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Dnr Klicka här för att ange text. KS

Fossilfri kommun/ klimat- och energistrategi
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
att

ordföranden i beredningen tar en kontakt med sin motsvarighet/lämplig politiker i Mörbylånga och undersöker intresset för att samarbeta om harmoniserade energi- och klimatstrategier kommunerna emellan

att
Ärendebeskrivning
Borgholms kommun behöver en ny energi- och klimatstrategi. Den senaste gällde
fram till 2014. Redan 2015 beslutades (Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-0811 § 246) att uppdra åt Miljö- och hållbarhetsberedningen att ta fram ett förslag på
hur Ölandskommunernas övergripande visioner och mål kan harmoniseras.
Beslutsunderlag
Mörbylånga kommuns klimatstrategi 2017-2020
Region Kalmars energi- och klimatstrategi, ej beslutad ännu.
Bedömning
Borgholms kommun har liksom övriga kommuner i länet att förhålla sig till Region
Kalmars energi- och klimatstrategi. Den är ännu inte formellt antagen, men kommunen har haft möjlighet att påverka strategin och i det remissyttrandet tillstyrkt
målen. Det finns dock inget som hindrar att kommunen har flera/andra mål än den
regiongemensamma strategin, och inte heller att kommunen har en högre ambitionsnivå.
Strategin ska vara kort och fokusera på kommunens målbild. Bakgrund, motiveringar och faktaunderlag ska presenteras fristående från själva strategin. Kalmar kommuns klimat o energistrategi av lagom omfattning och kan tjäna som modell.
Dagens sammanträde
Det finns ett gammalt beslut om att harmonisera ölandskommunernas Klimat- och
energistrategier. Det behövs en politisk dialog med Mörbylånga inför framtagandet
av en ny energi- och klimatstrategi. Ordföranden fick i uppdrag att försöka hitta sin
motpart i Mörbylånga och undersöka intresset för att samarbeta.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nedskräpning

Dagens sammanträde
Avfallshantering och nedskräpning har tidigare diskuterats i beredningen. Magnus
Karlsson, miljöstrateg, har fått i uppdrag att göra en tjänsteskrivelse som föreslår att
Arbetsmarknadsenheten ska få i uppdrag att plocka skärp längs vägar och på andra
platser där det behövs. Beredningen såg det som önskvärt att även skapa en morot
för föreningar att plocka skräp. Det skulle i så fall behöva kopplas till någon möjlighet att få ekonomiskt bidrag. Många föreningar har redan någon form av bidrag från
kommunen.
Beredningen anser att insatser för skräpplockning inte bör vara av engångskaraktär,
utan något som sker kontinuerligt eller återkommande.
Just nu pågår en strandstädningskampanj, där alla medborgare kan delta. Flera
skolor har engagerats i arbetet.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Våtmarker - lägesrapport
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om fortsättning på vattengruppens arbete genom att tillsätta en vattengrupp som är aktuell för innevarande mandatperiod
Ärendebeskrivning
Borgholms kommun driver sedan 2010 lokala vattenvårdsprojekt med statlig delfinansiering, sk. LOVA-medel. Grunden är ett beslut i kommunfullmäktige att näringsläckaget från land ska minska med 50 %, dels genom vattenvårdsåtgärder
och dels genom rådgivning och åtgärder i lantbruket, KF 2009/155-432;
KSAU 2009/16-106; KS 2010/283-269.
Genomförda, pågående och ansökta projekt, samt kommunens tillsatta Vattegrupp
presenteras kortfattat nedan.
LOVA våtmarker 2010-2015/LOVA Pelnabro 2010-2011
Identifiering, projektering, markägarkontakt för att restaurera och återskapa våtmarker i kommunen och i Pelnabrobäckens avrinningsområde gemensamt med Mörbylånga kommun.

o
o

i 25 av kommunens delavrinningsområden har
29 åtgärder (43 ha) projekterats och/eller genomförts
dialog om åtgärd förts i 200 hektar

LOVA God status i tre vattendrag 2015-2019
Fortsatt våtmarks- och vattenvårdsarbete i tre vattendrag, Petgärde, Långlöt och
Runstenskanalen. Uppföljningsarbete och åtgärder i LOVA våtmark. Dialogarbete
med Länsstyrelsen, Kalmarsundskommissionen, m.fl. Fortsatt dialog och informationsarbete i kommunen.
Övriga projekt






