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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

2017-03-27 

Tid: Måndag 2017-03-28 kl. 17.00 

Plats: Österlånggatan 72 
  

Sammanträdet är öppet för allmänheten. 

ARBETSLIVSNÄMNDEN  

Lars-Åke Johansson 

Dag Forsström 

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före 
sammanträdet enligt följande: 
Rödgröna tisdagen den 21 mars kl. 17.00 
Alliansen måndagen den 27 mars kl. 17.30 
Sverigedemokraterna tisdagen den 28 mars kl. 16.00 

ÄRENDEN 
1. Val av justerande ledamot och ersättare  

 (Förslag: Lars-Gunnar Forslund med Lotta Preijde som ersättare, 
justeringsdatum: torsdag den 30 mars). 

2. Information Lex Sarah 2016 

3. Information från förvaltningschefen 

4. Kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden   Bilaga 

5. Budgetuppföljning efter februari 2017 Bilaga 

6. Plan för lika rättigheter och möjligheter 2016  Bilaga 

7. Arbetslivsförvaltningens personalbokslut 2016 Bilaga 

8. Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018 Bilaga 

9. Miljöpolicy för Borås stad och Borås stads miljömål 2017-2020 Bilaga 

10. Hemställan om förhyrning av fastighet 
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11. ANMÄLNINGSÄRENDEN 
a) Protokollsutdrag KS 2017-01-30, § 32 
Klassificeringsstruktur i Borås Stad 
Dnr 2017/ALN0029 004 
 
b) Protokollsutdrag KS 2017-01-30, § 33 
Säker och Trygg kommun 
Dnr 2017/ALN0033 001 
 
c) Protokollsutdrag KS 2017-02-27 § 105 
Hälso- och sjukvårdsavtal samt Överenskommelse om samarbete 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk 
Dnr 2017/ALN0040 106 
 
d) Protokollsutdrag KF 2017-01-26, § 10 
Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program 
Dnr 2017/ALN0052 760 
 
e) Protokollsutdrag KF 2017-02-23, § 35 
Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden 
Dnr 2017-02-23, § 35 
 
f) Skrivelse av Migrationsverket, daterad 2017-02-20 
Migrationsverkets uppdrag att anvisa kommuner att ta emot nyanlända 
Dnr 2017/ALN0035 133 
 
g) Delrapport av utvecklingsarbete med Romsk inkludering 2016 
Dnr 2016/ALN0020 047 
 
h) Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.  
1 SoL t.o.m. den 31 mars 
 
i) Protokoll Boråsregionens etableringsråd 2017-02-20, § 1-7 
 
j) Protokoll Romska rådet 2017-02-21, § 1-12 
 
k) Arbetslivsförvaltningens – protokoll FSG av 2017-02-07 
 
l) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2017-03-20 

 
12. ÖVRIGA FRÅGOR 
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Arbetslivaförvaltningen 
Margareta Udèn Hoff, 033-35 84 69 

2017-03-21 2017/ALN0043 

 
Arbetslivsnämnden 
 

 

 

Kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden ser positivt på en regelbunden dialog mellan verksamheten och 
beslutsfattarna och utser därför kontaktpolitiker för de olika verksamheterna inom 
förvaltningen.  
 
Grupperna är indelade i fyra olika verksamhetsområden enligt följande: 
 
Försörjningsstöd 
Återbruk/alternativ arbetsmarknad 
Jobb Borås - Feriejobb 
Integration - Introduktion 
 
Förslag till beslut  
Nämnden beslutar att utse följande kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden: 
 
Försörjningsstöd – NN, ……. 
Återbruk/alternativ arbetsmarknad - NN, ……. 
Jobb Borås – Feriejobb - NN, ……. 
Integration – Introduktion - NN, ……. 
 
 
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN 
 
 
Dag Forsström 
Förvaltningschef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga: Förändrad uppdragsbeskrivning och fördelning av områden för kontaktpoliti-
ker 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdag 
 2016-10-25 

§ 100 Dnr 2016/ALN0107 000 
Förändrad uppdragsbeskrivning och fördelning av 
områden för kontaktpolitiker  
Arbetslivsnämnden har i början av mandatperiod utsett kontaktpolitiker inom 
samtliga verksamhetsområden. Uppdraget innebär att följa arbetet inom utsett 
område. Det är positivt då politikerna tar aktiv del av uppföljningar och resultat, 
samtidigt som det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Nu 
behöver en omfördelning av områdena ske och tydligare upplägg införas i samband 
med omorganisationen. 
 
Kontaktpolitikernas uppdrag är att mer ingående följa utvalda verksamheter inom 
Arbetslivsnämnden. Dialog om resultat är centralt. Utgångspunkten för 
kontaktpolitikerna är alltid ökad måluppfyllelse för arbetet som bedrivs inom 
nämnden. För att kunna ta del av ledningen, personalen, deltagarnas och andra 
intressenters intryck och kunskaper behövs ett tydligt upplägg och innehåll för 
kontaktpolitikerna. Omorganisationen som medför att delar av verksamheten lämnas 
över till Sociala omsorgsförvaltningen gör också att en omfördelning av områdena 
för kontaktpolitiker behöver ske.  
 
Omfattningen är en halvdags verksamhetsbesök per termin som sker under dagtid. 
Verksamhetschefen ansvarar för kallelse och innehåll inför besöket. Upplägget 
innebär att kontaktpolitikerna först träffar ansvarig verksamhets- och enhetschef/er, 
därefter personalen och sedan deltagarna där det är möjligt. Besöket avslutas med 
återsamling och dialog tillsammans med ledningen. Datum för besök bör planeras in 
redan vid årets början och sker förslagsvis under maj respektive november, om inte 
särskilda skäl för annat besöksdatum finns. Återrapportering av verksamhetsbesök 
och annat relevant, sker under kommande nämndssammanträde. 
 
Kontaktpolitikerna utses i grupper om lämpligtvis 4-5  per verksamhetsområde. Det 
är önskvärt om indelningen sker utifrån att i första hand en av politikerna tillhör 
majoriteten och den andra oppositionen. I andra hand är det bra om indelning sker 
utifrån att den ene politikern har erfarenhet av kontaktpolitiker rollen från förra 
mandatperioden och att den andre politikern är ny i nämnden. 
I tredje hand bör den ena kontaktpolitikern vara kvinna och den andra en man. 
 
Områdena är: försörjningsstöd, Återbruk/alternativ arbetsmarknad, Jobb Borås-
Feriejobb och integration-introduktion.  
 
Beslut  
Nämnden beslutar att godkänna förslaget till ny uppdragsbeskrivning.  



 PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdag 
 2016-10-25 

Vid protokollet 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars-Åke Johansson (S) Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 oktober 2016. 
 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
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Arbetslivsförvaltningen 
Per-Olof Jinnegård, 033-35 38 85 

2017-03-21 Dnr 2017/ALN0042 
 

 Arbetslivsnämnden 

 

Budgetuppföljning efter februari 2017 
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden.  

 
Förslag till beslut  
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-februari 2017 med 
helårsprognos. 
 
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Dag Forsström 
Förvaltningschef 
   

 
Per-Olof Jinnegård 

  Chef för ekonomifunktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga: Månadsuppföljning februari 2017 Arbetslivsnämnden 
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1 Inledning 
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser 
som leder till att individen kan försörja sig själv skall prioriteras. Nämnden samverkar med externa 
utförare inom sitt verksamhetsområde. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. 

