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§ 24

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-21

24

Dnr 2019/79 003 KS

Revidering av reglemente, miljö- och hållbarhetsberedningen
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna ändringar i Miljö- och hållbarhetsberedningens reglemente

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.
Ett förslag till tydligare reglemente diskuterades i Miljö- och hållbarhetsberedningen
2019-04-10. Förslaget behandlades i kommunfullmäktige 2019-05-20 § 106. Fullmäktige fann efter omröstning att förslaget behövde förtydligas ytterligare och återremitterade förslaget till beredningen.
Beslutsunderlag
Nytt förslag till reviderat reglemente
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-20 § 106
Bedömning
Vid behandlingen 2019-05-20 ansåg kommunfullmäktige att förslaget till reglemente fortfarande var otydligt avseende hur dialogen mellan beredningen och fullmäktige ska genomföras. Fullmäktige vill att dialogen sker med kommunfullmäktige och
inte med fullmäktiges presidium. I reglementet finns tydligt angivet att beredningen
ska informera fullmäktige på ordinarie sammanträde. Fullmäktiges presidium finns
inte nämnt i reglementet.
Kommunfullmäktige ville dessutom att reglementets ursprungliga § 4 ska kvarstå
oförändrad. Enligt kommunallagen ska en fullmäktigeberedning remittera förslag till
nämnd/nämnder som berörs av förslaget innan förslaget skickas till fullmäktige för
beslut. Den delen av § 4 har därför återinförts i det nya reviderade förslaget till reglemente. Beredningens bedömning att den inte bör skicka sina förslag på remiss till
organisationer kvarstår, varför den delen av paragrafen även nu föreslås strykas.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2019/150 409 KS

Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 2019-2025
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
att

beredningens arbetsutskott tillsammans med berörda tjänstepersoner ska ta
fram ett reviderat förslag till energi- och klimatstrategi till nästa möte med beredningen

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun hade en energi- och klimatstrategi för åren 2010-2014. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-08-11 § 246 att Miljö och hållbarhetsberedningen ska ta fram ett förslag på hur Borgholms och Mörbylångas klimat- och
energistrategier ska kunna harmoniseras. Mörbylånga har antagit en ny Klimatstrategi 2017-04-26 KF § 83. Borgholms kommuns energi- och klimatstrategi måste
alltså förhålla sig till Mörbylångas strategi, de nationella målen i FN:s agenda 2030
och de 16 miljökvalitetsmålen, liksom de regionala målen i Kalmar läns klimat- och
energistrategi. De regionala målen är dock inte beslutade än.
Beslutsunderlag
Energi- och klimatstrategi i Borgholms kommun 2010-2014, KF 2012-03-26 § 50
Klimatstrategi 2017-2020 (Mörbylånga), KF 2017-06-20 § 83
Klimat- och energistrategi för Kalmar län, remissversion 2019-04-10, KS2019/101
Nationella mål bl.a. FN:s agenda 2030
Bedömning
Ett utkast till Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun har tagits fram. Utkastet förutsätter politiska ställningstaganden till vilka mål om ska ingå i strategin
och till vilka år som målen ska vara uppfyllda.
Att få till en fullständig harmonisering med Mörbylånga är inte görligt i dagsläget då
ölandskommunerna just nu ligger helt ur fas tidsmässigt med sina respektive strategier. Det finns dock inga motsägelser i detta förslag, så en fullständig harmonisering med Mörbylånga är fullt möjlig på sikt.
Borgholms kommun måste i sitt strategiarbete förhålla sig till nationella och regionala mål. Mest konkret blir att bygga strategin på de regionala målen, som ju i sin
tur förhåller sig till de nationella målen. Den regionala klimat- och energistrategin är
inte antagen än, utan föreligger i en remissversion. Förslagen till regionala mål bedöms dock som rimliga och realistiska, och de kan givet de nationella målen inte
utformas så mycket annorlunda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-21