Justerandes sign

LOVA-Leader Båtlatrinstationer (2010-2012)
LOVA VA-plan (2011-2013), LOVA Avloppsrådgivning (2014-2016), LOVA
surrogatparametrar (2017-2018)
LOVA Släk, kompostering och provtagning av alger och tång (2014-2016)
LOVA Samhällsnära våtmarker (2012) och LOVA Tätortsnära våtmarker,
våtmarker i samhällsplaneringen (2019-2020)
LOVA musslor teknikutveckling (2014-2016) och LOVA fodertillverkning
(2017-2019)
Baltic Blue Growth 2015-2019, musselodling och foderutveckling
Utdragsbestyrkande
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Våtmarks-LONA
Under 2018 tillsatte regeringen 200 milj. kr för att arbeta med grundvattenbildande
åtgärder och mer vatten i landskapet. Dessa kanaliserades via LOVA (med näringsfokus) och LONA. Krav på medfinansiering minskade till 10-50 % av totalbudgeten. Borgholms kommun ansökte om tre (egna) projekt inom den befintliga medfinansieringen:





LONA mer grundvatten genom ytvatten. Kommunsamverkan kring radarflygningarna, kommunala vattentäkter och åtgärder som kan gynna grundvattenbildningen i dem. Budget 1 875 000 kr, 1 595 000 LONA, 95 000 kr
medfinans, 185 000 kr BEAB och Mörbylånga.
LONA Kartläggning och åtgärd Amunds mosse, budget 1 655 000 kr, ansökan ännu ej beviljad.
LONA Åtgärd Vedby-Vedborm, ansökan ännu ej beviljad.

Kommunens vattengrupp
Beslut togs i KS 2016 att inrätta vattengruppen till följd av grundvattenbrist 20152016. Gruppens arbete rapporterades till KS 2018-04-24 och KF 2018-05-21.
Beslutsunderlag
Rapport från kommunens vattengrupp 2018-03-28
Dagens sammanträde
Kristin Bertilius berättade om bakgrunden till kommunens våtmarks/vattenvårdsprojektarbete och vilka projekt som genomförts, pågår respektive ska startas upp i närtid. Vattengruppens arbete är formellt inte är avslutat men eftersom det bygger på
medlemmar enligt uppdrag under förra mandatperioden är den i praktiken avsomnad. Beredningen ansåg att vattengruppens arbete behöver fortsätta, bl.a. för att ge
vägledning till pågående och kommande projektfinansierat arbete. Någon form av
politisk styrning behövs för vattenarbetet.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Revidering av arbetsordning
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att ett omarbetat förslag till reglemente för beredningen ska presenteras vid nästa
sammanträde, för att beredningen sedan ska kunna lämna ett förslag till Kommunfullmäktige om revidering av beredningens reglemente.
Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för Miljö- och hållbarhetsberedningen antogs under beredningens
första mandatperiod. Efter information om beredningens arbete på kommunfullmäktige med efterföljande diskussion uttalades ett behov av att revidera arbetsordningen.
Beslutsunderlag
Reglemente för Miljö- och hållbarhetsberedningen, antaget KF 2016-03-14 § 45
Dagens sammanträde
Beredningens arbetsformer och oklarheter i gällande reglemente diskuterades. Ett
reviderat förslag att ta ställning till ska tas fram inför nästa sammanträde.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information
Dagens sammanträde
Beredningen fick information om
- Borgholms kommun har tillsammans med Mörbylånga kommun ansökt om och nu
kommit med i EU-projektet Clean Energy Transition Agenda. Syftet med projektet är
att 26 europeiska öar ska ta fram var sin agenda för omställning till förnybar energi.
Agendan ska omfatta hela samhället (kommunens geografiska område), dvs. både
offentlig och privat sektor. Sex av öarna ska gå före och ta fram en sådan agenda
under 2019. De andra 20 öarna, till vilka Öland hör, ska vara klara 2020.
Det första som händer i projektet är ett uppstartsmöte den 14-16 maj i Stockholm
och på Åland. Öland är med som arrangör tillsammans med Gotland, Åland och
Sveriges och Finlands ”Ö-föreningar”.
- Borgholms kommun har också ansökt om och ingår nu i projektet Glokala Sverige,
som drivs av SKL och FN-förbundet. Syftet är att utbilda om hur man kan genomföra
Agenda 2030 i kommunal verksamhet. Ett utbildningstillfälle kommer att hållas i
Borgholm fredagen den 11 oktober. Det kommer att bli två utbildningspass att välja
mellan, 9.00-12.00 eller 13.00-16.00. Vi har möjlighet att påverka utbildningen så att
den skräddarsys efter våra behov. Boka dagen för utbildning!

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