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att nå syftet med att den enskilde ska nå egen 
försörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 
invandring, samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet ligger 
också invandrarservice och insatser för nationella minoriteter, romsk inkludering samt finsk 
förvaltningsområde. 

Nämnden ansvarar för Borås Stads del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar 
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personligt ombud samt representera Borås Stads när 
det gäller tolkförmedlingen Väst. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2016-
02 Budget2017 Budget 

2017-02 
Utfall 2017-

02 
Prognos 

2017 Avvikelse 

Central, 
administr
ation 

-1 360 -13 780 -2 270 -3 361 -13 780 0 

Politisk 
verksamh
et 

-220 -1 476 -245 -160 -1 476 0 

IFO 
ekonomis
kt bistånd 
exkl. 
försörjnin
gsstöd 

-10 082 -68 360 -11 374 -10 619 -67 360 1 000 

Försörjnin
gsstöd -10 703 -66 500 -11 083 -9 525 -64 500 2 000 

Integratio
n -2 469 -4 024 -652 -2 259 -4 024 0 

Arbetsma
rknadsins
atser 

-12 498 -51 070 -12 696 -16 927 -54 331 -3 261 

Feriearbet
en 0 -15 000 0 0 -15 000 0 

Övrigt -540 -3 629 -597 -617 -3 629 0 

Buffert 0 -2 261 -377 0 0 2 261 

Summa -37 872 -226 100 -39 294 -43 468 -224 100 2 000 

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 2 000 tkr. Resultatet består av underskott 
med, - 3 261 tkr arbetsmarknadsinsatser, + 1 000 tkr övrig IFO, + 2 000 tkr försörjningsstöd, samt 
buffert + 2 261 tkr. 

Central administration 

Administrationen som består av förvaltningsledning, ekonomifunktion, personalfunktion, kvalitet och 
utveckling samt Pul-handläggare. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 

Politisk verksamhet 

Verksamheten består av kostnader för nämnden samt 50% nämndsekreterare, verksamheten beräknas 
gå plus minus noll. 

IFO (Individ och familjeomsorg) 

Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har 
undersökt och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det 
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möjligt att omvandla ett passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan 
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjligt och så 
få hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd. 

Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan 
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla 
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättsäkerhet, vilket också underlättar för personalen på 
försörjningsenheten. Budgeten för försörjningsstöd för år 2017, 66 500 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet är t.o.m. februari 2017, 9 525 tkr. Budgeten för samma period är 11 083 tkr, 
nettokostnaden är lägre jämfört med budget med 1 558 tkr. Jämfört med 2016 är resultatet bättre med, 
1 178 tkr och jämfört med år 2015 är resultatet bättre med 1 194 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet beräknas till 64 500 tkr, verksamheten beräknas göra ett plusresultat med 2 000 tkr. 

Utveckling av försörjningsstödet. 

      

2017 Utfall tkr 2016 Utfall tkr 2015 Utfall tkr 

Januari 4 942 Januari 5 705 Januari 4 482 

Februari 4 583 Februari 4 998 Februari 6 237 

S.A Jan-Febr 9 525 S.A Jan-Febr 10 703 S.A Jan-Febr 10 719 

Prog.Bokslut 64 500 Bokslut 66 250 Bokslut 73 393 

Förutsättningar för försörjningsenheten är att det finns tillräckligt med socialsekreterare, en del av 
personalen är ung och oerfaren och personalomsättningen är emellanåt hög. I Borås Stad är de en 
normal arbetslöshet och en låg utbildningsnivå. Grundinställningen för både personal och klienter är 
tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne 
och känna en trygghet vid besök hos försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden. 
Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara skriftligt och rättssäker och det ska finnas möjlighet för 
klienten att förstå sin egen ekonomi och möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. 

Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och 
klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar alltid vid 
handläggarbyten. Framgångarna inom försörjningsstödet består av de små detaljerna som gör 
skillnaden, små saker får stora saker att hända. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker 
socialsekreteraren att hitta andra alternativ än försörjning av försörjningsstöd. Det finns många olika 
metoder för att ha ett så lågt försörjningsstöd dom möjligt. En metod är att det arbetas med rutiner 
som bland annat innebär tydliga och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i 
socialsekreterarens ansvar, graden av krav och kontroll är höga och strukturerade. Det innebär att 
ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, begränsningarna i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för 
klienter och handläggare. En annan metod är att ansvara för hela processen när det gäller 
försörjningsstödet. I jämförelse med andra kommuner i Borås Stads storlek har försörjningsstödet inte 
valt att dela upp arbetsmomenten motivation och ekonomisk handledning. Socialsekreteraren ansvar 
för hela processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns 
möjlighet att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar. 

Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar 
också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver 
bistånd och verksamheten har också en förebyggande effekt. 

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. 
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett 
lönearbete i syfte att nå egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till 
och med februari har personalkostnaden varit 4 134 233 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 
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2 472 211 kr, personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 1 662 022 kr. Under samma 
period har minskningen av försörjningsstöd varit  1 309 659 tkr, på helår beräknas att 
försörjningsstödet minskas med 6 000 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i februari har 
varit 84 personer.   

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2017-02-28, 887 hushåll jämfört med 2016-02-29, 1048 hushåll 
och 2015-02-28, 1113 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2017-02-28, 504 
hushåll jämfört med 2016-02-29, 591. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2017-02-28 97,53 %, 
jämfört med 2016-02-29, 96,91 %, jämfört 2015-02-28, 96,80 %. 

Arbetslivsnämnden ska ställa krav på utbildning, arbete eller annan planerad verksamhet. Det som kan 
göras enligt lagstiftning gör idag. 

Övrig IFO beräknas göra ett överskott på 1 000 tkr beroende på ej full bemanning av socialsekreterare 
på försörjningsenheten. 

Integration 

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 
invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. 

Som övergripande ansvarig för kommunens integrationsarbete ska nämnden fungera som ett 
kunskapscenter som sprider information kring integrations och mångfaldsfrågor. 

Integrationsarbete bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålgruppen för 
integrationsarbetet är Boråsare som är födda utomlands och Boråsare som är födda i Sverige vars båda 
föräldrar är födda utomlands. Integrationsarbetet bedrivs mot tre målgrupper. invånare i Borås Stad, 
anställda och politiker i Borås Stad. 

Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden ansvarar för arbetar nämnden ihop med Marks 
Kommun.. Verksamheten beräknas klara sin budget. De två olika kommunerna betalar för sina 
respektive invånare. Verksamheten består av administration, samhällsinformation samt köp av 
tolkservice. 

Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden fått för samhällsorientering för alla nyanlända. 
Övriga delar under integration där kommunbidraget används är invandrarservice, romsk inkludering 
och övriga nationella minoriteter. Under integration ingår också finskt förvaltningsområde som 
finansieras med statliga medel. Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat. 

Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och 
Utbildningsnämnden samverkar om vägar till utbildning och arbete för denna grupp. 

Arbetslivsnämnden använder statsbidrag för att finansiera verksamheten flyktingguider/fadderfamilj. 
Under år 2017 finns det en person som arbetar med verksamheten. 

Satsningar under integrationsområdet för år 2017 

• Romsk inkludering, där Arbetslivsnämnden satsar 500 tkr samt Länsstyrelsen som bidrag med 
500 tkr. 

• Samråd Nationella minoriteter. 
• Integrationsråd. 
• Dialogmöten, inbjuda samtliga invandrarföreningar samt ideella (idéburna) organisationer. 
• Mångfaldsinformation, arbete mot rasism och främlingsfientlighet. 
• Integrationsdag. 
• Flyktingguider/Fadderfamiljer där Arbetslivsnämnden satsar 639 tkr samt Länsstyrelsen 492 tkr. 
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Under perioden januari-februari har Arbetslivsnämnden överfört 353 125 kr, 56 antal i februari, 57 
antal i januari, till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. 

