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Sammanträdesdatum
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Plats och tid

Stadshuset, KS-rummet kl. 14:00- 16:15

Beslutande ledamöter

Tomas Zander, C
Joel Schäfer, S
Jan Erici, M
Staffan Larsson, C
Liselott Hovdegård, SD
Zissios Reizopoulos, FÖL
Kennert Georgsson, S

Övriga närvarande

Linda Hedlund, sekreterare
Magnus Karlsson, miljöstrateg

Justerare

Liselott Hovdegård med Joel Schäfer som ersättare

Justeringens plats och tid

Paragrafer
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Dnr 2019/150 409 KS

Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun - handlingsplan
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att fortsätta arbetet med handlingsplanen och bland annat bjuda in Utbildningsnämndens arbetsutskott till ett gemensamt möte om skolan och förskolan.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog Borgholms kommuns energi- och klimatstrategi 2019-1118. Till strategin ska en handlingsplan tas fram.
Beslutsunderlag
Utkast till handlingsplan för energi- och klimatstrategin.
Dagens sammanträde
Först diskuterades det möte med skolledarna som hölls den 7 november 2019. Diskussionen resulterade i förslag att bjuda in Utbildningsnämndens arbetsutskott till ett
gemensamt möte för att diskutera en gemensam strategi för kommunens skolor.
Även övriga delar i handlingsplanen diskuterades ingående. Kommunikation och
hemsidan har en viktig roll och bör utnyttjas bättre, liksom sociala medier. Noterades
också att det bör göras en uppföljning av hur energirådgivningen, som sköts från
Mönsterås kommun, utnyttjas.
Magnus Karlsson kommer att revidera utkastet till handlingsplan efter dagens diskussioner.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Vattengruppen
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att punkten utgår från dagens sammanträde då inget nytt underlag finns färdigställt.
Dagens sammanträde
Punkten återkommer på nästa möte då det förväntas finnas förslag på mål för vattenarbetet inklusive tankar om ”avveckling” av nuvarande, gamla mål.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 154/2019 KS

Hållbarhetspolicy
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att ställa sig bakom den strategi för arbetet med hållbarhetspolicyn som presenterades av miljöstrategen.
Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har en hållbarhetspolicy sedan 2017. Enligt policyn ska ett hållbarhetsprogram beslutas. Hållbarhet omfattar väldigt mycket, varför ett bättre angreppssätt skulle kunna vara att samla relevanta styrdokument som får utgöra ett
hållbarhetsprogam. För att nå dit kan hållbarhetspolicyn behöva revideras.
Beslutsunderlag
Utkast till reviderad hållbarhetspolicy
Dagens sammanträde
Magnus Karlsson redogjorde för läget med arbetet med hållbarhetspolicy och –program, med utgångspunkt i de policys och strategier som finns i relaterade områden.
I diskussionen framgick att ledamöterna i stort delade de synpunkter Magnus la
fram, men vill se lite mera resultat av arbetet innan det blir aktuellt att revidera hållbarhetspolicyn.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Information och mötesplanering
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att ställa in mötet den 11 december 2019 samt att arbeta efter föreslagen mötesplan
för 2020.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdestiden 2020
Dagens sammanträde
Mötesplanen för 2020 diskuterades. Det bedömdes inte finnas skäl att ändra tid för
mötena, utan de blir även i fortsättningen onsdagar klockan 14. Däremot ansågs det
önskvärt att vissa möten är rena diskussionsmöten, gärna med inbjudna resurspersoner, och att endast ett fåtal möten behöver vara formella och protokollsförda.
På nästa möte kommer arbetet med Luftvårdsförbundet att avrapporteras.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

