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 Kommunfullmäktige 

 

Borås Stads Miljöprogram 

Kommunstyrelsen beslutar 

Borås Stads Miljöprogram återremitteras till Miljö- och konsumentnämnden för 

fortsatt handläggning, i enlighet med redovisade synpunkter. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal 

gånger. Under 2021 begärdes en förlängning av nuvarande miljömål för att 

hinna omstrukturera arbetssätt och processer i ett nytt strategiskt dokument 

som innefattar stora delar av stadens miljöarbete. Det har tidigare saknats ett 

helhetstänk och ett övergripande arbetssätt för att samla ihop stadens 

miljöarbete. Borås Stads Miljöprogram är det dokument som ska hålla ihop 

strategiska dokument inom miljöområdet exempelvis energi- och 

klimatstrategin, avfallsplan och VA-plan.  

Miljöprogrammet ersätter befintliga miljömål och miljöpolicy.  

Det är positivt att Miljöprogrammet samlar de olika styrdokumenten inom 

miljöområdet. Stadens nuvarande miljöarbete är i behov av ett mer 

övergripande arbetssätt och en förenklad struktur kring hur vi inom staden 

arbetar med exempelvis miljöcertifieringar och regionala och nationella 

åtaganden inom miljö och klimat. 

Miljöprogrammet beskriver ett samlat tillitsbaserat arbetssätt för miljöfrågor 

inom kommunkoncernen. Detta är väldigt bra, men det är viktigt att påpeka att 

det kräver kompetens ute i organisationen samt stöttning och vägledning.  

Kommunstyrelsen anser att vissa av målen är ganska vagt formulerade och 
snarast av kommunikativ karaktär ”minskad resursanvändning”, ”öka 
kommunens positiva miljöeffekter”, vilket ger upphov till följdfrågor. Vilka 
resurser? Hur mycket får kommunen använda av resurs X. Det kommer i 
slutändan bli föremål för bedömningar och sunt förnuft. Det går nämligen inte 
att fastställa om dessa riktlinjer har följts eller inte. 
  
Kommunstyrelsen anser att det vore att slå fast att verksamheten ska vara i 
enlighet med miljöbalken. Det räcker faktiskt så, alltså utan ett mellanlager av 
kommunala (och regionala) riktlinjer som genererar mer byråkrati. Det blir 
tydligen lätt så att man sitter och fyller i matriser till tveksam nytta både för 
miljön och den respektive verksamheten. 
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Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Miljöprogram inkl bilaga 

2. Remissammanställning Miljöprogram 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Alla förvaltningar och bolag i Borås Stad 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

 