Under perioden januari-februari har Arbetslivsnämnden överfört 2 350 000 kr, 375 antal i februari, 377 
antal i januari, till Grundskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari har Arbetslivsnämnden överfört 515 625 kr, antal 83 i februari, antal 
82 i januari, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari har Arbetslivsnämnden överfört 4 680 375 tkr, antal i februari 892, 
antal i januari 891, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som går i SFI-utbildning 
(Svenska för invandrare).   

• Antalet mottagna flyktingar var 2017-02-28, 123 st jämfört med 2016-02-28, 135 st. 
• Utav de 123 mottagna flyktingarna kommer 62 % från Syrien, 16 % från Afghanistan, 8 % från 

Irak, 3 % från Eritrea, 2 % Somalia, 1 % från Albanien, 1 % från Etiopien, 1 % från Jemen 1 % 
från Jordanien, 1 % Libanon, 1 % Nigeria, samt 3 % statslösa. 

• Åldersmässigt är det 57 % i åldern 20-39 år, 11 % 7-15 år, 11 % 40-59 år, 8 % 2-5 år, 5 % 16-19 
år, 4 % 6 år, 2 % 0-1 år samt 2 % 60 -. 

• 55 % är män och 45 % är kvinnor.  
• Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 85 personer, utav de 85 personerna är det 

26 % som gått i skola över 12 år, 18 % som gått i skola 10-12 år, 18 % som gått i skola mellan 
7-9 år, 17 % som gått i skola 4-6 år, 7 % som gått i skola 1-3 år, samt 14 % ingen 
utbildning/uppgift saknas. 

Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen 
och Borås Stad. Krami i Borås Stad är nystartad och erbjuder stöd för personer som på grund av sin 
kriminella eller sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete eller utbildning. Krami är ett 
vägledningsprogram som hjälper till att finna, få och behålla ett arbete eller utbildning. 

Jobb Borås 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Nämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås. 
Med en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika 
arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande 
och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. 
Verksamheten ska svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som 
leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med är 
funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar. Samverkan sker internt, men också 
med externa aktörer framförallt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan med 
Studieförbundet Vuxenskolan finns också och fortsätter under 2017. 

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring 
deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Ca 859 deltagare finns inom Jobb Borås. 

En individuell kartläggning tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig 
genomförandeplan. Jobb Borås ska erbjuda ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter. 
Exempelvis på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, olika 
former av arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten ska kunna möta deltagarnas olika behov och 
förutsättningar. 
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Verksamheten består av: 

• Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2017-02-28, 477 personer jämfört med 2016-02-29, 356 
personer. 

• Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön 

Varav växla bidrag mot lön var 2017-02-28, 84 personer jämfört med 2016-02-29, 62 personer. 

• Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete 
och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på 
lön istället för bidrag, är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på 
att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på 
den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under 
år 2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva 
effekterna även inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på de kortutbildade. I 
Samverkan med andra aktörer utveckla en välfungerande modell där alla Boråsare ska ha 
möjlighet att delta i kompetenshöjande insatser som ger grundskolekompetens. Vid behov kan 
dessa individer parallellt med kompetenshöjande insatser delta i arbetsförberedande insatser för 
att optimera och på snabbast sätt stödja målgruppens väg mot egenförsörjning. 50 personer har 
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under februari månad. 

• Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att 
möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet, något som är svårt att 
möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett 
särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2016 finns en budget på 1 826 tkr, under februari 
månad har det varit 17 personer från denna grupp som har haft en anställning. 

• Ansvara för de projektmedel som samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås unga. 
• Ungdomslöner KRUT där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr budget för år 2016, har det 

varit under februari har det varit 2 ungdomar. 
• Lokalt kunskapslyft, där under februari månad har varit 16 st anställningar. 

Arbetslivsnämnden arbetar ihop med Utbildningsnämnden i det lokala kunskapslyftet. Handläggarna 
inom Jobb Borås gör en individuell kartläggning tillsammans med sina deltagare. Kartläggningen ska 
leda fram till en personlig genomförandeplan för deltagaren. För alla unga i åldern 16-29 år ska alltid 
möjligheten att ta del av det lokala kunskapslyftet undersökas. 

Inom Jobb Borås ingår också verksamheten FAS 3. Ersättningen från Arbetsförmedlingen för FAS 3 
ska användas för sysselsättning och arbete för de personer som ingår i FAS 3. 

Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett underskott med 3 261 tkr. 

Under februari 2017 har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

• 146 Trygghetsanställning 
• 83 OSA Anställningar 
• 67 Särskilt anställningsstöd 
• 59 Extratjänster  
• 53 Utvecklingsanställningar 
• 38 Nystartsjobb 
• 13 Lönebidrag 
• 10 Instegsjobb 
• 6 Trainee 
• 2 Ungdomsanställning 
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Feriearbeten 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått 
ut årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med 
kommunens förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att 
placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna, de som vill kan bli sommarlovsentreprenörer. 

Ungdomarna får då en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet. För Borås Stad 
innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida 
personalbehov.  Under feriearbeten finns en budget för 1 367 feriearbeten, samma antal som arbetade 
som feriearbetare under år 2016. 1 863 ungdomar har sökt feriearbete för år 2017 jämfört med 1 850 
för år 2016 och 1 809 för år 2015. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat tkr. 

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utvärdera feriejobben kvalitativt; där såväl handledarens som 
elevens erfarenhet/upplevelser framkommer. 

Alternativa arbetsmarknaden 

Den alternativa arbetsmarknaden avser skapade platser och anpassade uppgifter för personer med 
funktionsnedsättningar, som har en begränsad arbetsförmåga men är inte beviljade insatser inom LSS 
eller socialpsykiatrin. 

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till 
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation och att ta sig in på den ordinarie 
arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva 
och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden, 
ca 110 personer har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk. 

De olika verksamheter son finns på Återbruk är: 

• Fixartjänst 
• Fastighetsservice, som hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom 

fastighetsförvaltning, samt sköter den egna fastigheten 
• Åter i bruk, secondhandbutik 
• Secondhand byggmaterial 
• Transporttjänst, interna och externa transporter 
• Snickeri 
• Restaurang 
• Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar 
• Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar 
• Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna 
• Data och elektronikgrupp, lagar, återanvänder och källsorterar datorer och elektronik 
• Återvinning returen, samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid 

återvinningscentraler och källsorteringshjälp. 
• Mobile info center, Mobile info centers huvuduppgift är att informera om avfallshantering vid 

återvinningscentraler och på platser där det bor mycket folk, främst i AB Bostäders stora 
områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk. 

• Städorganisation som städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16. 
• Zäntrumprojektet, verksamhetens målgrupp är 16-30 år med psykisk ohälsa. Deltagarna 

befinner sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och behöver mycket stöd och lång tid 
för att bli redo för den ordinarie arbetsmarknaden. Zäntrumprojektet är inriktat mot 
textilverksamhet, med verksamheter såsom sömnad, broderi, stickning och virkning. 

