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PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN 2018-02-     - -2018-03-   SIGN ……… 

Plats och tid KS-rummet, Stadshuset kl. 14:00-16:30 
  
Beslutande Sune Axelsson, ordförande 
 Hillevi Thorsell 
 Mikael Almqvist 

Staffan Larsson 
 Tomas Zander 
 Jan Erici, ersättare för Karl-Gustav Stegemark §§ 7-10 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga närvarande Carina Häljestig Snöman, sekreterare 

Magnus Karlsson, hållbarhetsstrateg 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Staffan Larsson 
   
Justeringens 
plats och tid 

 Stadshuset 2018-02-27     kl  

   
Underskrifter Sekreterare  
  Carina Häljestig Snöman 
   
 Ordförande  
  Sune Axelsson 
   
 Justerande  
  Staffan Larsson 
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Innehållsförteckning:  
 
§ 1 Val av protokolljusterare 
§ 2 Godkännande av dagordning 
§ 3 Föregående mötes protokoll 
§ 4 Ekonomi – begäran om överföring av medel från 2017 till 2018 
§ 5 Verksamhetsplanering 2018 och framåt 
§ 6 Redovisning – Besök hos utbildningsnämnd, BEAB samt vattenmöte i                      
      Oskarshamn 
§ 7 Biogas – Förslag från Magnus Karlsson 
§ 8 Bygdepeng – § 156 KF 2011-11-21 Diskussion 
§ 9 Nästa möte 

 
 

 

 _____________________________  

  

§ 1 

Val av protokolljusterare 

Till att justera dagens protokoll valdes Staffan Larsson. 

 _____________________________  

 

§ 2 

Godkännande av dagordning 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 _____________________________  

 

§ 3 

Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll föredrogs och lades till handlingarna. 
 
 _____________________________  
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§ 4 

Ekonomi – Begäran om överföring av medel från 2017 till 2018 
 
Carina Häljestig Snöman redogjorde för 2017 års resultat.  
 
Budget 2017  __________________ 211 000 Sek  
Överskott överfört från 2016 _______ 107 000 Sek 
Smilegov  _____________________ 265 000 Sek 
 
Totalt 2017  ____________________ 583 000 Sek 
 
Resultat 2017 
Utfall dec 2017 _________________ 320 900 Sek 
 
Återstår _______________________ 262 100 Sek 
 
Budget för 2018 är 215 300 Sek 
 
 
Beslut                                                                                                          

Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar                                                                         
att  till Kommunfullmäktige yrka att 262 100, överskott från 2017                           
      överförs till 2018, att användas till utökat stöd från tjänsteman -                           
      miljöstrateg motsvarande 50 % . 
 
 _____________________________  

 

§ 5 

Verksamhetsplanering 2018 och framåt 

Sune Axelsson redogjorde för framtaget förslag till verksamhetsplan för 2018 
och framåt. Diskussion fördes kring förslaget. 

Magnus Karlsson informerade om: 

 Ledningsgruppens inventering för att uppnå hållbarhetsstrategins mål, 
samt utkast till handlingsplan utifrån inventeringen, bilaga 1 

 Aktiviteter, planerade tillsammans med Elvira Laneborg (Mörbylånga 
kommun): 
23 mars genomförs Earth Hour – Tävling på skolorna avseende hållbar-
hetsförslag för hållbar utveckling, Nedsläckning av Stadshuset och Slot-
tet, samt informationsbord på ICA med utdelning av värmeljus.        

 Klimatklivet – Medel kan sökas och ansökan ska göras tillsammanse md 
flertalet kringliggande kommuner, bl.a. Mörbylånga kommun och Kalmar 
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kommun. Om medel beviljas planeras informationskampanj om biogas 
riktat bl.a. mot åk 6 i skolorna.    

 

                                 Beslut                                                                                                                                     

Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar                                                                         
att  till Carina Häljestig Snöman ge i uppdrag att inventera befintliga hand- 
      lingsplaner, policy etc antagna av kommunfullmäktige och att redovisa  
      det vid nästkommande sammanträde i miljö- och hållbarhetsberedningen,  
att  till Magnus Karlssons utkast till handlingsplan ska ligga till grund för  
      fortsatt arbete med verksamhetsplan, samt 
att  till Sune Axelsson, Magnus Karlsson och Carina Häljestig Snöman ge i  
      uppdrag att ta fram underlag till workshop avseende framtagande av  
      verksamhetsplan, vid nästkommande samman 
      träde i mijlö- och hållbarhetsberedningen.  

 
 _____________________________  

 

§ 6 

Redovisning – Besök hos utbildningsnämnden, BEAB samt vattenmöte 
i Oskarshamn 

Sune Axelsson redogjorde för besök med information om, av Kommunfull-
mäktige antagna, hållbarhetspolicyn hos utbildningsnämnden och BEAB. 

Tomas Zander informerade om vattenmötet i Oskarhamn och information de-
lades ut: 

- Samrådshandling ”Förslag till åtgärdsprogram 2018-2018 för nya priorite-
rade i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges framtida vattensituat-
ion” framtagen av Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen. 

- Arbetsprogram med tidtabell, framtagen av Vattenmyndigheten i Södra 
Östersjö, och Västerhavet, samt Länsstyrelsen i Kalmar och Västra Göta-
land.  

Vattenfrågan är viktig och vattenmötet gav mycket information. 

 _____________________________  
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§ 7 

Biogas – Förslag från Magnus K 

Magnus Karlsson har tagit fram skrivelsen ”Biogas, en väg att bli fossilbräns-
lefri kommun till år 2020” 

Diskussion fördes kring skrivelsen. 

Beslut                                                                                                          

att  till ledamöterna i miljö- och hållbarhetsbereden, ge i uppdrag att till näst-
kommande sammanträde inkomma med förslag till beslutsförslag för Kom-
munfullmäktige avseende Borgholm Kommuns målsättning att blir fossil-
bränslefri kommun till år 2020.  
 _____________________________  

 

§ 8 

Bygdepeng - § 156 KF 2011-11-21 - Diskussion 

Sune Axelsson redogjorde för § 156 KF 2011-11-21, där beslut togs om att ta 
fram en policy för bygdepeng, en ersättning att utgå till berörda vid utplace-
ring av vindkraftverk på kommunal mark.  
 

Diskussion fördes och vid nästkommande sammanträde i miljö- och hållbar-
hetsberedningen ska policy tas fram avseende bygdepengen. 

   
 _____________________________  

 

§ 9 

Nästa möte 

Nästa möte för miljö- och hållbarhetsberedningen sker  2018-03-15,            
KS-rummet kl 14.00-16.00 

 _____________________________  

 

§ 10 

Mötet förklaras avslutat 

 

 _____________________________  

                                                                                                                                   


