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§ 8      
 
Vattenmålen är antagna -vad händer nu? Diskussion 
  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och hållbarhetsberedningen har i sin roll såväl som beredning som kommu-
nens vattengrupp varit engagerad i att ta fram nya mål för kommunens vattenarbe-
te. De tidigare gällande målen var från 2009 och i stort behov av revidering.  

Beslutsunderlag 
Mål för Borgholms kommuns vattenarbete, kommunfullmäktiges beslut 2021-08-16, 
§ 96 

Dagens sammanträde 
Beredningen hade en öppen diskussion om hur fortsättningen på kommunens vat-
tenarbete bör te sig efter att kommunfullmäktige har antagit nya mål för vattenarbe-
tet. Kristin Bertilius, projektledare för kommunens vattenprojekt, deltog i diskussio-
nen.  

Slutsatsen av diskussion blev att det behövs en handlingsplan kopplad till målen. 
Den bör innefatta alla vattenfrågor i kommunen; grundvatten, dricksvatten, dagvat-
ten och ytvatten inklusive våtmarker. Det behövs också en politiskt tillsatt styrgrupp 
för kommunens vattenprojekt, det vill säga de projekt som möjliggörs genom externa 
anslag. Dessa projekt kan inte beslutas i den ordinarie politiska organisationen ef-
tersom de är beroende av vilka anslag som blir möjliga att söka och när. Ansvarig 
för att besluta en handlingsplan är kommunstyrelsen.   

Beredningen var också enig i att det behövs en tjänst för vattenfrågor som finansie-
ras direkt av kommunen. Hela eller delar av tjänsten kan sedan användas som med-
finansiering till externa projekt. Det är dock viktigt att kommunen själv kan nyttja de-
lar av tjänsten för ändamål som inte kan ingå i externfinansierade projekt.   

______________
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§ 9    
 
Klimatanpassning - information 
 

Dagens sammanträde 
Leon Hansson, som ansvarar för att ta fram Borgholms kommuns nya översiktsplan, 
berättade om hur man arbetar med klimatanpassning i planen. Planen behandlar 
bland annat höjda havsnivåer och extrema väderhändelser som torka, skyfall och 
värme. Beredningen hade många frågor till Leon och diskussionen var intensiv.  

Leon tackades för presentationen och beredningen uttalade ett intresse av att fort-
sätta följa relevanta frågor i översiktsplanearbetet och vara uppdaterade. 

 
______________
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§ 10   KS 
 
Miljömålsuppföljning 

Beslut 
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar 
att  beredningen önskar ett underlag för kommunens uppföljning av såväl miljö-

mål som hållbarhetsarbete och som är integrerat i kommunens mål- och re-
sultatuppföljning 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun följer upp mål och resultat årligen i budgetprocessen. I upp-
följningen finns ett antal parametrar av betydelse för miljömål och hållbarhetsarbe-
tet, men det saknas en tydlig koppling av uppföljningen till såväl miljömål som håll-
barhetsarbete. I beredningens mandat finns ett ansvar att svara för uppföljningen 
av beslutade mål inom beredningens ansvarsområden.  

Beslutsunderlag 
Regional årlig uppföljning av miljömålen 2020, Kalmar län – dokumentet ligger i 
Netpublicator under Dokument 

Bedömning 
Borgholms kommun gör årligen en uppföljning av mål och resultat som ett underlag 
till den likaså årliga budgetprocessen. Där ingår ett antal frågeställningar som har 
bäring på såväl Sveriges miljömål som kommunens hållbarhetsarbete. Däremot 
går det inte att från resultatuppföljningen direkt plocka ut de parametrar som kopp-
lar till uppföljning av miljömålen.  

Konsekvensanalys 
Det saknas en överblick av hur kommunens hållbarhetsarbete fortskrider och 
hur kommunen levererar i relation till miljömålen. Relevanta parametrar i 
kommunens uppföljning behöver identifieras och om det finns behov kom-
pletteras.  

Beslut skickas till 
Tillväxtenheten - miljöstrategen 
______________
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§ 11     
 
Information och mötesplanering 

 

Dagens sammanträde 
Liselott informerade om att luftvårdsförbundet har ett inplanerat möte under hösten. 
Hon har för avsikt att delta och kommer att rapportera tillbaka till beredningen om 
det framkommer något av intresse. 

Beredningens nästa möte är onsdagen den 17 november kl 14. 

 
______________
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