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PROTOKOLL MILJÖKOMMITTÉN 7/2021 

 

Sammanträdesdata  

 

Tid  10 november kl. 19.00-21.00 via teams  

    

 

Kallade Jenny Westerin, Koordinator 

Olle Bergman, ej närvarande 

  Bernt Johansson 

  Max Larsson  

  Mikael Norén, samordnare 

  Rickard Sandberg  

  Jenny Evelin, ej närvarande 

   

 

 

 

67. MÖTETS ÖPPNANDE 

 

Rickard hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

68. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 

Dagordning godkändes efter att punkten för verksamhetsberättelse 

lades till. 

 

69. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 6/2021 

 

Föregående protokoll gicks igenom och lades sedan till handlingarna. 

 

70. EKONOMI 

 

Ekonomin gicks igenom och det finns besparingar gjorda under året. 

Besparingarna beror på pandemin. 

 

70.1 KONTOUTDRAG 

 

Kontoutdrag är utskickat innan mött. Det finns inga kommentarer 

kring kontoutdraget. 
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71. UPPFÖLJNING AV MILJÖHANDLINGSPLAN/AGENDA 

 

Miljökommittén diskuterade den miljöhandlingsplan som finns 

skriven. Beslut tas att Mikael formulerar om delar i den och sedan ber 

MK styrelsen om att få redovisa förslaget för dem under december 

månad. 

 

72. MILJÖUTBILDNING IUP 

 

Jenny och Bernt åtar sig att ta fram förslag på ny miljöutbildning till 

IUP. Denna del ska vara för den del av miljöutbildningen som ger 

behörighet för miljölicens 

 

73. KOMMUNIKATIONSPLAN 

 

Den vetenskapliga rapporten från Nils Ryrholm ska snart vara 

sammanställd. När den är klar så planeras det att kommunicera ut den 

både internt och externt. 

 

74. MILJÖFORUM 

 

Årets miljöforum hölls i början på oktober. Det var ett bra och givande 

forum. MK beslutar att Miljöforum 2022 återigen skall hållas under 

våren. Förslag på datum är 11-13:e mars.  

Mikael tillfrågar SBF om fortsatt gemensamt forum. 

 

75. MILJÖCERTIFIERING 

 

Miljöcertifieringsblanketterna behöver ses över och eventuellt 

revideras. MK beslutar att ta upp frågan på nästa möte. 

 

76. SAMVERKAN SBF 

 

Jenny kontaktar Disa på SBF för att boka in ett nytt möte och 

tillsammans med Disa se vilka områden SBF och Svemo har 

gemensamt där vi kan samarbeta. 

MK önskar att ha ett antal gemensamma möten med SBF under år 

2022. 

 

77. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Det är tid för att skriva verksamhetsberättelsen för 2021. Instruktioner 

hur den ska skrivas och vad den ska innehålla har skickats ut. Hela MK 

behöver hjälpas åt att skriva den. 

Jenny kontaktar Olle för att påbörja verksamhetsberättelsen.                                                                                                                                                                                                 
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78. ÖVRIGA FRÅGOR 

 

Inga övriga frågor. 

 

 

 

79. NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING 

 

Nästa möte är den 9:e december på kansliet i Norrköping. 

       

       

 

Vid pennan    Justeas av 

Jenny Westerin   Rickard Sandberg 

     Via mail 2021-11-12 

 


