
Sammanträdesprotokoll Sid 1 (Sidnr)

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum
2020-08-19

Paragrafer
15-18

 Plats och tid KS-rummet, Stadshuset 14:00 – 15:30
 Beslutande ledamöter Tomas Zander, C

Joel Schäfer, S
Jan Erici, M
Staffan Larsson, C
Zissios Reizopoulos, FÖL
Liselott Hovdegård, SD

 Övriga närvarande Linda Hedlund, sekreterare
Jan-Åke Johansson, slottschef § 17
Stefan Andersson Junkka, parkingenjör § 17

 Justerare Liselott Hovdegård med Joel Schäfer som ersättare

 Justeringens plats och tid  Kommunledningsförvaltningen 2020-08-26 kl 12.30

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

Linda Hedlund

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

Justerare ………………………………………………………………………………………………
Liselott Hovdegård

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2020-08-27 Datum då anslaget tas ned 2020-09-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 15 Information till allmänheten om kommunens hållbarhetsarbete 3

§ 16 Arbetet med ekosystemtjänster i fysisk planering 4

§ 17 Ekosystemanpassad skötsel av kommunens grönytor 2020/133 330 5 - 6

§ 18 Information och mötesplanering 7
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§ 15
Information till allmänheten om kommunens hållbarhetsarbete

Bedömning
Miljö- och hållbarhetsberedningen bedömer
Att kommunikation är en väsentlig del av kommunens hållbarhetsarbete. Större ef-
fekt av åtgärder nås om människor förstår varför, och därmed får ett eget incitament 
att agera på ett mera hållbart sätt.

Ärendebeskrivning
Kommunens hemsida har uppdaterats bland annat med avseende på hållbarhetsar-
betet.

Beslutsunderlag
Texter om hållbarhet på kommunens hemsida.

Dagens sammanträde
Kommunikation till allmänheten berörde samtliga punkter på dagens sammanträde, 
och diskuterades därför genomgående. En slutsats blev att kommunikation är minst 
lika viktigt som åtgärder. När resurser avsätts för hållbarhetsarbete är det därför vä-
sentligt att dessa fördelas mellan åtgärder och kommunikation. Särskilt diskuterades 
i anslutning till § 17 att information om fördelen med förändrad skötsel av grönytor 
för att gynna viktiga pollinatörer bör finnas tillgänglig på hemsidan. 

______________
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§ 16
Arbetet med ekosystemtjänster i fysisk planering

Bedömning
Miljö- och hållbarhetsberedningen bedömer
Att det är lämpligt att arbetet med ekosystemtjänster i fysisk planering tydliggörs, till 
exempel med en handledning för planhandläggare att förhålla sig till.

Ärendebeskrivning
Miljöstrategen har påbörjat arbetet med en handledning för arbetet med ekosystem-
tjänster i den fysiska planeringen, särskilt i översikts- och detaljplanearbetet.

Beslutsunderlag
Diskussionsunderlag från miljöstrategen.

Dagens sammanträde
Diskussionen av de olika dagordningspunkterna på mötet flöt ihop. I diskussionen 
blev behovet av bättre riktlinjer för hur arbetet med ekosystemtjänster ska integreras 
i övriga prioriteringar tydligt.

______________
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§ 17 Dnr 2020/133 330 KS

Ekosystemanpassad skötsel av kommunens grönytor

Bedömning
Miljö- och hållbarhetsberedningen bedömde
Att det är viktigt att en inventering görs av grönytor i hela kommunen så att en be-
dömning kan göras av vilka ytor som är lämpliga för förändringar av skötseln. Par-
kingenjören kommer att utföra en sådan inventering.
Att kommunen bör ta större del i arbetet med att skydda pollinerare genom att till ex-
empel delta i pollinerarveckan i maj och då även involvera skolan i arbetet.

Ärendebeskrivning
Många insekter är viktiga för jordbruket eftersom de pollinerar jordbruksgrödor. Un-
gefär en tredjedel av alla jordbruksgrödor är beroende av pollinering av insekter. 
Samtidigt är många arter av just dessa insekter hotade av utrotning eller minskar 
stadigt i antal. I första hand gäller det olika sorters bin och fjärilar. Vi vet inte hur stor 
andel av dessa arter vi har råd att förlora innan det ger negativa effekter på jordbru-
ket. Samma resonemang gäller för förlusten av biomassa av dessa djur. Det vi där-
emot vet är att vi inte har råd att fortsätta förlora dessa djur eftersom det förr eller 
senare kommer drabba jordbruket negativt.

Biodiversitet eller biologisk mångfald som det också kallas är viktigt att bevara av 
olika skäl. För det första är det så att ekosystem med stor artrikedom har en bättre 
förmåga att motstå förändringar. I ett läge där vi vet att klimatet kommer förändras 
är det därför av högsta vikt att förlora så lite som möjligt av den mångfald vi har 
kvar. Samtidigt som detta är ytterst viktigt befinner vi oss i ett massutdöende med en 
utdöendetakt som är jämförbar med när dinosaurierna dog ut. Eftersom biodiversite-
ten är så avgörande för våra framtida möjligheter att klara matförsörjningen och 
mycket annat är det viktigt att börja göra riktade insatser för att hjälpa naturen.

Beslutsunderlag
Assessment Report on Pollinators, Pollination and Food Production, plain version 
for policy makers.

Tio åtgärder för framtidens pollinering (se särskilt punkt 8)

Dagens sammanträde
Diskussion om skötseln av kommunens grönytor. Försök har gjorts att inte klippa 
ytor. Detta har genererat protester från människor som vill se klippta gräsmattor. 

Mycket kan göras för att öka förståelsen för blommande ytor, allt från att så in vack-
ra blommor eller placera ut insektshotell till kommunikation och goda exempel. Dock 
kommer en kostnad på allt så prioriteringar måste göras.   Att inte klippa en yta kan 
ge en besparing. Ytor kan dock inte lämnas helt utan åtgärd utan måste i något läge 
klippas/slås. Om det då kräver maskiner som kommunen inte har blir det en extra 
kostnad. 
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Mervärden nås med kommunikation och goda exempel då det även kan inspirera 
andra att göra liknade åtgärder. De ytor kommunen har rådighet över är relativt få, 
och en större effekt kan därför nås genom att inspirera andra. Det gäller såväl inom 
lantbruket som i privata trädgårdar. 

Det är viktigt att eventuella förändringar i skötseln av grönytor sprids över kommu-
nen, så det inte upplevs som att tätorter prioriteras för åtgärder. 

______________
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§ 18

Information och mötesplanering

Dagens sammanträde
Information om webbinarier på temat Människan och havet som kommer att sändas 
i september, som ett alternativ till de seminariedagar som var planerade i Kalmar in-
nan coronan slog till. Ledamöterna uppmandades att anmäla sig och delta mot lågt 
arvode.

Nästa möte är planerat till 23 september. Kallelse till mötet kommer om de punkter 
beredningen har att hantera har utvecklats så att dialog blir meningsfull vid denna 
tidpunkt. Bland annat avvaktas kommunfullmäktiges behandling av vattenfrågorna. 

______________
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