• VSB 
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Arbetslivsnämnden ger också bidrag till den alternativa arbetsmarknaden, där verksamheten inte 
bedrivs av nämnden. Samverkan med studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under 2017. Bidraget till 
Studieförbundet Vuxenskolan består av medel för verksamheten Substral som innefattar språkstöd för 
nyanlända flyktingar. Arbetslivsnämnden ger också bidrag till Stiftelsen Vitryssland. Borås Stad har även 
ett samarbete med IF Elfsborg där Arbetslivsnämnden är med och bidrar med sin del. 

Verksamheterna under den alternativa arbetsmarknaden beräknas gå plus minus noll. 

Övrigt 

Övrigt som består av personligt ombud, bidrag till Samordningsförbundet. Verksamheten beräknas 
göra ett nollresultat. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

3.1.1 Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2016 Budget 2017 Utfall Feb 2017 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd  1 048 950 887 

3.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2016 Budget 2017 Utfall Feb 2017 

Mottagna flyktingar  135 900 123 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2016 Budget 2017 Utfall Feb 2017 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsats

er 
 294 325 393 

Antal växla bidrag mot 
lön  62 75 84 
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 Arbetslivsnämnden 

 

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 
Under 2016 har flera utav de föreslagna aktiviteterna i planen påbörjats samtidigt som 
rutiner från föregående år fortlöper för att bland annat kvalitetssäkra det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Några mål har redan uppnåtts samtidigt som det finns områden 
som fordrar ett fortsatt arbete under 2017.  
 

Förslag till beslut  
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.  
 
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
Dag Forsström 
Förvaltningschef  

  Camilla Jansson 
  Chef för personalfunktionen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Bilaga: Plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016, utvärdering 2016 
 

 



Anvisningar för utvärdering av Plan för lika rättigheter och möjligheter  
 
Inledning och syfte 
En utvärdering ska göras varje år av de mål och åtgärder som finns antagna i aktuell Plan för lika 
rättigheter och möjligheter. Efter första respektive andra året görs en enklare utvärdering där 
denna mall ska användas för redovisning till Stadskansliet, Personal och förhandling. Vid 
utvärderingen det tredje året upprättas även en ny Plan för likabehandling.  
 
Syftet är att undersöka om planens åtgärder genomförts och målen uppfyllts eller är möjliga att 
uppfylla under planperioden.  
 
Utvärderingen ska ge underlag för att identifiera svårigheter men också nya möjligheter. 
Resultatet av utvärderingen ligger till grund för eventuella justeringar i Plan för lika rättigheter 
och möjligheter.  

Instruktion  
Uppföljning åtgärder 
Skriv in de åtgärder som finns beslutade i den aktuella planen.   
Ange om åtgärden har:  

– genomförts  
– pågår  
– inte genomförts.  

Har en åtgärd inte genomförts anges orsak och ny tidpunkt för genomförandet. 
 
Bedömning av måluppfyllelse 
Skriv in de mål som finns beslutade i aktuell plan. 
Gör en bedömning av måluppfyllelsen: 

- Målet har uppnåtts. 
- Målet kommer att uppnås under planperioden 
- Målet kommer inte att uppnås 

 
Sammanfattning och slutsats  
Sammanfatta och redovisa vilka slutsatser förvaltningen gör av utvärderingen. 
Lämpliga frågor att ställa är: 

- Har det gått framåt i arbetet eller ej?  
- Ska beslutade åtgärder fortsätta, kompletteras eller förändras? 
- Är uppsatta mål realistiska/orealistiska? 

  
Samverkan 
Resultatet av utvärderingen ska redovisas och samverkas med de fackliga organisationerna i 
förvaltningens samverkansgrupp (FSG) och vara beslutad/anmäld till nämnden varje år 

 



Plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016 
Utvärdering 2016 
 
Förvaltning 
Arbetslivsförvaltningen 
Ansvarig handläggare/befattning 
Per Gusténius HR-specialist 
Representanter för arbetstagarsidan 
Joakim Englund Kommunal 
Anette Rundström Vision 

Gabriella Andersson SACO   

 

 

Sjukfrånvaro 

Uppföljning av beslutade åtgärder kopplade till kommunfullmäktiges indikator sjukfrånvaro 
Ange på raderna under vilka åtgärder som beslutats i aktuell Plan för 
lika rättigheter och möjligheter  

Ange om åtgärden - genomförts - pågår - inte genomförts  
Har åtgärden inte genomförts anges orsak och ny tidpunkt för 
genomförandet. 

Arbetsmiljögrupper, stående punkt på 
dagordning FSG. Tydlig uppföljning av 
förvaltningens arbetsskador och tillbud för att 
i förlängningen också minska antalet. 

Pågår 

APT, utvecklingssamtal, individuella 
handlingsplaner, tidig rehabilitering 

Pågår 

  
  

 

Bedömning av måluppfyllelse 
Ange på raderna under vilka mål som beslutats i aktuell Plan för 
likarättigheter och möjligheter 

Ange för varje mål förvaltningens bedömning av om det kommer att 
uppnås – inte uppnås. 

Antalet arbetsskador och tillbud ska minska 
men inte minska inrapportering. Arbetsskador 
<49st, Tillbud <57 st 

Antalet anmälda tillbud och arbetsskador har 
minskat. Mörkertalet för anmälningar tros 
dock vara stort, i synnerhet för tillbud. 
 

Sjukfrånvarons omfattning av tillgänglig 
ordinarie arbetstid ska minska, från 6,5% till 
6%. 

Målet uppnåddes inte under 2016 då sjuktalet 
var 6,41%. 

  
  
  
 

Hälsa 

Uppföljning av beslutade åtgärder kopplade till kommunfullmäktiges indikator hälsa 
Ange på raderna under vilka åtgärder som beslutats i aktuell Plan för 
lika rättigheter och möjligheter  

Ange om åtgärden - genomförts - pågår - inte genomförts  
Har åtgärden inte genomförts anges orsak och ny tidpunkt för 
genomförandet. 

Rutin för återintroduktion tas fram på varje 
arbetsplats. 

Inte genomförts. 2017 skall rutin tas fram per 
enhet/arbetsplats. 

Fortsatt arbete med lönekriterier på varje 
enhet 

Pågår 



Tydlig rekryteringsprocess och introduktion, 
utvecklingssamtal, lönesamtal, känna till 
lönekriterier, individuell kompetensplan. 

Pågår. Nytt dokument/mall för medarbetar-
samtal kommer. Heroma rekrytering tydliggör 
rekryteringsprocessen. Lönesamtal 
förbättringsområde. 

APT, utvecklingssamtal, individuella 
handlingsplaner, tidig rehabilitering, utveckling 
av ledarskap.  

Pågår 

Introduktionsdag, SAM, information vid 
nyanställning, chefsträffar 

Pågår 

 
 

Bedömning av måluppfyllelse 
Ange på raderna under vilka mål som beslutats i aktuell Plan för lika 
rättigheter och möjligheter.  

Ange för varje mål förvaltningens bedömning av om det kommer att 
uppnås – inte uppnås. 

Varje arbetsplats ska ha en tydlig rutin för 
återintroduktion efter längre frånvaro såsom 
föräldraledighet, studieledighet, sjukfrånvaro 

Målet kommer att uppnås under planperioden 

Samtliga medarbetare ska känna till gällande 
lönekriterier. 

Målet kommer att uppnås under planperioden 

Personalomsättningen inom IFO och LSS ska 
minska. 

Målet kommer att uppnås under planperioden 
  

Andelen kvinnor och män som är friska under 
ett år ska öka. Förvaltningen har som ambition 
att detta mål ska öka, en rimlig målsättning kan 
vara 28,2%. Inför budget 2014 fanns inga 
aktuella siffror varför utfallet vid uträkning av 
detta mål inte stämmer överens med den 
verkliga summan. Inklusive arbetsmarknads-
anställningar. 

