
Chans till nya perspektiv

Till alla er som ännu inte tagit chansen 
att bli intern miljörevisor. Det är verkli-
gen inte varje dag som tillfälle och chans 
erbjuds att ”se sitt eget arbete från si-
dan” eller genom ”andras ögon”, men om 
möjligheten uppstår att få bli internrevi-
sor i miljöledningssystemet, så öppnar sig 
de här möjligheterna. Förutom att lära 
sig mer om hur SLU fungerar i allmänhet 
och ödmjukt nog inse att man får ännu 
bättre ”kläm på sin egen pusselbit” i sam-
manhanget, så blir de en trippel vinst till-
sammans med själva internrevisionsjobbet, 
något slags Kinderägg helt enkelt.

Jag måste dock erkänna att jag fundera-
de både en och två gånger om det skulle 
fungera för min del när jag fick frågan om 
att bli internrevisor. Mina funderingar var; 
skulle tiden räcka till, var det att gapa över 
för stort stycke och bli otillräcklig någon 
annanstans osv. En liten bit in i uppdraget, 
för jag valde att hoppa på tåget, kan jag 
dock säga att jag inte ångrat mig en enda 
sekund.

Jag har hittills hunnit med blygsam-
ma tre interna revisioner varvid den första 
som prao på Biocentrum med Alexandra 
Nicolic och Ingrid Nygren, därefter Insti-
tutionen för Akvatiska resurser med The-
rese Larsson från VHC och senast SLU 
Alnarp med Mats Linde från MVM.

Så till er alla som ännu inte tagit chan-
sen att bli intern miljörevisor och vill lära 
sig mer om miljöledningssystemet och 
SLU i stort rekommenderar jag varmt att 
pröva på att bli det! Det ger otroligt bra 
möjligheter och nya erfarenheter till ”var-
dagsjobbet” och skulle tiden trots allt inte 
räcka till så går det faktiskt att tacka nej.
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Under hösten har det tilldelats medel 
för att utreda hur stort SLUs totala ut-
släpp av koldioxid är.  Att ta fram en sådan 
uppgift är en ganska komplex och tids-
krävande uppgift och för att kunna ge-
nomföra detta uppdrag har SLU därför 
valt att ta in en extern konsult för upp-
draget.  Valet av utförare föll på Agneta 
Melin som tidigare arbetat som miljöchef 
på SLU, men som numera arbetar som 
miljökonsult i eget bolag.

Utredningen ska ligga till grund för att 
kunna sätta relevanta mål inom klimatbe-
främjande åtgärder så att de får maximal 
verkan. Uppdraget ser ut så här och ber-

äknas vara klart det första kvartalet 2017.
•	Ta fram förslag på avgränsningar för att 

göra beräkningar av CO2-utsläpp för 
verksamheten.

•	Ta fram förslag till metod för beräk- 
ningar.

•	Ta fram den totala bilden för utsläpp av 
CO2-ekvivalenter för SLU ett visst år 
(2015) baserat på de avgränsningar vi 
beslutat, vilket även inkluderar SLU:s 
CO2-sänkor så som innehav av skog.

•	Resultatet ska redovisas visuellt och i 
siffror.

•	Det ska gå att göra om beräkningen 
varje år med de utgångssiffror vi har.
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 Upprop för hårdare miljömål på SLU
Under hösten har 83 forskare på SLU 

skrivit under ett upprop gällande univer-
sitetets miljömål och att de bör skärpas 
kraftigt med hänvisning till FNs klimat-
mål. 

Enligt uppropet bör skärpningen bland 
annat gälla för tjänstresor, inte minst alla 
kortare flygresor som görs inrikes. Ener-
gianvändning är en annan aspekt som tas 
upp liksom transporter till och från cam-
pus. Uppropet tar även upp klimat- och 
miljömål för livsmedel och upphandling 
samt att det behövs en väsentlig förbätt-
ring av support och teknik för videokonf-

erens inklusive tillräcklig utrustning och 
enkel programvara. Hållbarhetsmål bör 
också formuleras och införas för SLUs 
lantbruk och SLUs hantering av växtnä-
ring i avlopp. 

