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MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN
Sammanträdesdatum

2019-02-20

Paragrafer

8-11

Plats och tid

BEAB, Badhusgatan 4 14:00-16:15

Beslutande ledamöter

Tomas Zander, C
Joel Schäfer, S
Jan Erici, M
Staffan Larsson, C
Liselott Hovdegård, SD
Kennert Georgsson, S

Övriga närvarande

Linda Hedlund, sekreterare
Magnus Karlsson, miljöstrateg § 10

Justerare

Kennert Georgsson med Staffan Larsson som ersättare

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen 2019-02-28

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………………………………………………...

Linda Hedlund
Ordförande
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Tomas Zander
Justerare
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Kennert Georgsson
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Diarieenhet

Möteskalender 2019
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att fastställa föreslagna datum och tider för beredningens möten, förutom mötet i oktober som flyttas till onsdagen den 16 oktober.

Beslutsunderlag
Tillgänglig förteckning över mötesdagar

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Diarieenhet

Arbetsutskott
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att utse ett arbetsutskott bestående av presidiet, det vill säga Tomas Zander, Joel
Schäfer och Jan Erici. Arbetsutskottet träffas vid behov onsdagar två veckor innan
Miljö- och hållbarhetsberedningens möten.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsplan 2019
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att arbeta efter föreslagen årsplanering.
Att inleda en dialog med Kommunfullmäktiges presidium i syfte att gemensamt ta
ställning till beredningens prioriteringar.
Att ta fram en skrivelse till Kommunstyrelsen om möjligheten att använda arbetsmarknadsenheten för till att plocka skräp på utsatta platser.

Beslutsunderlag
Förslag till årsplanering för Miljö- och hållbarhetsberedningen. Årsplaneringen ligger
under dokument i Netscape och är ett levande dokument.

Dagens sammanträde
Diskussion om beredningens arbetsplan för året. Föreslogs att bredda arbetet med
en klimat- och energistrategi så att det även omfattar arbete mot en fossilfri kommun. Dessutom ska en strategi för solel tas fram. Även nedskräpning bör finnas
med i arbetet. Värdet av en dialog mellan presidiet i Kommunfullmäktige och beredningens arbetstutskott diskuterades. KF ska få information och möjlighet att påverka
beredningens arbete i syfte att öka relevansen i beredningens arbete, så att största
möjliga nytta för kommunen som helhet nås.
Information från Magnus Karlsson om att båda Ölandskommunerna kommit med i
ett EU-projekt tillsammans med andra öar i syfte att ta fram en strategi för fossilfrihet. En energibalans är också genomförd. Material kommer att skickas ut till beredningen.
Fråga om latrintömning i hamnar togs också upp. Ytterligare information ska delges
beredningen.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Diarieenhet

Avfallshantering
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att avfallshanteringen och särskilt frågor om olika former av nedskräpning behöver
fortsatt dialog för att hitta tänkbara lösningar.
Ärendebeskrivning
Beredningen fick en föredragning av BEAB om kommunens avfallshantering, inklusive bedömningar av skillnaden mellan BEAB:s arbetssätt och KSRR:s arbetssätt.

Dagens sammanträde
Diskussion och frågor om avfallshanteringen i stort och problem med nedskräpning i
synnerhet. Material kommer att skickas ut till beredningen för att kunna fortsätta diskussionen vid kommande möten.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