Målet har överträffats under planperioden, 
med 30,8% i frisktal. 
 

Samtliga medarbetare ska känna till 
handlingsplan för att motverka all förekomst 
av kränkande särbehandling.  

Rapporteras enligt rutin i Stratsys av varje chef  

 

Timavlönade 

Uppföljning av beslutade åtgärder kopplade till kommunfullmäktiges indikator timavlönade 
Ange på raderna under vilka åtgärder som beslutats i aktuell Plan för 
lika rättigheter och möjligheter.  

Ange om åtgärden - genomförts - pågår - inte genomförts  
Har åtgärden inte genomförts anges orsak och ny tidpunkt för 
genomförandet. 

  
  
  
  

 

Bedömning av måluppfyllelse 
Ange på raderna under vilka mål som beslutats i aktuell Plan för lika 
rättigheter och möjligheter.  

Ange för varje mål förvaltningens bedömning av om det kommer att 
uppnås – inte uppnås. 

  
  
  



  
 

Lön 

Uppföljning av beslutade åtgärder för jämställda löner 
Ange på raderna under vilka åtgärder som beslutats i aktuell Plan för 
lika rättigheter och möjligheter 

Ange om åtgärden - genomförts - pågår - inte genomförts  
Har åtgärden inte genomförts anges orsak och ny tidpunkt för 
genomförandet. 

  
  
  
  

 

Bedömning av måluppfyllelse 
Ange på raderna under vilka mål som beslutats i aktuell Plan för lika 
rättigheter och möjligheter.  

Ange för varje mål förvaltningens bedömning av om det kommer att 
uppnås – inte uppnås. 

  
  
  
  
 

Sammanfattning och slutsats av genomförd utvärdering 
Sammanfatt och redovisa vilka slutsatser förvaltningen gör av utvärderingen. 
2014 integrerades denna plan i förvaltningens övriga arbete vad gäller sjukfrånvaro, hälsa och 
lön. Under 2015 har förvaltningen arbetat mer aktivt med lön. Utöver denna insats arbetar 
förvaltningen löpande med systematiskt arbetsmiljöarbete, tidig rehabilitering, utveckling av 
rekryteringsprocessen, utbildning av chefer med mera. Ett par enheter har tagit fram 
enhetsspecifika planer.  
Genom införandet av SAM i Stratsys 2016 kommer varje enhets SAM-arbete att följas upp. 
 
 
Sjukfrånvaro  
Arbetslivsförvaltningen har sedan 2014 förändrat uppföljningen av sjukfrånvaron så till vida att 
personalfunktionen varje månad följer upp statistik gällande sjukfrånvaro på varje enhet. Detta 
sker under så kallade månadsuppföljningar där personalfunktionen för en diskussion med varje 
enhetschef gällande aktuella händelser och statistik. Syftet är att tillsammans med cheferna få en 
god överblick av verksamheterna och därmed vidta eventuella åtgärder i god tid. Målet att nå 6 
% sjukfrånvaro uppnåddes under 2014 men har därefter ökat. Många insatser har gjorts för att 
förebygga sjukfrånvaron, men en snäv bemanning inom Daglig verksamhet och hög 
sjukfrånvaro, bland annat bland anställda inom åtgärdsanställningar, har bidragit till en ökning av 
sjukfrånvaron under 2016.  
 
Fortsatt arbete med uppföljning av sjukfrånvaro efter sex sjukfrånvarotillfällen samt sjukfrånvaro 
som varar längre än fyra veckor har skett löpande under 2016. Nya rehabiliteringsärenden har 
delvis registrerats i Heroma hälsoSAM och en inlärningsprocess pågår till viss del fortfarande.  
 
En arbetsmiljögrupp startades under 2014 som ett resultat av 2013 års utvärdering av 
förvaltningens samverkansarbete. Syftet har varit att arbetsskador och tillbud som rapporteras in 
löpande under året ska diskuteras mer djupgående. Arbetsgruppen var endast aktiv under våren 
2015 och därefter har de enhetspecifika frågorna hanteras med huvudskyddsombud direkt med 
respektive enhet. Den totala inrapporteringen av arbetsskador och tillbud har minskat jämfört 



med föregående år, förvaltningen påtalar löpande vikten av inrapportering för utveckling av 
arbetsmiljön. Skyddskommittén bedömer att många tillbud inte rapporteras in då antalet 
arbetsskador är nästan lika många som antalet tillbud.  
 
Statistiken från tillbud och arbetsskador per enhet är inte helt tillförlitlig då varje anmälan följer 
medarbetaren. En parallell registrering sker därför i en separat excelfil, för att underlätta 
redovisning av tillbuden och arbetsskadorna. 
 
Hälsa 
Frisknärvaron inom förvaltningen har ökat under 2016, från 28,2% till 30,8%. En bidragande 
orsak kan vara månadsuppföljningarna med varje chef. 
 
Personalomsättningen på Försörjningsenheten har under 2016 stabiliserats något. 
Rekryteringssvårigheter ses som en möjlig faktor. Den så kallade erfarenhetssatsningen bland 
socialsekreterare kommer förhoppningsvis att minska personalomsättningen.  
Inom Försörjningsenheten har man anställt handläggare, i syfte att avlasta socialsekreterarnas 
arbetsbelastning. 
LSS-verksamheterna har under 2016 haft en ökande sjukfrånvaro varför bemanningen har varit 
svårlöst. I samband med detta har även fler tillbud och arbetsskador förekommit kring 
utåtagerande deltagare, hög psykosocial stress och låg bemanning.  
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 Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsförvaltningens personalbokslut 2016 
Personalbokslutet ska ge en bild över resursen personalkostnad; hur många anställda per 
verksamhet, könsfördelning, vilken typ av personalkategorier, hur många arbetar heltid 
respektive deltid, sjukfrånvarostatistik, övertid, mertid, timavlönade, antalet arbetsskador och 
olycksfallstillbud, lönestruktur, kompetensutveckling, friskvårdsatsningar, arbetsmiljöåtgärder 
samt samverkan. All redovisning avser 2016-12-31.  
 
Vid några tillfällen skiljer vi på redovisningen för de anställda utifrån vilket avtal de är anställda 
på. BEA avtalet (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) respektive 
AB avtalet (Allmänna bestämmelser). Gruppen Arbetsmarknadsåtgärder är anställda som har sin 
placering i olika förvaltningar inom Borås Stad men även inom andra organisationer. För att 
inkluderas i gruppen krävs att de anställda konterad på Arbetslivsförvaltningen 
grundanställningen.  
 
Kostnaderna inom Arbetslivsförvaltningen uppgick 2016 till 459 410 tkr. Största kostnaden på 
272 071 tkr, 59 %, är personalkostnader fördelade enligt följande; löner 200 615 tkr, 71 456 tkr 
sociala avgifter. Kostnader hos Previa, företagshälsovård, uppgick 2016 till 426 414kr. 
 
1. Personalvolym 
Antalet anställda tillsvidare uppgick 2016-12-31 till 207 personer varav 76 personer är män 
respektive 131 personer är kvinnor. Antalet visstidsanställda är 42 personer.  
  

