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§ 19 Dnr 2020/87 KS

Vattengrupp - kommunens arbete med främst våtmarker

Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
att det finns ett behov av dialog med landshövdingen om skillnader i bedömning 

av vattenverksamhet jämfört med andra länsstyrelser. Beredningen åtar sig 
gärna att initiera en sådan dialog.

att förtydliga i det återremitterade ärendet om mål för vattenarbetet och därefter 
lämna det till kommunfullmäktige för beslut

Ärendebeskrivning
Miljö- och hållbarhetsberedningen ska enligt beslut verka som kommunens vatten-
grupp. Vattenfrågor tas därför upp på flertalet möten. Kommunfullmäktige 2020-11-
16 § 149 återremitterade förslaget till mål för vattenarbetet. Fortsatt hantering av 
ärendet måste beslutas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till KF 2020-11-16 § 149 Mål för Borgholms kommuns vattenarbete.

Dagens sammanträde
Kristin Bertilius redogjorde för ett studiebesök på Gotland med syfte att utbyta erfa-
renheter om vattenprojekt. Besöket synliggjorde stora skillnader i hanteringen av 
vattenverksamhet jämfört med hur länsstyrelsen i Kalmar hanterar motsvarande frå-
gor. Därför såg beredningen ett behov av att ta en dialog med landshövdingen  om 
rättsäkerheten i hanteringen av vattenverksamhetsärenden. 

Kristin berättade också om pågående våtmarksprojekt inom kommunen.  

Beredningen diskuterade de från kommunfullmäktige återrapporterade målen för 
vattenarbetet. Slutsatsen blev att det inte är målen i sig som behöver ändras, utan 
det behövs förtydliganden i bakgrundsmaterialet så att det tydligt framgår att målen 
bygger på tidigare mål och arbete.

Slutligen nämndes en skrivelse om kommunens hållbarhetsarbete med fokus på 
vatten som inkommit och som lämnats till beredningen för att besvaras.  Ett förslag 
till svar kommer att skickas ut till samtliga ledamöter. Om det finns oenighet om in-
nehållet i svaret tas det upp på nästa möte. I annat fall kommer svaret att levereras 
till ingivarna.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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§ 20

Koldioxidbudget

Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen bedömer
att det är lämpligt att kommunen tar fram ett bättre underlag för beslut om hur 

kommunen ska arbeta med att minska koldioxidutsläppen, som inkluderar en 
kostnads- och konsekvensanalys av att köpa in aktuellt verktyg.

Dagens sammanträde
Magnus Karlsson redogjorde för ett nytt redskap eller beräkningsverktyg för koldiox-
id. Redskapet är mycket användbart för att synliggöra koldioxidutsläpp och kommer 
sannolikt kunna användas även i skolan.  Det är inte gratis, men det ger besparingar 
i att man får en hel del data på köpet som ändå kommer att behövas i arbetet med 
att minska koldioxidutsläppen.

Beredningen diskuterade förslaget och enades om att det behövs en genomlysning 
av materialet inklusive vad som krävs för att kommunen effektivt ska kunna arbeta 
med att minska koldioxidutsläppen innan det går att bedöma om verktyget är pris-
värt.  

______________
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§ 21

Information och mötesplanering

Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
att sammanträden under 2021 ska hållas 17 februari, 21 april, 16 juni, 15 sep-

tember och 17 november.

att uppmana miljöstrategen att tillsammans med Mörbylånga kommun arbeta för 
att ta hem pengar från aktuell EU-utlysning för ett lämpligt energiprojekt

Dagens sammanträde
Mötesdagar 2021 diskuterades. Beredning fortsätter med sammanträden tredje ons-
dagen i månaden klockan 14, men avser fortsättningsvis minska mötesfrekvensen 
till varannan månad. Mötesdagar 2021 blir följaktligen 17 februari, 21 april, 16 juni, 
15 september och 17 november.

Magnus Karlsson redogjorde för möjligheter att söka pengar från EU, NESOI - Is-
land Facility - EU-bidrag för utvecklande av energiprojekt på öar. Bidraget måste sö-
kas tillsammans med Mörbylånga kommun. Magnus presenterade också några för-
slag på områden som det skulle gå att söka inom. 

Beredningen ansåg att det är viktigt att försöka nyttja tillgängliga medel. Energieffek-
tivisering av fastigheter och laddinfrastruktur bedömdes som  angelägna områden, 
men beredningen ville inte begränsa möjligheterna i kommande diskussioner med 
Mörbylånga. Beredningens ställer sig därför bakom den ansökan som kommunerna 
gemensamt väljer att gå fram med. 

Beslut skickas till
Kommunsekreteraren
______________
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