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Sammanträdesdatum
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Paragrafer
28-31

 Plats och tid Stadshuset, KS-rummet 14:00-16:20
 Beslutande ledamöter Tomas Zander, C

Joel Schäfer, S
Jan Erici, M
Staffan Larsson, C
Liselott Hovdegård, SD
Kennert Georgsson, S
Lennart Bohlin, FÖL

 Övriga närvarande Linda Hedlund, sekreterare
Magnus Karlsson, miljöstrateg
Annika Karpfors, BEAB, § 28-29
Bertil Lundgren, projektledare, § 30

 Justerare Jan Erici med Kennert Georgsson som ersättare

 Justeringens plats och tid  Stadshuset 2019-09-25 kl 10.00
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ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2019-09-25 Datum då anslaget tas ned 2019-10-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen

1



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 28 Hållbarhetspolicy 3

§ 29 Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 2019-2025 2019/150 409 4

§ 30 Fortsatt arbete vattengruppen 2019/94 348 5

§ 31 Information och mötesplanering 6

2



Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-18 28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr 54/2019 KS

Hållbarhetspolicy

Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att efter ytterligare bearbetning överväga behovet av att revidera hållbarhetspolicyn 
med utgångspunkten att relevanta styrdokument utgör hållbarhetsprogrammet. 

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har en hållbarhetspolicy sedan 2017. Med stöd av policyn finns 
beslut att ta fram ett hållbarhetsprogram. Hållbarhet innefattar väldigt mycket, varför 
ett bättre angreppssätt skulle kunna vara att samla relevanta styrdokument som får 
utgöra ett hållbarhetsprogram. För att nå dit kan hållbarhetspolicyn behöva revide-
ras. 

Beslutsunderlag
Hållbarhetspolicy för Borgholms Kommun 2017 (antagen i kommunfullmäktige 2017-
12-18 § 194)

Framtagande av hållbarhetsprogram för Borgholms kommun, kommunstyrelsens ar-
betsutskott 2019-04-02 § 70

Dagens sammanträde
Diskussion om hur man konkret kommer vidare med hållbarhetsfrågorna utan att 
lägga onödig tid på att ta fram ytterligare dokument. Dessutom diskuterades vikten 
av att gå igenom befintliga styrdokument som är relevanta för hållbarhet. Punkten 
tas upp på beredningens igen.   

Skickas till

______________
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§ 29 Dnr 2019/150 409 KS

Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 2019-2025

Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att föreslå kommunfullmäktige att kommunen ska arbeta efter föreslagen energi- 
och klimatstrategi
Att fortsätta arbetet med en handlingsplan till strategin som även kopplar till natio-
nella och regionala energi- och klimatmål

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har en energi- och klimatstrategi för åren 2010-2014. För att 
svara upp mot nationella och regionala mål behöver kommunen anta en ny energi-
strategi.

Beslutsunderlag
Utkast till energi- och klimatstrategi

Bedömning
En strategi ska vara kortfattad, hålla över tid och kunna kommuniceras  med med-
borgare och företag i kommunen. Förslaget till strategi är framtaget enligt dessa 
principer. Strategin har starka formuleringar om kommunens åtaganden kopplade till 
nationella och regionala energi- och klimatmål. 

Dagens sammanträde
Mindre ändringar i föreslagen energi- och klimatstrategi ska göras efter dagens dis-
kussioner, och därefter bedöms den som färdig för antagande. Handlingsplanen ska 
diskuteras vidare i beredningen.  

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________

4



Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-18 30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2019/94 348 KS

Fortsatt arbete vattengruppen

Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att arbeta vidare med att ta fram nya eller uppdaterade mål för vattenvårdsarbetet, 
avsluta tidigare beslutade mål samt föreslå principer för medfinansiering av vatten-
vårdsprojekt.

Ärendebeskrivning
Kommunens vattenvårdsarbete vilar på beslut i kommunfullmäktige från 2009. Där-
efter har arbetet endast hanterats i kommunens verksamhetsplan och budget. Prin-
ciperna för medfinansiering av projekt har aldrig tydligt fastställts.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2009-06-01 § 53

Dagens sammanträde
Bertil Lundgren redogjorde för delar av det vattenarbete som bedrivits under snart 
20 år. Diskussionen gav att nya mål behövs. Flera av målen från 2009 är inte längre 
relevanta. Det är dock viktigt att få ett rimligt ”avslut” på de målen, så att man kan 
arbeta vidare framåt utan att behöva ta hänsyn till beslut som delvis upplevs som 
föråldrade.  

Skickas till

______________
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§ 31

Information och mötesplanering

Dagens sammanträde
Joel Schäfer och Jan Erici var på nationella vattendagar i Kalmar i augusti och Joel 
rapporterade kortfattat från dessa.

______________
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