Antalet månadsavlönade tillsvidare- och visstidsanställda per verksamhet och kön 
 
Verksamhet 

Män  
Tsv 

Kvinnor   
Tsv 

Totalt 
Tsv 

Män 
Visstid 

Kvinnor  
Visstid 

Totalt 
Visstid 

Administration 7 8 16 0 2 2 
Försörjningsstöd 8 54 62 1 3 4 
Jobb Borås 8 20 28 4 8 12 
BREC 5 2 7 3 7 10 
Återbruk 12 6 18 2 0 2 
LSS 24 80 104 0 3 3 
Övriga 3 3 6 1 3 4 
Arbetsmarknadsåtgärder 72 73 145 3 6 9 
Totalt 139 246 385 14 32 46 

(Tsv = Tillsvidareanställd, Visstid = Visstidsanställd) 
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2. Personalförändringar 
Antal tillsvidareanställd personal per kategori/etikett. 
Kategori 
 

2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 

Ledning 12 13 6 

Handläggare 30 30 30 

Administratör 13 13 8 

Administratör Socialtjänst 10 9 9 

Habiliteringspers, AID 207012 40 49 29 

Habiliteringspers, AID 207021 0 0 0 

Habiliteringspers, AID 207022 73 68 39 

Socialsekreterare AID 351010 46 52 50 

Arbetsmarknadshandläggare  45 31 (ej 
samordnare) 

51 

Personligt ombud 5 5 8 

 
3. Sysselsättningsgrad kopplat till kön och verksamhet 
Från och med 2014-08-01 infördes heltid för alla i Borås Stad, dock finns möjlighet att kunna 
välja sysselsättningsgrad genom tjänstledighet. 
 
Sysselsättningsgrad i procent av heltid/deltid per verksamhetsområde för 
tillsvidareanställd personal 2016-12-31 
Verksamhet Kvinnor Män 
 Heltid Deltid Heltid Deltid 
Administration 91 8 100 0 
Försörjningsstöd 98,2 1,8 90 10 
Jobb Borås 100 0 100 0 
BREC 100 0 100 0 
LSS 97,6 2,4 100 0 
Återbruk 100 0 100 0 
Övriga 100 0 80 20 
Arbetsmarknadsåtgärder 80 20 91,4 8,6 
Totalt 94,3 3,5 98 4,0 

 
4. Sjukfrånvaro och frisknärvaro 
Sjukfrånvaron för Arbetslivsförvaltningen 2016 har sjunkit till totalt 6,4 %. Borås Stads 
totala sjukfrånvaro 2016 var 7,5 %.  

Frisknärvaron har ökat för Arbetslivsförvaltningen till 30,8% och för Borås Stad till 
31,5%.  

Sjukfrånvaro  

År Sjukfrånvaro 
Arbetslivsförvaltningen (%) 

Sjukfrånvaro Borås Stad (%) 

 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 
2014   5,9   6,7 
2015   7,2   7,4 
2016 5,5 7,1 6,4 5,0 8,3 7,5 
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Frisknärvaro 

År Frisknärvaro 
Arbetslivsförvaltningen (%) 

Frisknärvaro Borås Stad (%) 

2014 Män Kvinnor 31,1 Män Kvinnor 33,5 
2015   28,8   30,7 
2016 40,7 25,7 30,8 42,6 28,3 31,5 
 
5. Övertid – mertid och timavlönade. 
Antalet övertids- och mertidstimmar uppgick totalt 2016 till 704 timmar, vilket är en 
minskning från 2015. 

Övertid och mertid 
År Antal timmar 

2014 317 
2015 870 
2016 704 
(Heroma Statistik, Uppföljning Övertid - Timmar 2016-01-01 → 2016-12-31) 

Antalet timavlönade har ökat under 2016. Antalet utförda timmar på BEA avtalet har 
ökat. 

Antal utbetalda timmar under 2015. 
År Antal timmar i 

verksamheten 
Antal timmar inom 
BEA 

Totalt antal 
timmar 

2014 8104 354 272 362 376 
2015 9199 296 275 305 474 
2016 9728 334 005 343 733 
(Heroma Statistik, Nyckeltal 7, Arbetad tid, 2016-01-01 → 2016-12-31) 

6. Arbetsskadeanmälningar och olycksfallstillbud 
Antalet diarieförda anmälningar av arbetsskador var 49 stycken under 2016, och tillbuden 
var 57 st. Enskilda händelser kan resultera i både ett eller flera tillbud/en eller flera 
arbetsskador. Några händelser påverkade två eller flera medarbetare vilka i statistiken 
nedan redovisas som två eller flera tillbud respektive arbetsskador totalt. Verksamheternas 
tillbudsrapportering behöver ökas då ett mörkertal misstänks.   
 
Antalet redovisade arbetsskador och tillbud 
År Årsarbetare Arbetsskador Tillbud 
2014 412 66 101 
2015 415 122 112 
2016 370 49 57 
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Tabell visar orsak till arbetsskador och tillbuden samt fördelning per kön. 
Orsak Antal arbetsskador Antal tillbud 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 
1. Elolycka, brand 0 0 0 0 
2. Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller 
smittämne 

1 0 0 0 

3. Den skadade föll 8 1 0 0 
4. Den skadade slog eller stötte emot ngt 3 1 0 1 
(ej vid fall)     
5. Skadad av maskin 0 1 1 0 
6. Skadad av fallande/flygande föremål 0 0 0 1 
(ej egen hantering)     
7. Skadad av hanterat föremål (egen  1 2 1 0 
hantering)     
8. Skadad av person (fysiskt, även avsiktligt) 22 3 5 2 
9. Skadad av djur 0 0 0 0 
10. Fysisk överbelastning (lyft eller  0 0 0 2 
ansträngande/häftig rörelse)     
11. Psykisk överbelastning (hot, chock) 1 1 27 5 
12. Snedtramp, feltramp, ”spiktramp” (ej fall) 0 0 0 0 
13. Fordonsolycka eller påkörd 1 0 0 1 
14. Annan orsak (uppge vilken) 4 0 8 3 
 

Tabellen visar antal anmälda arbetsskador och tillbud fördelade per enhet. 
Verksamhetsområde Antal 

arbetsskador 
Antal 
tillbud 

Administration 0 0 
Jobb Borås 2 0 
BREC 1 0 
Försörjningsenheten 0 13 
LSS 110 99 
Återbruk 7 0 
Övriga 2 0 
Totalt: 122 112 
 
7. Lönestruktur 
Genomsnittlig heltidslön i kronor per yrkesgrupp och kön 
Yrkesgrupp och BSK-kod Medelvärde 

kvinnor 
Medelvärde 
män 

Medelvärde 
samtliga 

Socialsekreterare  
010103 

30 341 30 248 30 325 

Habiliteringspersonal  
010410 - Vårdbiträde 

24 089 24 855 24 305 

Habiliteringspersonal  
010411 - Sjv biträde 

22 983 23 749 23 749 

Habiliteringspersonal 
010412 - Undersköterska 

24 977 24 998 24 979 

Handläggare  
040299 

28 944 29 103 29 000 

Administratör 
040302  

25 620 20 685 25 071 

(Omfattar alla anställda på AB avtalet, ej BEA) 
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8. Kompetensutveckling 
Förvaltningsövergripande 
- Värdegrundsföreläsning (370 st) 
- Brandutbildning (120 st) 
- Samverkansutbildning - chefer, hälsoinspiratörer och skyddsombud 
- Vi är romer 
 
Verksamhetschefer 
- Chefshandledning  
- Arbetsmarknads och näringslivsdagarna (8 st) 
- Studiebesök i andra kommuner (10 st) 
- Chefsträff (19 st) 
- Chefsgruppens utvecklingsdagar (17 st) 
 
