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§ 22 Fastställande av dagordning  
 
Rådets beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 23 Hållbara Karlshamn - status nulägesbeskrivning 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Rådet diskuterar det viktiga i att underordna allt som rör klimat- och miljöfrågor under 
Hållbara Karlshamn. Jesper visar arbetet med grundstrukturen med olika tema- och 
fokusområden. Hållbara Karlshamn behöver bli hela kommunens övergripande plan för 
arbetet med hållbarhet, men då behövs en nystart på arbetet med Hållbara Karlshamn 
och dess struktur samt mer resurser. Strukturen måste beslutas på något sätt, kanske 
som en informationspunkt, Uppföljning av arbetet med Hållbara Karlshamn behövs. 
 
Inkommen motion om energiplan för Karlshamns kommun. Den måste kunna 
genomföras men är då viktigt att ta fram det som kan leda till handling. Måste också 
avgränsas. Kommunen som organisation och kommunen som geografiskt område, vilket 
avses. Energiplanen måste även gå ihop med de planer vi redan har under Hållbara 
Karlshamn. Tanken var en Klimat- och energipolicy/strategi. Hur tänker man sig då 
istället? En Klimatstrategi vid sidan om? 
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§ 24 Strategi gällande elbilsladdare 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Ett helhetsgrepp måste tas gällande elbilsladdare för både kommunens egna behov och 
bilar, samt en strategi för kommunen generellt (inklusive KEAB och nätbolagen). Ärende 
om fordonsstrategi skrivs fram av antingen Jesper eller Daniel för beslut i 
kommunstyrelsen i december eller januari. Fordonsstrategin hänger bl. a. ihop med 
samhällsbyggnad i stort och energiplanen, diskussion bör föras med berörda parter som 
exempelvis nätbolagen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen för kännedom  
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§ 25 Resursbrist  
 
Rådets beslut 
 
att starkt rekommendera kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att möjliggöra för 
strategiskt arbete för miljö och klimat.  
 
Sammanfattning 
 
Rådet framför än en gång synpunkter på resursbristen för åtgärder kring klimat och 
miljö. Hållbara Karlshamn är exempelvis beslutat, men egentligen utan att tillhandahålla 
resurser, eller till och med ta bort resurser nu i och med personalbesparingarna. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 26 Uppmaning att använda miljörådet i miljö- och klimatfrågor 
 
Rådets beslut 
 
att kommunstyrelsen uppmanar förvaltningar att använda miljörådet som remissinstans 
eller för beredning ärenden som berör miljö och klimat.  
 
Sammanfattning 
 
Det är viktigt att förvaltningar använder miljörådet för beredning av frågor som ska till 
kommunstyrelsen och som på något sätt berör miljö- och klimatfrågor.  
 
Kontakta handläggare Emma Håkansson för utskick om motioner som berör miljörådet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen för kännedom  
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§ 27 Övrigt 
 
Inga övriga frågor föreligger vid dagens sammanträde. 
 
 


