
Utbildningsredovisning miljö 2015 - 2017 
 

Förteckning av de utbildningar och föreläsningar som erbjudits 2015 – 

2017: 
 
2015 

 

Personal 

Ny grundutbildning för nyanställda 
Studiebesök UppMälby - biodynamiskt grönsaksodlare. 

Fördjupning energi – Jan Blomgren 

 

Förtroendevalda 

Ny grundutbildning för nya 

förtroendevalda  

Studiebesök UppMälby - biodynamisk grönsaksodlare 

Fördjupning energi- Jan Blomgren 

 

Allmänhetens deltagare i verksamheter 

Studiebesök UppMälby - biodynamisk grönsaksodlare 

 

Allmänheten 

Energi- kärnfysik och teologi – Jan Blomgren 

 
 

2016 

 

Personal 

Ny grundutbildning för nyanställda 
Studiebesök UppMälby - biodynamiskt grönsaksodlare. 

Uppdatering av arbetet i församlingen samt framtagande av nya 

miljömål 

Föreläsning kompost och avlopp – Gunnar Eriksson 

Föreläsning miljövänligt byggande – Robert af Wetterstedt 

Utbildningsdagar, fortbildning, stiftet i miljövänligt byggande 

samt mat 

Föreläsning hållbarhet, PwC 

 

Förtroendevalda 

Studiebesök UppMälby - biodynamisk grönsaksodlare  

Föreläsning kompost och avlopp – Gunnar Eriksson 

Föreläsning miljövänligt byggande – Robert af Wetterstedt 

Föreläsning hållbarhetsredovisning samt rutiner kring de 

förtroendevaldas arbete i församling, PwC 

 

Allmänheten 

Föreläsning kompost och avlopp – Gunnar Eriksson 

Föreläsning miljövänligt byggande – Robert af Wetterstedt 
 

 



2017, våren 

 

Personal 

Grundutbildning, Västermalms församling, stiftet 

Utbildning i redovisning vid två tillfällen, PwC, Fanny Sjödin 

Föreläsning social hållbarhet, Daniel Granberg 
Fortbildning av miljösamordnaren inför revision, i samarbete 

med stiftet 

Utbildningsdag, stiftet, om solceller och miljövänligt byggande  

 

Förtroendevalda 

Grundutbildning, Västermalms församling, stiftet 

Utbildning i redovisning ett tillfälle, PwC, Fanny Sjödin 

Föreläsning social hållbarhet, Daniel Granberg 

Utbildningsdag, stiftet, om solceller och miljövänligt byggande  

 

Allmänheten 

Föreläsning social hållbarhet, Daniel Granberg 

 

 

2017, hösten 

 

Personal 

Kurs i dokumentation i miljöarbete (miljöledningssystem) med stiftets två handläggare i 

hållbar utveckling, Magnus Myrberg och Kristina Segerström.  

Grundutbildning, stiftet 

Fortbildning av miljösamordnaren inför revision, i samarbete med stiftet 

Föreläsning mat, Magnus Myrberg och Ellinor Moberg 

Föreläsning om Mälarens vatten, Jimmy Sjöblom och Mälaröarnas fågelliv, Gigi Sahlstrand 

 

Förtroendevalda 

Grundutbildning, stiftet 

Föreläsning mat, Magnus Myrberg och Ellinor Moberg 

Föreläsning om Mälarens vatten, Jimmy Sjöblom och Mälaröarnas fågelliv, Gigi Sahlstrand 

 

Allmänheten 

Föreläsning mat, Magnus Myrberg och Ellinor Moberg 

Föreläsning om Mälarens vatten, Jimmy Sjöblom och Mälaröarnas fågelliv, Gigi Sahlstrand 

 

 

Kommentarer, sep 2016 – 2017: 
 

September 2016: 

De anställda medarbetarna genomgick hösten 2016 en genomgång av nulägesbeskrivningen 

avseende miljöarbetet, då även nya delmål togs fram. Vi jobbade med detta vid tre tillfällen, 

ca 6 timmar. Man kan se denna genomgång som en fortsättning på grundutbildningen, ett 

nödvändigt tillägg.  

 



Oktober 2016: 

Annicka Becker, församlingsassistent, gick en endagskurs i matlagning som stiftet 

anordnade. 

 

November 2016:  

Hans Isaksson, fastighetsskötare, gick en endagsutbildning i miljövänligt byggande som 

stiftet anordnade. 

