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NYHETSBREV
Introduktion i Teams för enkel
kommunikation i coronatider
Medarbetare på SLU erbjuds nu en introduktion i Microsoft Teams. Teams
är ett enkelt och smidigt verktyg för att
kommunicera med kolleger. SLU ger
en grundläggande videosänd introduktion så att alla ska komma igång. Det ges
inga speciella kurser på engelska. Vid
inledningen av en introduktion frågar
den ansvariga om det är någon som vill
att kursen ska ges på engelska. Är det
så ges introduktionen på engelska. Läs
mer här

Nanouppföljning
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Coronatider påverkar hela vårt arbete
Självklart påverkas allt arbete vid SLU i detta läge. Vi på miljöenheten försöker anpassa våra möten och dagliga arbete efter gällande restriktioner.
Vi finns såklart också tillgängliga som vanligt för att svara på dina frågor.
Internrevisionen

Revisionen bör ske på distans
Mejl har skickats ut till internrevisorerna och miljösamordnarna vid de certifikat som har planerad internrevision under våren där revisorer och miljösamordnare uppmanas föra dialog om hur
revisionen bäst kan utföras, med tanke

på rådande situation och att inga ”icke
nödvändiga” tjänsteresor får förekomma. I dagsläget vet vi att internrevisionen vid Umeå i slutet av april kommer att
ske på distans.

Externrevisionen

Antalet intervjuer och stickprov reduceras
Personalen vid vårt certifieringsorgan
RISE har fått restriktioner som kommer att påverka åtminstone revisionen
av Akvatiska resurser i maj. RISE:s revisioner kommer hädanefter att anpassas i samråd med miljösamordnarna och
kommer i första hand ske genom fjärrevision, via till exempel Skype. Platsbesöken kommer att reduceras och skjutas
upp till nästa revisionstillfälle.
Även mängden intervjuer och stickprov kommer att reduceras och antalet

personer vid inledande och avslutande möte kommer att hållas till ett minimum. Detta gäller tills vidare. Våra
sista externa revisioner i år, Svea och
MVM-huset, är planerade först till hösten. Vi hoppas innerligt att allt fungerar som vanligt då! Externrevisionen på
Ulls certifikat sista veckan i mars kunde
genomföras med både deltagare på plats
och fler än vanligt uppkopplade på länk.
Resterande externa revisioner i år är endast dokumentgranskningar.

Nu finns statistik för hur många som
gjort nanoutbildningen att hämta på
SharePoint (under statistik) för respektive certifikat. Börja gärna med att läsa
förklaringen på första fliken.

Pantsystem för matlådor
För första gången testas ett retursystem
för take away-förpackningar i Sverige. Ulls restaurang och Café Moccado
på Ultuna är några av de första att prova
detta. Matlådor och kaffemuggar lämnas in där de inhandlats, diskas av restaurangen och kan sedan återanvändas
om och om igen. Kanske något att föreslå för restaurangerna på SLU:s andra
orter?

Uppskattade kurser om farligt
gods
ADR 1.3-utbildningar för hantering
av farligt gods har under mars hållits
i Uppsala och Skara med deltagare på
länk från hela Sverige. Sammanlagt deltog 24 personer. Inbjudan till utbildningen gick ut via miljösamordnarna
och utbildningen gavs till de som är delaktiga vid transport av farligt gods. Utbildningen är ett lagkrav och ska repeteras vart femte år.
Kurserna var mycket uppskattade och
hölls av säkerhetsrådgivare från RagnSells. Fler kurser planeras efter behov.

Utsläppen från tjänsteresor minskar
Sedan 2013 har SLU:s CO2 -utsläpp från resande minskat med 30 procent per helårsanställd. Om vi tittar enbart på flygresande inom Sverige
så har utsläppen minskat med 28 procent fram till utgången av 2019.
Det är betydligt större minskningar än
vad vi hade satt som mål. Detta bådar
gott då miljöenheten under 2020 ska ta
fram nya mål för tjänsteresor, och dessa
kommer ha betydligt högre ambitioner.
Remisser kring både riktlinjer
för möten och tjänsteresor samt må-

len kommer att gå ut under våren. Ett
som är säkert är att vårens spridning av
coronaviruset resulterat i att princip
varenda resa ställts in, kommer trenden
med minskande utsläpp hålla i sig eller kommer vi resa ikapp när riskerna
minskar?

Boka miljömärkta hotell
Nu kan du enkelt boka miljömärkta
hotell via vår resebyrå! Alla hotell inom
ramavtal som är antingen miljömärkta med Svanen eller är ISO 14001-certifierade är nu utmärkta i Egencias självbokningssystem. Detta gäller alltså endast hotell i Sverige, då vi inte har några avtal med hotell utomlands. Under

2019 köpte SLU hotellövernattningar
för 14 miljoner kr, så vilka hotell vi väljer gör skillnad. Fokusområde till och
med 2022 för vårt nya miljömål inom
inköp (3.8) är att öka antalet avrop på
miljömärkta hotell.

Tillökning på miljöenheten
Vi hälsar Cecilia Wärdig varmt välkommen till miljöenheten! Cecilia
jobbar annars som
forskningsingenjör
vid institutionen för
växtbiologi. Cecilia kommer att börja
arbeta på 20 procent
hos oss från och med
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Nytt poäng- och rankningssytem för miljöledning
Den årliga rapporten till Naturvårdsverket finns att läsa på vår webbsida.
Där kan du läsa om vad som hänt inom
miljöarbetet på SLU under förra året.
Tyvärr kommer Naturvårdsverket inte
att genomföra någon ranking i år då det
finns ett behov av att justera systemet.
De kommer att genomföra en översyn av förordningen angående miljöledning i statliga myndigheter och återkommer med ett nytt poäng- och rankingsystem i samband med att en ny
version av förordningen träder i kraft.
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Vill du säga
något?
Vi tar gärna emot tips på nyheter.
Mejla oss på miljo@slu.se

Gillar du vad
du läser?
SLU:s personaltidning på webben
• om och med medarbetare vid SLU
• läs, dela och kommentera artiklarna

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Mejla oss på miljo@slu.se
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