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§ 21
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21

Dnr Klicka här för att ange text. KS

Energi- och klimatstrategi
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att uppdra till beredningens arbetsutskott att förbereda en uppdragsbeskrivning för
att ta fram en energi- och klimatstrategi, genom att ta fram förslag på avgränsningar
för uppdraget och även föreslå en arbetsgrupp för fortsatt arbete.
Ärendebeskrivning
I Miljö- och hållbarhetsberedningens uppdrag ingår att ta fram förslag på övergripande mål- och styrdokument som omfattas av miljö och hållbar utveckling. Beredningen har konstaterat att behovet av en ny, uppdaterad energi- och klimatstrategi är
stort, och det är därför en prioriterad fråga för beredningen.
Dagens sammanträde
Beredningen förevisades ett nätbaserat instrument, Kolada, där man kan gå in och
se hur kommunen ligger till i förhållande till andra kommuner för olika nyckeltal
kopplade till miljömålen.
Tommy Lindström redogjorde för hans och Energikontor Sydosts möjligheter att
stötta i arbetet med att ta fram en Energi- och klimatstrategi, främst processmässigt.
Uppdragsbeskrivningen för att ta fram en energi- och klimatstrategi måste beslutas
politiskt eftersom den förväntas kräva ett större engagemang av tjänstemannaorganisationen.
Skickas till

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Klicka här för att ange text. KS

Information och mötesplanering
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att anmäla Jan Erici, Staffan Larsson, Joel Schäfer och Zissios Reizopoulos till konferensen Vattnet, samhället och klimatet i Kalmar den 28-29 augusti. Joel och Zissios delar en plats (går varsin dag).

Dagens sammanträde
Joel Schäfer berättade om den resa som han och Magnus Karlsson deltog i 14-16
maj inom EU-projektet Clean Energy Transition Agenda. Resan gick till Stockholm
och Åland, och där diskuterades bl.a. gemensam agenda för nordiska öar.
Linda Hedlund informerade om konferensen Vattnet, samhället och klimatet i Kalmar
den 28-29 augusti under Kalmarsundsveckan. Konferensen är avgiftsfri.
Zissios Reizopoulos framförde kritik mot att det saknas konkreta beslutspunkter för
beredningen och att mötena därför blir otydliga. Ordföranden lovade att försöka
strukturera mötena annorlunda i fortsättningen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Klicka här för att ange text. KS

Kalmar läns luftvårdsförbund
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att överlämna frågan om kontaktpolitiker för Kalmar läns luftvårdsförbund till Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kalmar läns luftvårdsförbund är en gemensam institution som utför övervakning av
luftkvaliteten och därmed utför medlemskommunernas åtaganden inom luftövervakning. Flera andra kommuner i regionen har utsett kontaktpolitiker som är de som gemensamt utövar styrning av luftvårdsförbundets verksamhet. Luftvårdsförbundets
styrelse har genom en skrivelse till Miljö- och hållbarhetsberedningen efterfrågat en
kontaktpolitiker även från Borgholms kommun.
Beslutsunderlag
Fråga från Kalmar läns luftvårdsförbunds styrelse.
Bedömning
Borgholms kommun är medlem/delägare av Kalmar läns luftvårdsförbund. Luftvårdsförbundet utför de uppgifter som bland annat kommuner är ålagda att göra för
att övervaka luftkvaliteten. Det betyder att luftvårdsförbundet sköter arbetsuppgifter
som annars skulle ligga på Borgholms kommuns tjänstemannaorganisation. Det
som efterfrågas är att kommunen deltar i styrningen av luftvårdsförbundet, och att
utse en kontaktpolitiker bedöms därför som lämpligt.
Dagens sammanträde
Miljö- och hållbarhetsberedningen konstaterade att beredningen inte kan besluta om
kontaktpolitiker. Frågan måste överlämnas till Kommunstyrelsen. Beredningen föreslår att Liselott Hovdegård blir kontaktpolitiker.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

