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1 Syfte 
Borgholms kommun ska vara en hållbar kommun och uppfattas som en 
hållbar arbetsplats, och engagera medborgarna i hållbarhetsfrågorna. 
Kommunen arbetar för att nå nationella och regionala mål för hållbarhet. Ett 
viktigt sådant mål är att all energi ska vara fossilfri. Energi- och klimat-
strategin ska vara vägledande för hur kommunen ska arbeta för att nå 
målen och engagera medborgare och företagare i arbetet. Till strategin 
knyts en handlingsplan med förtydliganden (kommunala mål) och aktiviteter.  

2 Arbetssätt 
En förutsättning för ett framgångsrikt energi- och klimatarbete är att politiker 
och medarbetare har goda kunskaper om energi- och klimatfrågor. 
Kontinuerligt lärande är nödvändigt och alla medarbetare uppmuntras att 
vidareutveckla sina kompetenser. Skolan har en särskilt viktig roll. 

Kommunen ska också vara en föregångare och inspiratör för företagare och 
kommuninvånare. Inom de områden där kommunen saknar rådighet ska 
kommunen så långt möjligt underlätta för andra aktörer att bli fossilfria och i 
övrigt stimulera till hållbarhet. Kommunen underlättar för aktörer att 
producera fossilfri energi i kommunen. 

Vid nya verksamheter eller byggnationer i kommunen ska den bästa till-
gängliga tekniken, med hänsyn tagen till de ekonomiska förutsättningarna, 
användas för att minimera energianvändningen och minska klimatpåverkan. 
Detsamma gäller vid förändringar i verksamheter eller renovering/ombygg-
nation.  

Energi- och klimatfrågorna har specifikt pekats ut som områden där sam-
verkan med Mörbylånga kommun är lämpligt.  

3 Särskilda utmaningar 
Borgholms kommun är i stort sett fossilfri med undantaget resor och 
transporter. Arbetsmaskiner, transporter och bilresor svarar för nästan all 
användning av fossil energi i kommunen. Många vill köra fossilfritt, men 
tillgången på fossilfria drivmedel undantaget el är begränsad. Kommunen 
ska verka för en ökad tillgängliget till fossilfria drivmedel i kommunen, liksom 
för en bättre cykelmiljö.  

Jordbruket och besöksnäringen, båda väl representerade i kommunen, är 
idag stora förbrukare av fossil energi. Kommunen har därför en viktig uppgift 
i att arbeta för att dessa näringar ska bli hållbara. 

I likhet med de flesta kommuner står konsumtionen för en stor andel av 
kommunens energi- och klimatavtryck. Merparten av det avtrycket sker i 
praktiken utanför kommunen. För kommunen är hållbar upphandling en 
viktig åtgärd. Både som inspiratör och aktör ska kommunen verka för 
återbruk, återvinning och en minskad avfallsmängd. 
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Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 

4 Uppföljning 
Energi- och klimatarbetet ska följas upp årligen med en statusrapport som 
presenteras för kommunfullmäktige. Årligen, eller vid behov, revideras 
handlingsplanen efter kommunfullmäktiges beslut. 
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