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Diarieenhet

Information om luftvårdsförbundet

Dagens sammanträde
Liselott Hovdegård informerade från det möte med luftvårdsförbundet som hon deltog i den 13 november 2019 i Kalmar. Kommunen har under en följd av år haft dålig
representation på luftvårdsförbundets möten, men nu är Liselott utsedd till kontaktpolitiker. Kommunen är ålagd att betala 20 000 kr per år som medlem i luftvårdsförbundet. Alternativet till medlemskap är att bedriva egen luftövervakning i kommunen, vilket bedömts bli väsentligt dyrare.
Mötet innehöll ganska lite information om luftvårdsförbundets arbete i länet, utan fokuserade mest föreläsningar om relaterade ämnen. Budskapet var att vi i Sverige är
relativt duktiga, och Kalmar län sticker inte ut på något sätt. De mätningar som görs i
länet är dock relativt begränsade. Ekonomin är begränsande för vad som kan uppnås.
Presentationerna från luftvårdsförbundets möte kommer att finnas tillgängliga för ledamöter på netpublicator. De kan även erhållas från kommunledningsförvaltningen.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/154 00 KS

Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att uppdatera kommunens hållbarhetspolicy enligt
det föreliggande förslaget

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog nu gällande hållbarhetspolicy 2017-12-18. Arbetet med
policyn och organisationsförändringar har gjort att delar av policyn inte kommer att
tillämpas, utan krånglar till arbetet med hållbarhet i kommunen. En förenklad version
av hållbarhetspolicyn bör antas och ersätta nu gällande policy.
Beslutsunderlag
Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun 2017-12-18
Förslag till ny hållbarhetspolicy för Borgholms kommun
Bedömning
Tre större förändringar har gjorts i förslaget till ny policy jämfört med den nu gällande. Den största ändringen är att stryka det hållbarhetsprogram som ska tas fram enligt nu gällande policy. Kommunen har redan ett antal antagna dokument som reglerar olika delar av hållbarhetsarbetet. Att ha flera dokument som reglerar samma sak
ställer till problem eftersom det blir otydligt vad som egentligen gäller. Det innebär
också dubbelarbete eftersom hållbarhetsprogrammet till stora delar skulle bli överflödigt när sakfrågorna redan finns reglerade i andra dokument.
I övrigt blir hållbarhetspolicyn nu person- och organisationsoberoende, vilket gör att
den inte behöver uppdateras så ofta. Texten har också bearbetats så att den blir
enklare och mera lättläst.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Diarieenhet

Kommunens översiktsplanering

Dagens sammanträde
Leon Hansson redogjorde för vad en kommunal översiktsplan är och gav en statusuppdatering av läget för arbetet med kommunens nya översiktsplan. Borgholms
kommuns senaste översiktsplan är från 2002 och eftersom lagen kräver att kommuner har en aktuell översiktsplan är det mycket viktigt att snabbt få fram en ny.
Nu pågår det som kallas tidig dialog i översiktsplanearbetet. En förhoppning är att
de formella processerna ska vara klara så att planen kan antas 2022. En av de saker som är lagstyrda i kommunala översiktsplaner och som måste göras är en relativt utförlig miljökonsekvensbeskrivning, där såväl positiva som negativa effekter bedöms.
Aktuellt just nu är att kommunens tjänstemän och politiker ska ut och föra en dialog
med medborgarna i olika delar av kommunen och kring olika teman. Alla tankar och
åsikter ska samlas in och bearbetas i projektet. Det är nu man ska vara med om
man ska ha bäst chans att påverka!

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Diarieenhet

Cykelstrategi

Dagens sammanträde
Leon Hansson informerade om arbetet med en cykelstrategi för Borgholms kommun. Cykelstrategin kommer att tas fram internt inom kommunen, med bland annat
ett internt samrådsförfarande. Strategin kommer som övriga strategier att vara relativt kortfattad, men till den ska en handlingsplan kopplas.
Tanken är att strategin ska stärka cykelkulturen lokalt, lyfta in cykeln bättre i samhällsplaneringen och att stärka Borgholms kommun som cykeldestination.
I andra projekt byggs och har byggts en hel del nya cykelvägar i kommunen. Det har
framkommit synpunkter från bland annat Krögarföreningen att det ”försvunnit” soptunnor från cykelvägarna. Om man vill befrämja cykling och särskilt cykelturism
måste det finnas möjligheter att slänga skräp, annars blir det nedskräpning.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Information och mötesplanering

Dagens sammanträde
Magnus Karlsson informerade om att han kommer att hålla utbildningen Glokala
Sverige i repris den 19 mars kl 9-12 i tingssalen. Då kommer även kommunens chefer att kallas till utbildningen. Det finns möjligheter för alla som vill att delta. Flera var
intresserade och det bedömdes att två kan få ersättning som ledamöter i miljö- och
hållbarhetsberedningen. De som får ersättning blir Tomas Zander och Liselott Hovdegård.
Beredningen har fått inbjudan att delta i den regionala miljömålsdagen i Kalmar 31
mars med tema Klimat, cirkulär ekonomi och vårt värdefulla vatten – och hur vi ur ett
brett perspektiv kan säkra vårt vatten genom innovativa lösningar. Joel Schäfer, Zissios Reizopoulos och Jan Erici kommer att delta i den.
Det behövs en konkret plan för hur skiftet från fossilt drivna till förnybart drivna fordon ska gå till i kommunen. Det finns beslut på att gå från fossilt till el och biogas,
men vad ska göras i praktiken? Vilka åtgärder/aktiviteter krävs för att kommunbilar
ska kunna tanka rent förnybar diesel, HVO100, i kommunen, för att beslutet om fossilfritt ska få genomslag när nya bilar köps in samt vid upphandling av transporter?
Dessa åtgärder/aktiviteter ska utgöra den första handlingsplanen till energi- och klimatstrategin, som Magnus Karlsson ska ta fram.
Kommande möten med beredningen diskuterades och beredningen beslutade att inte ha något möte i mars, samt att mötet i april börjar först kl 15.00.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

