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Yttrande över remiss från länsstyrelsen i Uppsala län om 
Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för att minska 
klimatpåverkan, (dnr 501-1558-2018) 

Sammanfattning 
SLU instämmer i huvudsak till länsstyrelsens färdplan till ett hållbart län med 
åtgärder för att minska klimatpåverkan och välkomnar initiativet. Det är i 
huvudsak bra att länsstyrelsen samordnar länets åtgärder för att minska 
klimatpåverkan 

Sammanfattningsvis har SLU synpunkter på samordning, rapportering och 
förankring i Parisavtalets mål. 

Generella synpunkter 
Åtgärdsprogrammet är ambitiöst med många punkter men för att skapa 
trovärdighet behövs en förankring i Parisavtalets mål. Räcker dessa åtgärder för att 
nå Parisavtalet i Uppsala län? Måste samtliga punkter genomföras av alla 
medverkande eller räcker det med en punkt var? Ambitionsnivån måste tydligare 
visas och jämföras mot svenska åtagande i stort. Det behövs också ett förtydligande 
tills när hållbarhetslöftens ska vara genomförda 

 

SLU är också med i klimatprotokollet och därför välkomnas all samordning i form 
av rapportering, formulering av åtagande/hållbarhetslöften etc och vi anser att det 
kan utvecklas ytterligare. Genom att tex använda samma rapporteringssystem, 
samma tidsfrist etc för rapportering av hållbarhetslöften som åtagande inom 
klimatprotokollet skulle man förenkla för de organisationer som liksom SLU är 
engagerade i båda . Generellt behövs också en tydligare beskrivning av hur och i 
vilken form uppföljningen ska ske. 
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Specifika synpunkter 
Länsstyrelsen har särskilt önskat synpunkter på följande punkter. 

Vi önskar synpunkter på: 
 

1. De föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet för minskad 
klimatpåverkan: 

a. Saknas relevant åtgärd? 
b. Är åtgärderna utformade så att er organisation kan 

genomföra aktiviteter inom åtgärderna? 
Se generellt svar ovan om osäkerhet kring om åtgärderna 
räcker, på organisationsnivå och på länsnivå. 

 
2. Övriga förtydliganden och kompletteringar i 

åtgärdsprogrammet respektive i bilaga 1. 
 
Det behövs förtydligande om tills när man avser att 
åtgärderna ska vara genomförda. 

 
3. Länsstyrelsen önskar att respektive organisation gör ett 

preliminärt åtagande for vilka åtgärder och aktiviteter 
organisationen vill teckna hållbarhetslöften för. 

 
SLU avser att gå igenom vilka hållbarhetslöften som 
motsvaras av redan uppsatta mål inom organisationen eller 
åtaganden inom klimatprotokollet. Vid en snabb 
genomräkning blir det ca 15-30 åtagande. Flera av 
hållbarhetslöftena är nu formulerade så att de är direkt 
tillämpbara i SLU:s kärnverksamhet och verksamhetsidé. Det 
gäller tex inom åtgärd 16 Synliggör klimat, energi och 
hållbarutveckling i skolan eller inom åtgärd 15 Inspirera till 
klimatsmart livsstil. Båda ligger i SLU:s huvuduppdrag inom 
tex utbildning och samverkan. SLU:s forskningsplattformar 
är goda exempel på tillämpningar tex Framtidens mat. Det 
är inte helt klart hur SLU ska hantera det i ett 
åtgärdsprogram 
I andra åtagande inom tex åtgärd 12 installera strömmande 
vattenkraft vill SLU göra precis det men har inte fått positiva 
signaler från länsstyrelsen (i Västmanlands län), hur 
hanteras det i en sådan här färdplan?  
 
Under åtgärd 7 bör det vara tydligt om flygresor ingår. 
 
När det gäller åtgärd 5 Elfordonspooler att underlätta för att 
tjänstebilar ska kunna användas utanför tjänsten är det mer 
en politisk fråga i form av förmånsbeskattning och hur 
försäkringar ställs ut och drivs lämpligen av tex länsstyrelsen 
själv.  
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4. Länsstyrelsen önskar att respektive organisation anger på 

viket satt man önskar samverka inom de åtgärder man 
preliminärt har tagit på sig att genomföra. 

 
SLU avser att gå igenom vilka hållbarhetslöften som 
motsvaras av redan uppsatta mål inom organisationen eller 
åtaganden inom klimatprotokollet, där vi redan har 
samverkan med andra tex cykelvänlig arbetsplats, 
energibesparing, jakten på plasten  mm avser vi att fortsätta 
samverkan. SLU:s forskningsplattformar är också en 
samverkansform som på olika sätt har varit framgångsrika. 

 
5. Länsstyrelsen önskar ett samlat yttrande från respektive 

organisation. I vissa fall har vi sänt remissen till flera olika 
personer i er organisation, för att vara säkra på att nå fram. 

 

Beslut om detta yttrande har på uppdrag av rektor fattats av universitetsdirektör 
Martin Melkersson efter föredragning av miljöchef Johanna Sennmark vid 
infrastrukturavdelningen. Innehållet har utarbetats av Johanna Sennmark, miljöchef 
SLU. 

 

 

  

  

 
Martin Melkersson 

   Johanna Sennmark 
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