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1 Hållbar utveckling – Kommunens ansvar och roll 

 

Borgholms kommuns hållbarhetspolicy utgör riktlinjerna för kommunens 

hållbarhetsarbete. Kommunens organisation är genom sina många och 

skiftande roller den största lokala aktören för en hållbar utveckling. 

Därför är det viktigt att kommunen föregår med gott exempel genom att 

arbeta aktivt för att uppnå det hållbara samhället. 

2 Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun 

Borgholms kommun skall vara en ekologiskt, socialt och ekonomiskt 

hållbar kommun. Det innebär att kommunen arbetar för att nå FNs 17 

globala hållbarhetsmål, No oil och Sveriges miljömål. 

För att nå målen ska: 

 Kommunstyrelsen i verksamhetsplanen sätta upp tydliga och 
mätbara mål 

 Kostnaderna för hållbarhetsarbetet beaktas i den årliga budgeten 

 Hållbarhetsorganisationen bereda förslag på åtgärder som leder till 
att målen uppnås 
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 Förvaltnings- och enhetscheferna ansvara för att åtgärderna arbetas 
in i förvaltningarnas verksamhetsplaner, kommuniceras till 
medarbetarna och att åtgärderna genomförs 

 Alla medarbetare inom kommunens organisation ansvara för att de 
fastställda åtgärderna genomförs i enlighet med verksamhetsplanen 

 Hållbarhetsarbetet följas upp och utvärderas varje år 

3 Genomförande 

Hållbarhetsarbetet sker metodiskt och är en självklar del i det dagliga 

arbetet. Hållbarhetsperspektivet beaktas i allt beslutsfattande och löper 

som en röd tråd genom alla steg i processerna. Hållbara alternativ 

prioriteras hela vägen från förslag genom planeringsfasen och 

genomförande eller upphandling. 

 

4 Uppföljning och utvärdering 

För att hållbarhetsarbetet ska bli effektivt och ge resultat genomförs 

uppföljning och utvärdering en gång per år. Resultatet av uppföljning 

och utvärdering leder till att genomförande i praktiken förenklas och blir 

kostnadseffektivt. 

 


