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Miljöledningssystemets omfattning, avgränsning och 
högsta ledning 
 

SYFTE 

Syftet med detta dokument är att beskriva omfattning, avgränsning och högsta ledning inom 

miljöledningssystemet. 

 

ORGANISATION 

GMV är en centrumbildning som organisatoriskt finns direkt under rektorerna vid Göteborgs 

universitet och Chalmers. GMV får uppdrag från både universitetet och Chalmers. Samarbetet 

mellan organisationerna regleras i Avtal om samverkan inom området miljö och hållbar 

utveckling – Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, som är undertecknat av båda 

Chalmers och Göteborgs universitets rektorer. Vid GMV:s kansli finns ca 25 personer där de 

flesta arbetar inom olika projekt. Knutet till GMV finns ett nätverk med forskare, 

forskarstuderande och andra intressenter. 

 

VERKSAMHET 

Verksamheten planeras ett år i taget och huvuddragen redovisas i en verksamhetsplan. Se 

vidare GMV verksamhetsplan på hemsidan. Återredovisning av verksamheten sker till de 

båda rektorerna, genom Göteborgs universitets och Chalmers miljöredovisningar samt i en 

egen årsberättelse.  

 

GMVs uppdrag är att utifrån en vetenskaplig grund främja en hållbar och mänsklig 

samhällsutveckling inom universitetens tre ansvarsområden; forskning, utbildning och 

samverkan. I ett globalt perspektiv skall GMV medverka till kunskapsspridning inom 

miljöfrågor och hållbar utveckling bland annat genom att initiera nya forsknings- och 

utbildningsprojekt, samt att synliggöra och informera om verksamheten såväl internt som 

externt. GMV skall främst ägna sig åt övergripande projekt där kompetens från flera olika 

fakulteter och/eller institutioner vid Chalmers och GU samt externa parter utnyttjas. GMVs 

visioner och mål avgränsas till att gälla de delar som rör utbildning, forskning och samverkan 

kring miljöfrågor och hållbar utveckling. 

 

 

 

LEDNING 

GMV leds av en föreståndare som har det övergripande ansvaret för inriktning och kvalitet på 

verksamheten. Föreståndaren rapporterar till rektor vid de båda lärosätena. Den administrativa 

chefen leder och samordnar den administrativa verksamheten vid GMV och är chef för 

merpartens av centrats personal. Den administrativa chefen rapporterar till GMV:s 

föreståndare och ingår i GMV:s ledningsgrupp. Dessutom finns en ställföreträdande 

föreståndare/avdelningschef med chefsansvar för 5 personer.  

Föreståndaren utgör högsta ledningen inom miljöledningssystemet vid GMV och har till sitt 

stöd en beredningsorganisation, GMV:s ledningsgrupp, bestående av förutom sig själv, 



administrativ chef, ställföreträdande föreståndare, kommunikationsstrateg och vice 

föreståndare. 

Vid GMV finns en styrgrupp utsedd av rektorerna. Denna kan inte formellt ställas till svars 

för GMV:s verksamhet eller miljöledningssystem utan har en strategisk funktion. GMV:s 

styrgrupp tillstyrker föreståndarens beslut av strategisk karaktär liksom beslut i viktiga 

policyfrågor, varför miljöledningssystemet är ett ärende för styrgruppen när det gäller 

övergripande beslut.  

 

 

OMFATTNING 

Miljöledningssystemet omfattar GMV:s ledningsgrupp, GMV:s kansli- och projektpersonal 

(ca 25 personer), deras arbetsuppgifter samt kontorslokalerna.  

GMVs styrgrupp ingår vid de tillfällen de utför uppdrag inom GMV.  

 

AVGRÄNSNING 

Miljöledningssystemet omfattar inte:  

 det nätverk av forskare, doktorander och övriga som är knutna till GMV 

 fast inredning som tillhör Chalmersfastigheter och andra tjänster som hör till 

fastighetsskötsel, t ex lokalvård. 

 övriga hyresgäster i lokalerna på Aschebergsgatan 44. 

 Miljöenheten vid Göteborgs Universitet och CSR Västsverige, vilka hyr lokaler av 

GMV inom kontoret.  

 

 

 

Detta dokument ingår i GMV:s miljöledningssystem vid Chalmers och Göteborgs universitet 

och har dokumentnamn: Omfattning och avgränsning  

 


