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MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum
2020-05-20

Paragrafer
§ 12-14

 Plats och tid Teamsmöte (digitalt med ljud och bild) kl 14.00 – 14.30
 Beslutande ledamöter Tomas Zander, C

Jan Erici, M
Cecilia Ahlström, S
Staffan Larsson, C
Zissios Reizopoulos, FÖL
Liselott Hovdegård, SD

 Övriga närvarande Linda Hedlund, sekreterare
Magnus Karlsson, miljöstrateg

 Justerare Zissios Reizopoulos  med Liselott Hovdegård som ersättare

 Justeringens plats och tid  Kommunledningsförvaltningen 2020-05-27

 Underskrifter
Sekreterare ……………………………………………………………………………………………...

Linda Hedlund

Ordförande ……………………………………………………………………………………………...
Tomas Zander

Justerare ………………………………………………………………………………………………
Zissios Reizopoulos

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2020-05-28 Datum då anslaget tas ned 2020-06-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 12 Cykelstrategin 3

§ 13 Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 2019-2025 2019/150 409 4

§ 14 Information och mötesplanering 5
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12                                                                     Diarieenhet

Cykelstrategin

Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att synpunkterna på cykelstrategin ska tillställas projektledaren för cykelprojektet ef-
ter att de ändringar som föreslogs av mötet gjorts. 

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun avser att ta fram en cykelstrategi. Den har varit på internremiss 
och Miljö- och hållbarhetsberedningen har valt att lämna synpunkter. 

Beslutsunderlag
Utkast till cykelstrategi för Borgholms kommun

Dagens sammanträde
Ett utkast till synpunkter på cykelstrategin fanns i underlaget till mötet. Flera ledamö-
ter hade synpunkter, ändringar och tillägg till utkastet. Sekreteraren kommer att ar-
beta om synpunkterna efter de ändringar som föreslogs av mötet och därefter skicka 
synpunkterna till projektledaren för cykelstrategin. 

Skickas till
Projektledaren för cykelstrategin

______________
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§ 13 Dnr 2019/150 409 KS

Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 2019-2025

Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att förslaget till handlingsplan till energi- och klimatstrategin ska skickas till kommun-
fullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har beslutat en energi- och klimatstrategi. Till strategin ska ett 
handlingsprogram beslutas, som ska uppdateras och utvärderas regelbundet. 

Beslutsunderlag
Borgholms kommuns energi- och klimatstrategi

Förslag till handlingsplan till energi- och klimatstrategin

Dagens sammanträde
Kort diskussion om förslaget till handlingsplan, som omarbetats sedan föregående 
sammanträde. Endast någon mindre redaktionell ändring föreslogs, som kommer att 
inarbetas innan förslaget skickas  till kommunstyrelsen för vidare befordran till kom-
munfullmäktige.  

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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§ 14  

Information och mötesplanering

Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att ställa in juni-mötet på grund av få dagordningsunkter. Nästa möte blir istället 19 
augusti då bland annat information till allmänheten om vårt hållbarhetsarbete och 
formalisering av arbetet med ekosystemtjänster i fysisk planering ska diskuteras.

Dagens sammanträde
Informerades om att en ny ersättare för SD, Erik Arvidsson, har utsetts. 

Diskussion om fortsatt arbete för Miljö- och hållbarhetsberedningen. Två frågor ut-
kristalliserades för diskussion på nästa möte; information till allmänheten om kom-
munens hållbarhetsarbete och behov av formalisering av arbetet med ekosystem-
tjänster i fysisk planering. Kommunen följer PBL och Miljöbalken i planarbetet, men 
en tydligare struktur för hur ekosystemtjänster och hållbarhetsarbetet generellt ska 
integreras skulle sannolikt ge positiva effekter på hållbarhetsarbetet.

______________
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