Administration 
- Projektledarutbildning (2 st) 
- SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) (1 st) 
- Integrationskonferens (8 st) 
- Mänskliga rättigheter (8 st) 
 
BREC 
- MR dagarna (17 st) 
- Utvecklingsdagar (17 st) 
- Att arbeta i offentlig förvaltning (10 st) 
 
Försörjningsenheten 
- Våldsbejakande(5 st)  
- Brottsförebyggande dagar (oklart antal) 
- Rättshaveristiskt beteende (alla)  
- SKS arbetsmarknadsdagar (2 st) 
- MI utbildning april (ca 35 pers) 
- Grundutbildning MI (ca 20 pers) 
- Utbildning långvarigt bistånd (1 st) 
- 7,5 p kurs ledare inom social-tjänsten (2 st) 
- Utvecklingsarbete Social-styrelsen allmänna råd (1 st) 
- Steg 1 psykoterapi (2 st) 
- Benchmarketing Västerås (2 st)  
- Hedersvåldsutbildning (5 st) 
- Socionomdagarna (18 st) 
- KNUT, Södertälje (2 st) 
- Utvecklingsdagar 
- Integrationsdagen 
 
LSS 
- Hälsoinspiratör (15 st) 
- Klangfärg (2st) 
- Samverkansutbildning (7 st) 
- Handledning (alla) 
- Planeringsdag (alla) 
- Kostinformation 5 st 
- Föreläsning Hälsa via Previa 

Coachutbildning (15 st) 
- K DART kommunikation (2 st) 
- Vuxenhjärnskadekonferens (5 st) 
- Autismutbildning (5 st) 
- Brandutbildning (alla) 
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- Brandskyddskontrollantutbildning (2 st) 

Jobb Borås 
- DUA konferens  
- Manualbaserad ACT (1 st) 
- Supported Education.  
- Brottsförebyggande. 
- Tillgänglighetsutbildning heldag (alla) 
- Egna metoddagar (Våldsbejakande extremism och aktivitets genomgång) 
- Integrationsdagen 
- Hantering av rättshaverister 
 
Återbruk 
- Kulturmöten (alla) 
- SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) 
- Per Johansson Glada Hudik (8 st) 
- Att dra åt samma håll föreläsning (8 st) 
- Förstå din samtid och framtid (globalisering, migration och miljö) 
- Torkel Sköld Samsyn (5 st) 
- Integrationsdagen (5 st) 
- Föreläsning Våldsbejakande extremism av polisen, (16 st) 
 
9. Friskvård-Hälsa 
Arbetslivsförvaltningen har under 2015 betalat ut 271 760 kr i friskvårdsbidrag till 
anställda och den totala badkostnaden blev 61 678 kr.  
 
Följande aktiviteter inom friskvård och hälsa har enheterna på Arbetslivsförvaltningen 
utfört under 2016:  
 
Administration: 
Lunchjogging 
After Work 
Gemensam lunch 
 
Försörjningsenheten: 
Karate på APT 
Massagestol  
Samarbetsövning på APT 
Påskgodis 
Sommar-APT med aktivitet 
Hälsomål på utvecklingsdagar 
 
LSS: 
Morotssoppa och pausövning på APT.  
Sommar-APT med aktiviteter och samvaro  
Kretsloppet info om på APT i augusti 
Kretsloppet genomfört september 
 
BREC 
Aktiviteter på utvecklingsdagarna   
Aktivitet före varje verksamhetsmöte 
 
Jobb Borås 
Frukt på APT 
Hälsans stig  
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Återbruk 
Värdegrundsföreläsningen  
APT, textilmuseum 
Pysselkväll 
 
10. Arbetsmiljöåtgärder 
Förvaltningsövergripande 
Ett flertal större lokalanpassningar har gjorts under 2016. 
 

Enheter/grupper 

- Planeringsmöten måndagar samt pulsmöten varje morgon (personalfunktionen) 
- Utveckling av bråklarm och överfallslarm inom Vulcanus samt extra 

överfallslarm/personlarm för BREC. 
- Extern grupphandledning för LSS. 
- Avstämning arbetsmiljöfrågor med chef för personalfunktionen tre gånger under året 
 
11. Samverkan 
- Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) har haft 11 protokollförda sammanträden. 
- Arbetsplatsträffar (APT) har genomförts på enheterna ca var 4:e vecka.  
 
Förslag till beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.  
 
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
Dag Forsström 
Förvaltningschef 
 
  Camilla Jansson 
  Chef för personalfunktion 
 



 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
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Arbetslivsförvaltningen 
 

2017-03-27 Dnr 2017/ALN0032 

 Arbetslivsnämnden  
 
 
 
Remiss: Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018 
Kulturnämndens diarienummer: 2016/KN0262 
 
Nämndens beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Arbetslivsnämnden tillstyrker Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Nu gällande Kulturprogram för Borås Stad upphör att gälla 2016. Till det nya Kultur-
programmet ansluts nu gällande Biblioteksprogram så de två övergripande styrdoku-
menten för kulturverksamheten i Borås Stad blir samlade i samma dokument. Det nya 
Kulturprogrammet följer Biblioteksprogrammets giltighet, till och med 2018. 
 
Arbetslivsnämnden tillstyrker Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018. 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
 
Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
 
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Dag Forsström 
Förvaltningschef 
 
 
 
 
Bilaga 1: Förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018 
Bilaga 2: Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad 
Bilaga 3: Borås Stads Biblioteksprogram 
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Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96 
 

Datum 
2017-02-02 

Diarienummer 
2016/KN0262  860 

  
  
 
Nämnder  och bolag i Borås Stad 
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Beslut 
Kulturnämnden beslutar att sända förslag till Kultur- och Biblioteksprogram  
2017-2018 på remiss till berörda nämnder och bolag. 
 

Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
Borås Stads Vision 2025 är den övergripande strategi som gäller för Borås Stads alla 
verksamheter. De verksamheter och metoder som varje förvaltning ska arbeta med 
specifikt för att nå målen formuleras i ett övergripande program.  
 
Nu gällande Kulturprogram för Borås Stad upphör att gälla 2016. Förslag till nytt 
program, som i stora delar bygger på det tidigare, har utarbetats med hänsyn tagen till 
de synpunkter som Kulturnämnden lyft vid en workshop under hösten. Till det nya 
Kulturprogrammet ansluts nu gällande Biblioteksprogram så de två övergripande 
styrdokumenten för kulturverksamheten i Borås Stad blir samlade i samma dokument.  
 
Det nya Kulturprogrammet följer Biblioteksprogrammets giltighet, till och med 2018. 
 
Kultur- och Biblioteksprogrammet ska åtföljas av en Kultur- och Biblioteksplan, som 
beskriver de aktiviteter, tidsramar och ansvar som åvilar verksamheterna.  
  
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Lars Gustaf Andersson 
Förste vice ordförande 
   Eva-Lotta Franzén 
   Kulturchef 
 
 
Bilagor: Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad. 
             Borås Stads Biblioteksprogram. 
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Kultur- och 
Biblioteksprogram för 
Borås Stad
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kultur-
livet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla sam-
hällets utveckling. 

Kultur- och biblioteksprogrammet i Borås utgår från och samspelar med de statliga 
kulturpolitiska målen, Västra Götalands regionala kulturplan, Kulturplan för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund samt Borås Stads Vision 2025. Bibliotekslagen är styrande.

Målgrupper
Borås Stads kulturverksamheter är till för alla medborgare i Borås Stad samt för stadens 
besökare. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och särskilt angelägen att nå.