 

December 2016: 

Lars Brattgård, kyrkoherde, Birgitta von Baillou, kamrersassistent, Wolfgang Falk, kamrer, 

Lena Brännvall, kyrkogårdsföreståndare samt Birgitta Sommarbäck, miljösamordnare, var 

på PwC:s föredrag om hållbarhetsredovisning samt rutiner kring de förtroendevaldas arbete. 

Två förtroendevalda deltog också: Anna-Stina Wivallius, kyrkofullmäktiges 

ordförande/ledamot i kyrkorådet och Gunnar Pihl, ledamot i kyrkofullmäktige/ekonomirådet.   

 

Februari 2017:  

Grundutbildning i miljö erbjöds och genomfördes av stiftet i samarbete med Västermalms 

församling. Jannike Edlund, kyrkoskrivare deltog. 

 

Fanny Sjödin från PwC hade en endagsutbildning i hållbarhetsredovisning i Stenhamra 

församlingsgård.  

Medverkade gjorde: Lars Brattgård, kyrkoherde, Lena Brännvall, kyrkogårdsföreståndare, 

Joakim Jonsson, kommunikatör, Birgitta von Baillou, kamrersassistent, Birgitta 

Sommarbäck, miljösamordnare, Wolfgang Falk, kamrer och Stefan Dahlén, vaktmästare.  

Förtroendevalda som medverkade: Eje Olsson, kyrkorådets ordförande, Anna-Stina 

Wivallius, kyrkofullmäktiges ordförande/ledamot i kyrkorådet, Lars Holmström, Anna-Lisa 

Järn, Nettan Jörnsved och Anna-Stina Pettersson, alla ledamöter i kyrkorådet. 

 

Maj 2017: 

Fanny Sjödin hade ett ytterligare möte med oss tillsammans med en medarbetare från PwC i 

maj 2017, då vi tittade specifikt på vår församlings behov. Medverkade denna gång gjorde 

samtliga medarbetare som deltog första gången förutom Lena Brännvall, 

kyrkogårdsadministration. Daniel Lindstam, församlingsassistent, tillkom.  

 

Juni 2017: 

Stiftet anordnade en solresa i juni 2017 till Nacka kyrkogårdsförvaltning, där man tittade på 

solpaneler och miljövänligt byggande. Med på resan var Lena Brännvall, 

kyrkogårdsadministration samt Stefan Dahlén, vaktmästare.  

 



 

Augusti 2017: 

Kurs i dokumentation i miljöarbete (miljöledningssystem) med stiftets två handläggare i 

hållbar utveckling, Magnus Myrberg och Kristina Segerström. Deltog gjorde Birgitta 

Sommarbäck, miljösamordnare, Birgitta von Baillou, kamrersassistent, Daniel Lindstam, 

församlingsassistent, Jannike Edlund, kyrkoskrivare, Joakim Jonsson, kommunikatör, Lars 

Brattgård, kyrkoherde, Lena Brännvall, kyrkogårdsadministratör, Mikael Tindefors, 

kyrkogårdsföreståndare, Stefan Dahlén, vaktmästare och Wolfgang Falk, kamrer. 

 

Oktober 2017:  

Grundutbildning i miljö erbjöds och genomfördes av stiftet. Fem anställda deltog, nämligen 

Mikael Tindefors, kyrkogårdsföreståndare, Siv Dalbom, kyrkogårdsarbetare, Kim Casandra, 

kyrkogårdsarbetare, Ola Nevalainen, assistent i församlingsverksamheten och Joakim 

Wanzelius, vik husfar. En ledamot i kyrkofullmäktige deltog också, Margareta Bohman. 

 

 

Miljöföreläsningar hösten 2016 t o m 2017:  

Samtliga medarbetare har uppmuntrats att deltaga vid dessa föreläsningar och har 

fått räkna det som arbetstid. I genomsnitt har 6-8 medarbetare deltagit vid varje 

tillfälle. I utbildningsregistret står närvaro på föreläsningarna noterade bland 

medarbetarna.  

 

Samtliga förtroendevalda är inbjudna till alla öppna miljöföreläsningar, inga 

närvarolistor har dock använts vid dessa tillfällen. Därför finns ingen 

närvarodokumentation avseende dessa tillfällen bland de förtroendevalda. 

 

 

Föreläsningarna har varit förhållandevis välbesökta. 

 

 

// 16/4-2018, Birgitta Sommarbäck 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


