
 

Beslut 
universitetsdirektör 
 
Dnr FS 1.6.2-1261-21 

 

2021-06-02 
Sid 1 (3) 

 
 

 Umeå universitet 901 87 Umeå www.umu.se  
 

Beslut avseende intern miljörevision inom 
Universitetsförvaltningen 

 

Ärendet 
Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska intern miljörevision 
genomföras minst en gång per år. Intern miljörevision är en systematisk, dokumenterad och från 
ansvarig funktion oberoende process som syftar till att följa upp om organisationen följer de krav 
och kriterier som organisationen har satt upp för sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Vid de interna 
miljörevisionerna ska även efterlevnaden av miljölagstiftningens krav följas upp. Revisionen ska ge 
upphov till olika iakttagelser som organisationen ska hantera och dokumentera i form av 
förbättringsförslag och avvikelser. De revisorer som utses ska vara oberoende av den eller de 
verksamheter som de reviderar. De ska också ha tillräckliga kunskaper om revisionens syfte, om 
miljöledningsförordningens krav och om universitetets arbete för miljö och hållbar utveckling.  

I revisorernas uppgifter ingår:  

1. att planera revisionen enligt revisionsprogrammet som framgår i regel för miljö- och 
hållbarhetsarbete (FS 1.1-1773-20), och informera de verksamheter som ska revideras i 
god tid; 

2. att göra en granskning av sådan dokumentation, till exempel styrdokument eller 
miljöredovisningar, som ska revideras;  

3. att genomföra revisionen på plats; 
4. att sammanställa en revisionsrapport inklusive de avvikelser från krav, kriterier och 

måluppfyllelse som har framkommit inklusive förbättringsförslag; samt 
5. att distribuera revisionsrapporten till miljösamordnare och verksamhetscontroller i 

Universitetsförvaltningen och till universitetsdirektör. 

 

För att genomföra interna miljörevisioner vid Universitetsförvaltningen ska interna miljörevisorer 
utses av universitetsdirektör. 

Beslut 
Universitetsdirektör Hans Wiklund beslutar 

att utse Lisa Redin, Lokalförsörjningsenheten, Johanna Blomström, Planeringsenheten och 
Sandra Lundström, International Office till interna miljörevisorer inom Universitetsförvaltningen; 

att uppdra till miljösamordnaren att anordna utbildning för de interna miljörevisorerna, vilken 
bekostas av förvaltningen centralt, samt 

att årligen planera miljörevision i Universitetsförvaltningen med revisionsprogrammet i regel för 
miljö- och hållbarhetsarbete FS 1.1-1773-20 som utgångspunkt (se bilaga 1). 
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Beslutet har fattats efter föredragning av miljösamordnare Lisa Redin. 

Umeå den 2 juni 2021. 
 
 
 
 
Hans Wiklund 
Universitetsdirektör 
 
Expedieringslista 
Richard Olsson 
Susanne Fahlgren 
Ingrid Svensson 
Lisa Redin 
Johanna Blomström 
Sandra Lundström 
Inger Duchek 
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Bilaga 1: Ur regel för miljö- och hållbarhetsarbete FS 1.1-1773-20  
 
Tabell 1: Revisionsprogram för Umeå universitets interna miljörevisioner med start år 2021.  

Krav År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
Miljöutredning    x  
Miljöpolicy    x  

Miljömål och 
handlingsplaner 

x x x x x 

Ansvarsfördelning  x    
Dokumenterade rutiner   x    
Miljöanpassad upphandling x     
Information och utbildning x  x  x 

Energieffektiv 
informationsteknik samt 
policy för möten och resor 

     

Årlig genomgång, 
uppföljning av miljö- och 
hållbarhetsarbetets effekter 

x x x x x 

Efterlevnad av relevanta 
lagkrav  

x x x x x 
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