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§ 17

§ 17

Reglemente
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att ett reviderat förslag till reglemente överlämnas till Kommunfullmäktige för beslut.
Förslaget ska vara markerat så att ändringar från det gamla reglementet syns.
Ärendebeskrivning
När beredningen lämnade information till kommunfullmäktige konstaterades att beredningens reglemente var för luddigt för att tydligt beskriva beredningens uppdrag.
Beredningen fick i uppdrag att föreslå ett tydligare reglemente.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Diarieenhet

Energi- och klimatstrategi
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att beredningens nästa möte huvudsakligen ska ägnas åt att diskutera tänkbara mål
för kommunens energi- och klimatstrategi
Dagens sammanträde
Beredningens ordförande har varit i kontakt med politisk representant för Mörbylånga kommun, och kunde konstatera att det finns intresse för samverkan mellan
kommunerna i denna fråga. Ett möte mellan presidiet och representanter för Mörbylånga bör bli en startpunkt. Inför det mötet behöver beredningen internt diskutera
lämpliga målsättningar för en strategi. Målen bör främst avse kommunens egen
verksamhet, dvs. det kommunen har rådighet över. Samtidigt är höga ambitioner för
hela samhället viktiga.
Det påpekades att det finns andra kommuner än Mörbylånga som har bra energistrategier, och som det går att hitta inspiration från.
Till nästa möte önskades en genomgång av målen i Agenda 2030 och Sveriges miljökvalitetsmål. Därefter behövs en diskussion med Mörbylånga om dels mål och
dels process för arbetet. Ett försök ska också göras att bjuda in Energikontor Sydost
till mötet för att få ytterligare inspiration till energistrategin.
Skickas till
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Nedskräpning
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att inte driva denna fråga vidare

Ärendebeskrivning
Nedskräpning är ett miljöproblem med många oönskade konsekvenser. Tyvärr är
det också något som borde vara enkelt att undvika genom upplysning, goda möjligheter för människor att göra sig av med sitt skräp samt insatser för att samla in
skräp där och när nerskräpningen är som värst.
Några av de konsekvenser som följer av nedskräpning är spridandet av plast i naturen. Plast bryts ner långsamt och kan ligga kvar i flera tusen år innan det bryts
ner av väder, vind och naturliga nedbrytare. Samma sak gäller för t.ex. aluminiumburkar. Både plaster och metallburkar är skadligt för såväl vilda som tama djur. En
ko som äter upp en aluminiumburk går en plågsam död till mötes, vilket är både ett
ekonomiskt problem för den drabbade bonden och ett djurskyddsproblem. Plaster
kan också skada vilda och tama djur samt orsaka förorening av vattendrag och
hav. Plast som hamnar i naturen ger också upphov till mikroplaster som är ett växande miljöproblem.
Nedskräpning kan också medföra negativa konsekvenser för kommunens andra
stora näring, turismen. Nedskräpning har en avskräckande effekt och om inget
görs kan nedskräpning bli ett märkbart problem. Inga människor uppskattar att
snubbla över plast och annat skräp när de vistas i naturen eller stannar efter vägen
för att titta på något intressant.
Dagens sammanträde
Frågan om möjlighet för arbetsmarknadsavdelningen att arbeta med att städa efter
nedskräpning drivs i Socialnämnden, dit arbetsmarknadsavdelningen hör.

Skickas till
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Information, bl.a. upphandling

Dagens sammanträde
Linda Kjellin, budgetchef, informerade om upphandling, och hur kommunen arbetar
med upphandlingar. Fokus låg på hållbarhet i upphandlingen.
Magnus Karlsson informerade om Clean Energy Transition Agenda, EU:s projekt
Clean Energy for EU Islands. Dokumenten kommer att finnas tillgängligt på Netpublicator.
Tomas Zander och Joel Schäfer informerade om sitt besök på SKL i Stockholm, där
hållbarhet diskuterades. De konstaterade att frågorna ofta har ett storstadsperspektiv som inte är relevant för en kommun som Borgholm.
Tomas Zander hade också deltagit i en föreläsning på Rungården med forskare vid
Linneuniversitetet om ekologi och insekter. Presentationen visade att ca 75% av alla
insekter försvunnit globalt, och att detta sannolikt är ett av världens största miljöproblem.
Linda Hedlund informerade om att kommunen anordnar Landsbygdsdagarna den
23-24 oktober 2019.
Information lämnades också om en nationell klimatkonferens i Kalmar ”Vattnet, samhället och framtidens klimat” den 28-29 augusti.
Skickas till
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