25

Konsekvensanalys
Förslaget till energi- och klimatstrategi är till stora delar en nedbrytning och konkretisering av de regionala mål som sannolikt kommer att beslutas inom kort. Förslaget behandlar inte alla mål i den regionala strategin, utan endast de som behöver
anpassas till förutsättningarna i kommunen. Mörbylånga kommun har i vissa fall
lagt en högre ambitionsnivå än regionen. I liggande förslag är nivån ungefär densamma som regionens. Bedömningen är att det är mycket svårt, i vissa fall orealistiskt, att gå snabbare fram än regionens mål förutsätter.
Dagens sammanträde
I diskussionen framkom att regionala och nationella mål inte bör upprepas i kommunens strategi utan strategin bör istället beskriva hur kommunen ska arbeta för att
förhålla sig till dessa mål. Strategin bör fokusera på kommunens angreppssätt till
energi- och klimatarbetet, och kommunens egna konkreta mål och aktiviteterna ska
istället beskrivas i en handlingsplan.
Skickas till
Klicka här för att ange text.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/94 348 KS

Fortsatt arbete vattengruppen
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
att

Miljö- och hållbarhetsberedningen i sin roll som vattengrupp följer upp vattenrelaterat arbete i kommunen och regionen och regelbundet avrapporterar sina slutsatser och eventuella åtgärdsförslag till kommunfullmäktige

Att

det till beredningens nästa möte ska finnas en sammanställning av hittillsvarande vattenrelaterade projekt i kommun, de mål som tidigare antagits av
kommunfullmäktige och en sammanställning av övriga relevanta vattenrelaterade projekt eller liknande arbete som pågår i regionen

Ärendebeskrivning
Under förra mandatperioden tillsattes en vattengrupp av kommunfullmäktige. Gruppens ursprungliga uppdrag var relaterat till grundvattensituationen 2016, men gruppen arbetade brett med för kommunen viktiga vattenfrågor. Vattengruppens arbete
rapporterades till kommunfullmäktige 2018-05-21, men gruppen avslutades aldrig
formellt. Miljö- och hållbarhetsberedningen föreslog 2019-03 20 § 14 att vattengruppens arbete ska fortsätta. Kommunfullmäktige utsåg 2019-05-20 § 105 Miljöoch hållbarhetsberedningens ledamöter att utgöra kommunens vattengrupp tills vidare.
Beslutsunderlag
Rapport från kommunens vattengrupp 2018-03-28
Kommunfullmäktiges beslut Fortsatt arbete med vattengruppen 2019-05-20 § 105
Bedömning
I Borgholms kommun är vatten en mycket viktig fråga. Kommunen äger därför ett
flertal projekt som syftar till att minska läckaget av framför allt näringsämnen till Östersjön, samt att hålla kvar vatten längre tid och längre upp på land för att motverka
torka och öka infiltreringen till grundvatten. En uppgift för vattengruppen är därför
att följa och utvärdera kommunens vattenrelaterade projektarbete.
Vattengruppens ledamöter bör också följa utvecklingen i regionen och hålla sig
uppdaterade om vattenfrågor. Särskilda redovisningar bör göras för kommunfullmäktige om vattenfrågor. I enlighet med reglementet har beredningen möjlighet att
lämna förslag på åtgärder eller aktiviteter till fullmäktige.
Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.
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Dagens sammanträde
Beredningens roll som kommunens vattengrupp diskuterades. Konstaterades att beredningen måste ha mera information om vilka projekt som genomförts i kommunen
och vilka som pågår. Vidare behövs en kort sammanställning av vad som pågår i regionen.
Skickas till
Klicka här för att ange text.
______________
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§ 27

Information och mötesplanering
Dagens sammanträde
Beredningen uppmärksammandes på aktuella möten och övriga åtaganden.
På nästa möte ska hållbarhetspolicyn diskutera, och till dess ska en förteckning över
relevanta policies och strategier som finns i kommunen tas fram.
Ett möte för beredningens arbetsutskott och berörda tjänstepersoner för att arbeta
vidare med energi- och klimatstrategin bestämdes till den 4 september kl 13.00.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

