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Mot PRME Certifiering

Egendomsavdelning planerar att
ersätta fossilt diesel med HVO
Egendomsavdelning planerar att ersätta fossilt diesel med HVO (hydrerad vegetabilisk olja) som fordonsbränsle inom
Skogs- och jordbruksdriften under
2017. Övergången till HVO gäller såväl
traktorer och andra arbetsmaskiner, som
personbilar inom verksamheten.
Ultuna egendom på Lövsta kommer
att vara pilotgård och förhoppningen är

att börja köpa in HVO från halvårsskiftet. Så snart det är klart med avtal gällande bulkleverans av HVO, kommer
information att gå ut till miljösamordnare och berörd personal på SLU:s orter
runt om i landet. Givetvis finns en förhoppning att fler gör övergången från
fossilt diesel till HVO!

Föreläsning om SLUs CO2 utredning
Hur ser SLU:s klimatutsläpp ut? Välkomna till en spännande föreläsning om
SLUs nya koldioxidutredning!
FN:s klimat mål är tydliga - de globala utsläppen av växthusgaser måste
halveras till år 2050 och vara nära noll
före 2100. I Sverige har miljömålsberedningen föreslagit ett ramverk för inga
nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige
efter 2045. Detta innebär att verksamheter behöver drastiskt börja minska sina
klimatutsläpp de närmaste åren. SLU är
en viktig aktör inom forskning och utbildning på miljöområdet och kan bidra
med kompetens och lösningar för att
minska Sveriges och världens klimatutsläpp. SLU är ett miljöuniversitet som
vill leva som vi lär och ser även vikten
av att som statlig myndighet hantera
universitets klimatutsläpp.
Alla SLUs verksamheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2016
och det arbetas systematiskt med att
förbättra universitetets miljöprestan-

da. Miljöenheten på SLU har nyligen
genomfört en utredning av universitetet koldioxidutsläpp med syfte att bättre kunna hantera universitets klimatutsläpp. Författaren till utredningen, Agneta Melin (tidigare miljöchef SLU),
kommer hålla en öppen föreläsning om
utredningen och dess slutsatser. Det
kommer att bjudas på lunchmackor till
de första 30 personer på plats. Föreläsningen kommer att streamas och kommer kunna ses här
Föreläsningen hålls på svenska.

Datum: 15 maj
Tid:
kl 12.15–13.30
Plats: Hörsal L, Undervisningshuset,
campus Ultuna.

Varmt välkommen!

Efter några månaders hårt arbetet har
nu SLU lämnat in en ansökan om PRME-certifiering från institutionen för
Ekonomi. Cecilia Mark Herbert har
hållit i processen.
PRME (Principles for Responsible
Management Education) är ett initiativ
inom FN för att skapa en plattform för
utbildning av framtida företagsledare
som kan och vill arbeta med hållbar utveckling. Läs mer här
Varför ska SLU certifiera sig
mot PRME standarden?
SLU arbetar målmedvetet med integrering av hållbarhetsfrågor på många
fronter. Det kommer till uttryck i vår
verksamhetsidé, vision,
värdegrund,
mål, strategier,
lika villkorsarbete och vårt
dagliga arbete.
Certifiering i
enighet med
standarder av
typ ISO14001
Cecilia Mark-Herbert är unioch PRME
versitetslektor vid Institutioär ett sätt att
nen för skogens produkter.
förankra det
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kontinuerliga
förbättringsarbetet, bekräfta medarbetares insatser, och berätta om våra ambitioner.
PRME-certifieringen handlar om
innehållet, hjärtat i våra aktiviteter,
inom en ämnesgrupp, företagsekonomi. Certifieringen gäller dock för hela
universitetet, alla campus och olika utbildningar, även om förutsättningen för
PRME-certifieringen är ämneskopplad. Ämneskopplingen förklaras av PRMEs ursprung, ambitionen att utbilda
personer som arbetar med hållbar utvecklingsmedvetenhet inom organisationsledning (företag och andra organisationer, vinstdrivande och icke-vinstdrivande).
Med stöd från FN och Global ComFortsättning nästa sida

pact har PRME snabbt vunnit mark,
och en certifiering innebär att SLU
hamnar på en attraktiv lista för studenter och framtida medarbetare som vill
vara på ett hållbarhets- och framtidsorienterat universitet.
Ni kan läsa mer om PRME och se
vilka som är certifierade på deras hemsida här

Streckkodsregistrering i KLARA snart tillgänglig
för hela SLU

kemikalier med hjälp av en handskanner. Det kan vara till stor hjälp för alla
som har mycket kemikalier och hög
omsättning.
Miljöenheten står för licensavgift och
kostnad för drift och supportavtal medan varje enhet själva får köpa den hårdvara som behövs för etiketter och skanning.
Om ni är intresserade kontakta Ingrid
Nygren, ingrid.nygren@slu.se, för mer
information.

RISE (SP) får förnyat
uppdrag efter upphandling

Resestatistik

Foto: Mårten Granert, SLU.

Miljöenheten har beslutat att köpa en
universitetslicens för streckkodsmodulen i KLARA. Två institutioner i Umeå
har redan använt denna modul sedan
2015 men i och med att vi nu införskaffar en universitetslicens blir funktionen tillgänglig för alla som så önskar,
förhoppningsvis i början av sommaren.
Den nya funktionalitet som detta innebär är att man förser varje förpackning
med en unik streckkod vid inköp och
sedan kan man inventera och kassera

Klimatfonden
Från och med 2017 delas medel ur klimatfonden ut en gång per år och sker
under höstterminen. Sista ansökningsdag för utdelning under 2017 är 29/9
(sista vardagen i september månad). För
mer information om fonden och hur du
ansöker, gå in på miljöenhetens hemsida här
Välkommen med din ansökan!

Uppföljning IT avtal
Under tidig vår gjordes en uppföljning
av vårt IT avtal. Syftet var att se hur väl
våra krav i upphandling har tagits emot
och hur väl leverantören och SLU lever
upp till kraven. Klicka här för utredningen

Under våren genomfördes en upphandling av certifieringstjänster enligt LOU
med hjälp av inköpsenheten. Kraven var
mycket lika dem som ställdes vid förra
upphandlingen och i förra veckan tilldelades RISE (f.d. SP) uppdraget. Avtalet är inte påskrivet ännu men kommer
läggas upp på vår arbetsplats så snart det
är klart. Avrop ska göras i Procedo som
förr. För er som inte bokat höstens externa revisioner är det dags att börja nu.

Har du något
att säga?

Efter lite olika problem med resestatistiken hoppas vi nu att det ska ha blivit
bättre. På SharePointsidan för miljöcertifiering finns nu statistik för kvartal 1,
2017. Eftersom avtalet med nya resebyrån Egencia började gälla innan 2016 var
slut så hittar ni även statistik för december 2016 från dem. Tveka inte att höra
av er till miljöenheten om ni upptäcker
något fel i statistiken så försöker vi lösa
det på bästa sätt. Ni hittar resestatistiken
som vanligt här på SharePoint

Gillar du vad
du läser?

Vi tar gärna emot tips på nyheter
Maila till infra-miljo@slu.se

SLUs personaltidning på webben

Prenumerera på miljöenhetens
nyhetsbrev

Redaktör: Camilla Källman, 018-67 22 01, camilla.kallman@slu.se

