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Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun
Hållbar utveckling - Borgholms kommuns ansvar och roll
En policy syftar till att styra beslut och uppnå önskade mål. Det övergripande syftet är att
beskriva kommunens syn på sitt ansvar för att uppnå ett hållbart samhälle. Själva policyn
nedan uttrycker inriktningen för kommunens hållbarhetsarbete.
Kommunen är den i särklass viktigaste lokala aktören för en hållbar utveckling. Det gäller
både den egna verksamheten och det geografiska området. Kommunen är myndighet
(samhällsplanering, byggande, miljö), verksamhetsutövare, ansvarig för utbildning av unga,
informatör och en förebild. Hur kommunen agerar gör skillnad.
Kommunen klargör härmed att den tar ansvar för de 17 globala hållbarhetsmålen, no oil
och det nationella generationsmålet med de 16 miljökvalitetsmålen och etappmålen.
Kommunen kommer att arbeta aktivt för att målen uppnås.

Hållbarhetspolicy – inriktning för hållbarhetsarbetet
Borgholms kommun ska vara en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta
ska uppnås genom att kommunen jobbar för uppfyllelse av FNs Agenda 2030 och det
nationella generationsmålet genom att uppfylla de 16 miljökvalitetsmålen. Detta innebär att:


Kommunen utformar ett hållbarhetsprogram som beskriver de åtgärder som ska
genomföras för att nå hållbarhetsmålen



Hållbarhetsprogrammet styr hur arbetet ska gå till på en nivå som möjliggör
genomförande i verksamheterna



Nämnderna, förvaltningarna och de kommunala bolagen ska bidra till utformningen av
programmet och genomför åtgärder som leder till måluppfyllelse



Hållbarhetsprogrammet implementeras i den dagliga verksamheten vid samtliga
kommunala förvaltningar, bolag och verksamheter



Vid upphandling ställer kommunen tydliga krav på leverantörerna med utgångspunkt
från innehållet i hållbarhetsprogrammet

Ansvarsfördelning
Ansvaret för att hållbarhetspolicyn och hållbarhetsprogrammet omsätts i praktisk handling har
kommunstyrelsen. Ansvarig förvaltning för framtagande, uppföljning och utvärdering av
hållbarhetsprogrammet är samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningscheferna ansvarar för
att innehållet i kommunens hållbarhetspolicy och de delar av hållbarhetsprogrammet som
berör respektive verksamhet kommuniceras till medarbetarna.

Antagen KF 2017-12-18 § 194
Det är chefernas och arbetsledarnas ansvar att säkerställa att hållbarhetspolicyn följs och att
hållbarhetsprogrammet genomförs.
Alla medarbetare inom Borgholms kommun och de kommunala bolagen har ett ansvar. De är
även kommunens ansikte mot kommuninnevånare och besökare. Därför ska de hålla sig
informerade om målen och åtgärderna i hållbarhetsprogrammet och agera i enlighet därmed.
När varor och tjänster upphandlas/inköps är det beställarens ansvar att ställa hållbarhetskrav.

Genomförande
Hållbarhetsarbetet ska ske metodiskt och vara en självklar del i den dagliga verksamheten.
Hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt beslutsfattande och genomsyra alla steg i
processen. Det innebär att hållbara alternativ prioriteras hela vägen från förslag till planering
och genomförande eller upphandling. Vid uppföljning och utvärdering av resultaten ska
hållbarhetsperspektivet vägas in och ges hög prioritet.
Efterhand som arbetet mot målen fortlöper ska hållbarhetsprogrammet årligen uppdateras.
Borgholms kommun ska också delta i det regionala hållbarhetsarbetet. Borgholms kommun
ska också delta i det regionala hållbarhetsarbetet och uppfylla de åtaganden som följer av att
Borgholms kommun är en eko-kommun.

Uppföljning och utvärdering
För att arbetet med hållbar utveckling ska bli effektivt krävs regelbunden uppföljning och
utvärdering. Uppföljning och utvärdering av Borgholms kommuns hållbarhetsprogram ska
ske med utgångspunkt från de regionala och nationella uppföljningarna. Det som
framkommer vid denna uppföljning ska när det är nödvändigt användas för att göra
förändringar i programmet så att det enklare kan implementeras i praktiken.
Hållbarhetsberedningen kan i samband med uppföljning och utvärdering peka ut
fokusområden. Utpekade områden ska sedan ges högsta prioritet i det kommunala
hållbarhetsarbetet under det efterföljande året.

Bakgrund till innehållet i hållbarhetspolicyn
På ett toppmöte i september 2015 antogs FNs program Agenda 2030 som är en handlingsplan
med 17 mål och 169 delmål (1). Målet med Agenda 2030 är att uppnå en ekonomisk-,
ekologisk- och socialt hållbar utveckling och handlingsplanen har tydligt åtgärdsfokus.
Miljö- och hållbarhetsfrågor är intimt förknippade med demokratin och demokratiska
beslutsprocesser. Världen står genom FN och Agenda 2030 enade i frågan om hur människans
framtid ska formas. Det hållbara samhället ska uppnås genom att värna om människorna och
demokratin Ett viktigt mål är att till år 2030 skapa fredliga-, rättvisa-, fria- och jämställda
samhällen utan fattigdom och med människor vid god fysisk- och psykisk hälsa. Välmående
och friska människor har kapacitet att engagera sig i samhällsfrågor och hantera miljö- och
klimatutmaningarna.
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Det övergripande målet för svensk miljöpolitik kallas för generationsmålet och lyder:
Målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen i vårt land är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.
Generationsmålet fastställdes år 1999 av riksdagen och ska uppnås till år 2020. För att
konkretisera generationsmålet och underlätta arbetet med måluppfyllelse finns det 16
miljökvalitetsmål (2). De beskriver det miljötillstånd vi eftersträvar till år 2020, och är
resultatinriktade. För att underlätta möjligheten att nå de 16 miljökvalitetsmålen och därmed
också generationsmålet finns också etappmål.
De nationella miljökvalitetsmålen motsvarar den ekologiska dimensionen av hållbar
utveckling enligt Agenda 2030. De globala hållbarhetsmålen har tydligt åtgärdsfokus och
integrerar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. De har dock tyngdpunkt på socialoch ekonomisk hållbarhet. Att arbeta med utgångspunkt från båda de här målsystemen ger en
heltäckande målbild för hållbarhetsarbetet.
I Kalmar län bedrivs hållbarhetsarbetet bland annat genom Kalmar läns klimatkommission
som är ett samarbete mellan Regionförbundet och Länsstyrelsen. De regionala målen och
strategierna har fått benämningen No Oil (3). Det finns tre övergripande mål med arbetet.
Kalmar län ska till år 2030 eliminera nettoutsläppen av fossil koldioxid. Samtidigt ska en
hållbar tillväxt främjas med fler jobb och mer export. Slutligen ska länets energianvändning
effektiviseras. Ett sätt att nå dessa mål är att satsa på produktion av biogas.
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