsedd av utbildningsnämnden

- Två representanter för lärare/forskare där respektive forskningsnämnd utser vardera en
representant
- En representant för lärare/forskare utsedd av Lärarutbildningsnämnden
- Två studeranderepresentant
Chefen för tekniska avdelningen är adjungerad till rådet och föredragande i rådet i frågor
inom Tekniska avdelningens ansvarsområde. Miljörådet får adjungera de ytterligare personer
till rådet som det finner lämpligt.
Miljösamordnaren är handläggare till och föredragande i rådet.
Nuvarande lydelse
Val av ledamöter till rådet
Samordnaren är på 25 % av en heltidstjänst och utses av prorektor för en period av 3 år.
Studeranderepresentanten utses av studentkåren för en period av ett år.
De övriga ledamöterna utses av rektor för en period av tre år efter förslag av respektive
enhetens styrelse eller enhetens chef när det inte finns en styrelse. Rektor beslutar enligt
förslaget av styrelse resp. chef i fall det innebär att det kommer att finnas minst 5 ledamöter
som är kvinnor och minst 5 som är män bland de 12 ledamöter. I annat fall skall rektor föra en
dialog med enheterna i syfte att uppnå jämställdhet i rådet.
Föreslagen lydelse
Hur ledamöter i rådet och samordnare utses
Samordnarens uppdrag omfattar för närvarande 25 % av en heltidstjänst. Samordnaren utses
av förvaltningschefen för en period av 3 år. Studeranderepresentanterna utses av studentkåren
för en period av ett år. Övriga ledamöter utses av rektor för en period av tre år efter förslag av
respektive styrelse, nämnd och chef enligt ovan. Rektor beslutar enligt förslaget av styrelse,
nämnd och chef i det fall det innebär att det kommer att finnas minst tre ledamöter som är
kvinnor och minst tre som är män bland de 10 ledamöterna. I annat fall skall rektor föra en
dialog med respektive styrelse, nämnd och chef i syfte att uppnå jämställdhet i rådet.
Respektive styrelses, nämnds och chefs förslag ska skickas till registrator och till
förvaltningschef.
Miljösamordnaren
Miljösamordnaren ansvarar för att stimulera, bereda, bevaka, och ta fram förslag till åtgärder
av frågor kring högskolans miljöarbete. Miljösamordnaren har det löpande ansvaret för att
följa upp högskolans miljöledningssystem och är handläggare till och föredragande i
miljörådet.
Arbetsledare för miljösamordnaren är miljörådets ordförande. Samordnaren är på 25 % av en
heltidstjänst och utses av förvaltningschefen för en period av 3 år. Miljösamordnaren är
placerad på den sektion/avdelning där samordnarens grundtjänt är placerad, i annat fall på
tekniska avdelningen. Det bör uppmärksammas att samordnarens arbetsuppgifter kan
påverkas av andra ordningar och beslut inom högskolan.
Nedanstående stycke tas bort
Representant
Utöver att representanten är ledamot i rådet, skall representanten ansvara för en god dialog
vad gäller det lokala och det övergripande miljöarbetet mellan rådet och respektive enhet.

Representanterna har också ansvar för att informera om det övergripande miljöarbetet för
respektive enhet, särskilt dess ledning.
Budget
Årligen avsätts en summa för drift för det övergripande miljöarbete. Dessa medel ställs till
rådets förfogande och skall användas enligt rådets uppdrag eller enligt av rektor beslutade
handlingsplaner i miljöledningssystemet.
Ikraftträdande
Den reviderade organisationen träder i kraft den 1 juli 2008.

