
  Upprättad 2008-12-18 

  Senaste revision 2014-10-07 

  Dnr GMV 2014-0070  

 

 

 

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 
 

Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet 
 

Syfte 

Syftet med detta dokument är att beskriva roller, ansvar och befogenheter inom 

miljöledningssystemet vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV. 

 

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.  

Vid GMV:s kansli finns cirka 25 personer, där de flesta medarbetare arbetar med olika 

projekt. Knutet till GMV finns ett nätverk med forskare, forskarstuderande och andra 

intressenter. 

 

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 GMVs 

föreståndare och ingår i GMVs 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, GMVs 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 GMVs verksamhet eller miljöledningssystem utan har en strategisk funktion. GMVs 

styrgrupp tillstyrker föreståndarens beslut av strategisk karaktär liksom beslut i viktiga 

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

övergripande beslut.  

 

Beslut 

GMVs föreståndare fattar beslut, med tillstyrkan från GMVs styrgrupp, om verksamhetsplan 

inklusive hållbarhets- och miljömål. Föreståndaren beslutar om övriga dokument inom 

miljöledningssystemet och meddelar beslut i efterhand till styrgruppen. Mindre ändringar och 

uppdateringar i dokument beslutas av administrativ chef. 

 

Ledningens representant 

Den administrativa chefen är utsedd att vara certifieringsrepresentant samt ledningens 

representant inom miljöledningssystemet med uppgiften att: 



a) försäkra sig om att kraven på miljöledningssystemet är upprättade, införda och 

underhållna i enlighet med standarden ISO14001; 

b) rapportera miljöledningssystemets prestanda till GMVs ledningsgrupp för granskning 

och som underlag för förbättring av miljöledningssystemet. 

 

 

Miljösamordnare 

En person är utsedd att vara miljösamordnare. Miljösamordnaren arbetar praktiskt med de 

dagliga miljöfrågorna och ansvarar för att dokumenten inom systemet tas fram och läggs ut på 

interna nätet. 

 

Miljöråd 

Vid GMV finns ett miljöråd bestående av administrativ chef och GMVs miljösamordnare. 

Miljörådet har till uppgift att bereda ärenden och dokument inom miljöledningssystemet.  

 

Kanslimöten 

Vid GMV genomförs arbetsplatsmöten med alla anställda varje måndag, så kallade 

kanslimöten. Dokument inom miljöledningssystemet presenteras på kanslimöte.  
 

 

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

dokumentnamn: Roller och ansvar  

 

 


