
Minnesanteckningar	  från	  möte	  Miljönämnden	  MHM	  den	  20/4	  2016	  
	  
Närvarande:	  Håkan	  Rydin,	  Carina	  Olsson,	  Johan	  Jeppsson,	  Tommy	  	  Lindskog.	  	  
	  

1. Miljönämnden	  önskar	  en	  timeslot	  om	  ca	  30	  minuter	  vid	  personaldagar	  på	  Ystad	  
Saltsjöbad.	  Då	  sker	  info	  om	  gruppens	  arbete,	  samt	  att	  Miljö	  ska	  vara	  ett	  
fokusområde	  i	  kommande	  verksamhetsplan/visionsarbete.	  	  Denna	  info	  ska	  
upprepas	  vid	  läsårets	  första	  lärardag	  och	  TA-‐dag.	  Tommy	  Talar	  med	  
ledningsgruppen	  om	  att	  få	  en	  timeslot.	  

	  
2. Miljömärkt	  el	  finns	  nu	  i	  huvudbyggnaden,	  dock	  ej	  ännu	  i	  X/Y-‐huset.	  

	  
3. Utbildningsplan:	  En	  handlingsplan	  finns	  nu	  för	  HMS,	  innefattande	  en	  plan	  för	  

personalutbildning.	  Carina	  talar	  med	  studentkåren	  om	  hur	  alla	  studenter	  kan	  
informeras	  om	  planen.	  Håkan	  talar	  med	  Ove	  om	  att	  nämnden	  vill	  ha	  en	  flik	  på	  
hemsidan.	  

	  
4. Engångsmuggar/bestick	  i	  kaféet-‐	  upphandling	  pågår	  om	  ny	  leverantör.	  

	  
5. Miljömålen	  genomgicks	  och	  diskuteraes	  hur	  de	  ska	  uppnås	  och	  vem	  som	  

ansvarar	  för	  resp.	  område.	  Information	  till	  nyanställda	  (över	  50%	  	  tjänst)	  
fungerar	  inte.	  Det	  behöver	  funderas	  kring	  hur	  detta	  ska	  fungera;	  ett	  alternativ	  är	  
att	  det	  blir	  en	  obligatorisk	  punkt	  vid	  första	  utvecklingssamtalet.	  

	  
6. En	  miljöenkät	  för	  hela	  skolan	  ska	  genomföras	  under	  16/17.	  Frågan	  tas	  upp	  vid	  

nästa	  möte.	  
	  

7. Carina	  informerade	  om	  miljöutredning	  som	  skett	  vid	  LU.	  MHM	  uppfyller	  på	  
samtliga	  punkter	  de	  krav	  som	  finns	  i	  lagstiftningen.	  

	  
8. En	  miljödag	  kommer	  att	  genomföras	  på	  Malmö	  Arena.	  Carina	  skickar	  info	  via	  

mail.	  
	  

9. Redovisning	  av	  resor.	  Vi	  vill	  se	  hur	  resor	  fördelar	  sig	  på	  olika	  transportslag	  och	  
hur	  många	  mil	  vi	  reser	  med	  flyg,	  bil	  och	  båt.	  Syftet	  är	  att	  se	  vilken	  i	  vilken	  
utsträckning	  resande	  vid	  MHM	  påverkar	  miljö	  och	  klimat.	  Carina	  talar	  med	  
miljöchef	  vid	  LU	  om	  vilken	  hjälp	  vi	  kan	  få	  med	  detta	  centralt.	  Vid	  nästa	  möte	  
genomgås	  de	  excelfiler	  vi	  för	  närvarande	  arbetar	  med.	  

	  
Vid	  pennan	  
Tommy	  Lindskog	  
	  
Nästa	  möte	  blir	  den	  1/6	  2016	  kl.	  13.00.	  