Något som framhävs är vikten av att 
statliga organisationer visar ledarskap i de 
utmaningar vi står inför när det gäller kli-
matet. I uppropet understryks också hur 
mycket universitetet faktiskt har att vinna 
på att gå före i klimatfrågan, inte minst när 
det gäller attraktivitet för både forskare och 
studenter. Rektor har nyligen tagit del av 
uppropet. Läs uppropet här.

https://arbetsplats.slu.se/sites/MiljoCert/_layouts/WordViewer.aspx?id=/sites/MiljoCert/Aktuellt/F%C3%B6rslag_till_sk%C3%A4rpta_milj%C3%B6m%C3%A5l_vid_SLU%20161123.docx&Source=https%3A%2F%2Farbetsplats%2Eslu%2Ese%2Fsites%2FMiljoCert%2FAktuellt%2FForms%2FAllIt
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Förändringar på miljöenheten

Redaktör: Peter Hagelin, 018-67 14 79, peter.hagelin@slu.se

Har du något att säga? Gillar du vad du läser?

Prenumerera på miljöenhetens nyhetsbrevVi tar gärna emot tips på nyheter 

Maila till infra-miljo@slu.se

Internrevisionsträff HT-16

dinator Camilla Källman kommer till-
baka första april och kommer då att arbe-
ta 60 %.

Miljösamordnare Karin Bäckman 
kommer tillbaka första mars och kommer 
då att arbeta halvtid en månad för att se-
dan gå upp till 80 %.  Maisa Young som 
vikarierar för Karin Bäckman kommer få 
förlängd anställning till och med juli för 
att delvis täcka upp för föräldraledigheter-
na. Hon kommer under denna period att 
arbeta fulltid.

Under våren 2017 kommer miljöen-
heten att vara något underbemannad och 
det beror på att personal är föräldralediga 
och arbetar i olika grad och ersättning för 
det som fattas i bemanningen är svår att 
göra eftersom det är delar av tjänster som 
inte tillsätts.

Under januari och februari kommer 
miljökoordinator Peter Hagelin att arbeta 
halvtid och kommer då att lägga i princip 
all tid på miljörapporteringen till Natur-
vårdsverket. Därefter kommer han att slu-
ta på miljöenheten. Ordinarie miljökoor-

SLU Divesterar

God Jul & Gott nytt år!!

Vi på miljöenheten skulle vilja passa på 
att tacka för det gångna året och önska er 
alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Vi avslutar det sista nyhetsbrevet för i år 
med att länka till en artikel som handlar 
om vad Linda Tufvesson på SLU Alnarp ska 
göra istället för att ligga och sova klockan 
04:00 den 25/12...

Upphandling av certifieringsorgan
ska vara i färdigt i juni 2017 då nu-

varande avtal löper ut. Ofta behövs god 
framförhållning när externa revisioner ska 
bokas. Miljöenheten har därför hört efter 
med inköp gällande möjligheten att boka 
in revisioner för t ex HT-2017 och det vi-
sar sig vara tillåtet att boka revisioner med 
SP på befintligt avtal så länge bokningen 
har gjorts innan avtalet löpt ut. 

Två gånger per år anordnar miljöenhe-
ten en internrevisionsträff där alla interna 
miljörevisorer på SLU träffas för att disku-
tera hur arbetet med internrevisionen fort-
löper. Under höstens träff ingick även en 
utvärdering av året som gått samt planering 
för nästkommande år. Det brukar vara ett 
uppskattat tillfälle att diskutera olika frågor 
som dykt upp.

För att vidga våra perspektiv försöker 
vi alltid bjuda in externa gäster och denna 
träff fick vi dels besök av SLU:s interna re-
visorer (internrevisionen) Inga Astorsdotter 
och Lisbeth Sundqvist Johansson och dels 
kom Anna-Lena Vejdal som planerar och 
samordnar interna miljörevisioner  på Lin-
köpings Universitet.

Det har snart gått fyra år sedan avtalet 
med SLUs certifieringsorgan, SP skrevs. 
Enligt lagen om offentlig upphandling, 
LOU, så måste en ny upphandling därför 
genomföras. Processen är redan påbör-
jad och om du vill vara med och tycka till 
om upphandlingen i något skede säg till 
så fort som möjligt. Annonseringen pla-
neras till strax efter jul och ett nytt avtal

Engagerade studenter tillsammans med delar av 
ledningen och styrelsen samt miljöenheten.

Den 15/12 fattade SLU:s styrelse beslut 
om att divestera, vilket innebär att göra 
sig av med fonder som är knutna till den 
fossila bränsleindustrin och att inga ny-
investeringar får göras i den här typen av 
fonder.

Frågan har framförallt varit student-
driven och efter styrelsemötet mötte stu-
denterna upp universitetsdirektören, delar 
av styrelsen och miljöenheten för att fira 
att arbetet som studenterna via Fossil free 
SLU initierade för ett år sen nu är klart.

Läs mer på medarbearwebben och på 
Fossil free SLUs facebook-sida.
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