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§ 1  
Beredningens arbetsformer - revisorernas syn 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har träffat Miljö- och hållbarhetsberedningens arbetsutskott 
för en dialog om beredningens arbete. 

 

Dagens sammanträde 
Ordförande Tomas Zander informerade om ett möte med kommunens revisorer, och 
berättade om vad som diskuterats. Beredningen diskuterade arbetsformer och do-
kumentation av arbetet.  

 
______________
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§ 2  
Kommunens vattenarbete 

Beslut 
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar 
att  ånyo se över föreslagna mål för vattenarbetet och tydliggöra att dessa även 

svarar upp mot EU:s ramdirektiv för vatten samtidigt som de utgör en fort-
sättning på kommunens tidigare arbete i såväl projektform som kommunens 
vattengrupp.  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och hållbarhetsberedningen utgör vattengrupp för kommunen. Punkten är 
därför stående på beredningens dagordning för att beredingen ska hållas informe-
rad om kommunens vattenarbete och i övrigt läget för vattenfrågorna i kommunen.  

Dagens sammanträde 
Miljö- och hållbarhetsberedningen hade en kort diskussion om kommunens vatten-
mål. Miljö- och hållbarhetberedningen har föreslagit reviderade mål för kommunens 
vattenarbete till kommunfullmäktige. Dessa har återremitterats från kommunfullmäk-
tige.  

Kristin Bertilius presenterade samrådsprocessen för Vattenmyndighetens åtgärds-
program och åtgärdsmål. Vattenmyndighetens arbete utgår från EU:s vattendirektiv. 
Borgholms kommun har liksom alla andra kommuner omfattande krav på sig att gö-
ra bedömningar av samtliga vattenförekomsters status samt följa upp och rapportera 
om detta. Bland de ämnen som ska hanteras i kommunernas åtgärdsprogram är 
vattenplanering, fysisk planering, dricksvattenskydd och VA-planering inklusive dag-
vattenhantering. 

Beredningen diskuterade hur Borgholms kommun skulle kunna förbättra sitt vatten-
arbete på ett kostnadseffektivt sätt. Jämförelser gjordes bland annat med hur arbe-
tet sker i Kalmar kommun.  

Även vattenprojektverksamheten, dess finansiering och behov av personella resur-
ser diskuterades. Koppling till målen för vattenarbetet gjordes.  

 
______________
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§ 3  
 
Ekosystemanpassad skötsel av kommunens grönytor 
 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och hållbarhetsberedningen har uppdragit åt kommunens miljöstrateg att ar-
beta för en ekosystemanpassad skötsel av kommunens grönytor. 

Dagens sammanträde 
Miljöstrategen Magnus Karlsson arbetar med en handledning för ekosystemtjänster 
som främst är avsedd för kommunens planarbete. Magnus påpekade att arbetet går 
långsamt då all tid går till ärendehantering. Mycket lite tid kan prioriteras för strate-
giskt arbete.  

Diskussionen kom att handla om behov av resurser och prioriteringar, då i princip 
ingen tjänstemannatid avsätts för strategiskt hållbarhetsarbete. Om kommunen ska 
kunna driva ett hållbarhetsarbete måste resurser avsättas. 

 
______________
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