Fokusområden
Kulturen i Borås präglas av en basverksamhet som ger goda förutsättningar för boråsarens 
önskan och vilja till bildning. Kulturen i Borås erbjuder god tillgång till kultur. Verksamheterna 
värnar det demokratiska samhället och lyfter kulturarvens betydelse. 

Biblioteken i Borås är demokratiska mötesplatser som, tillgängliga för alla, erbjuder 
information, kunskap och upplevelser.  Biblioteken ska särskilt främja lärande och inspirera 
till läsning.  Se Borås Stads program- och handlingsplan för bibliotek.

Kulturens naturliga närvaro i skolan bidrar till den unga människans utveckling och 
bildning.

Kulturskolan ansvarar för att alla barn får uppleva och själva skapa kultur på sin fritid 
samt på skoltid i samverkan med det offentliga skolväsendet.

De Kulturhistoriska Museerna – Borås Museum och Textilmuseet – är platser för kunskap, 
fördjupning och samtal om stadens kulturhistoriska arv som är relevanta för dagens 
människor. Stadens kulturarv är känt och identitetsskapande.

Kulturen i Borås är uppmärksammad regionalt och nationellt genom de profilskapande 
verksamheter som främst Konstmuseet, Textilmuseet och Stadsteatern står för. 
Verksamheternas konstnärliga inriktning och utveckling ligger i framkant nationellt.



Förutsättningar/metoder
Kulturlivet i Borås kännetecknas av hög delaktighet hos och med medborgarna. Detta 
förutsätter demokratiska mötesplatser liksom att kultur är tillgängligt i hela staden genom 
ett varierat utbud och med fasta kulturarenor för såväl eget utövande som för konsumtion 
av professionell kultur. 

Ett interkulturellt förhållningssätt främjar möten mellan människor och bidrar till en 
god integration i staden. 

Kulturens roll i skolan innebär att alla barn får kunskap om och insikt i kulturverksamheter 
samt ges möjlighet att pröva olika konst- och kulturuttryck. 
Det fria kulturlivet stimuleras och samverkan uppmuntras.

Samhällsplanering
Kultur är grundläggande i människors välfärd. Därför ska kulturen ha status som ett 
horisontellt perspektiv i all kommunal verksamhet och vara närvarande i alla kommunala 
beredningar och därigenom en självklar del i samhällsplaneringen. Stadens övergripande 
samhällsplanering bygger på dialog med medborgarna där kulturen bidrar genom att 
lyfta fram och stärka mjuka värden och kreativa lösningar. Samarbeten och samverkan 
inom kommunen, med civilsamhället och olika idéburna organisationer innebär att 
kulturen både stärks samt bidrar till det hållbara samhällets utveckling. Samverkan inom 
delregionen och samarbete med regionen innebär en strategisk utveckling av kulturlivet 
för boråsaren.
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Biblioteksprogram

I Borås ska alla ha fri tillgång till folkbibliotek som främjar intresse för läsning och 
litteratur, ger kvalificerad informationsförmedling, upplevelser, och presenterar nya 
medier och ny teknik. Det ger förutsättningar för att utöva demokratiska rättigheter 
och utvecklas som människa.

Folkbiblioteken ska via gemensamma funktioner säkerställa kvalitet och likvärdighet 
och ett gemensamt medieutbud.
 

Den demokratiska mötesplatsen
Folkbiblioteken är såväl fysiska som virtuella mötesplatser, de ska vara tillgängliga 
för alla och ha generösa öppettider. Biblioteket ska också ha uppsökande verksam-
het. Biblioteken ska erbjuda information och kunskap genom olika medier så att alla 
kommuninvånare kan delta i den demokratiska processen. 

Biblioteken ska delta i samhällsutvecklingen och inspirera till möten och debatt. Bib-
lioteken ska utveckla en demokratisk mötesplats i samverkan med andra.

Det lärande biblioteket
Bildningsstaden Borås ska ha folk- och skolbibliotek som inspirerar till lärande, 
främjar sökandet efter kunskap och är ett stöd på alla utbildningsnivåer. 

Borås Stad ska ligga i framkant med att stödja det livslånga lärandet. Utveckla det i 
samklang med tiden, via såväl det fysiska som det digitala biblioteket. Se till omvärl-
den, ta in ny teknik, bidra till att människor utvecklas och till det hållbara samhället. 

Det läsfrämjande biblioteket
Biblioteken ska inspirera till läsning och till möten med litteratur. Litteraturutbudet 
ska vara aktuellt, varierat och till för alla. 

Biblioteken ska genom ett läsfrämjande arbete stödja språkutveckling för alla.

Det mångspråkiga biblioteket
Biblioteken ska ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer 
med annat modersmål än svenska. Medieutbud och information ska uppdateras i 
takt med demografiska förändringar. Biblioteken ska stödja integration, men också 
visa på lokala kulturella resurser.  Att Borås är ett finskt förvaltningsområde ska vara 
tydligt i bibliotekens verksamhet. 
 



4 Biblioteksprogram

Det digitala biblioteket
Det digitala materialet är lika självklart som det tryckta. Digitala medier och digital 
distribution ger människor som inte kan ta sig till bibliotek, eller behöver anpassade 
medier, ett brett utbud av kunskap, information och upplevelser. Teknik som inte 
alla har tillgång till ska finnas på biblioteken.

Biblioteket som kulturarena
Biblioteken ska vara platser för kultur och kulturella upplevelser. Efter sina förut-
sättningar ska varje bibliotek skapa möten och kulturaktiviteter i samverkan med 
andra aktörer.  Biblioteken ska också ge plats för kommuninvånarnas eget skapande. 
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Borås Stads miljöpolicy och miljömål  
Nämndens beslut  
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen om miljömål och miljöpolicy. 

Nämndens yttrande i sin helhet 
Borås Stad har ett aktivt miljöarbete som genomsyrar organisationen. De senaste åren 
har Borås Stad klättrat i miljörankingen. Arbetslivsförvaltningen och inte minst Åter-
bruk är en viktig del av det arbetet. Borås Stads miljömål 2012-2016 innehåller en 
miljöpolicy. I de reviderade miljömålen 2017-20020 finns miljöpolicyn och miljömå-
len separat. Arbetslivsnämnden besvarar remissen och de båda delarna tillsammans.   
 
Det är positivt att miljöpolicyn även lyfter fram det viktiga arbetet med ständiga för-
bättringar. Arbetslivsnämnden har kommit en bra bit på väg med miljömålen och det 
är viktigt att det arbetet fortsätter, samtidigt som miljö och kvalitetsarbetet integreras. 
Miljömålen bör ingå tillsammans med övriga verksamhetsmål för tydlig styr- och led-
ning.  

För att uppnå etappmål 2a. ”Borås Stads inköp av ekologiska och eller närproduce-
rade livsmedel uppgår till minst 50 procent”, är det viktigt med tydliga styrmedel 
kopplade till upphandlingsenhetens ramavtal. En del av målen bör göras mer mätbara, 
t.ex. etappmål 2b, ”inköp av etiska produkter ska öka”. Mål med öka eller minska 
behöver konkretiseras. Tydliga aktiviteter med regelbunden uppföljning behöver sä-
kerställas för att målarbetet ska bli effektivt.  

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
 

 

Dag Forsström  

Förvaltningschef 

Josefine Nyman 

Kvalitet- och utvecklingschef 
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 Se sändlista 

Remiss 

Miljöpolicy för Borås Stad 
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2016 uppdraget att revidera Borås Stads 
miljömål 2012-2016. Borås Stads miljömål 2012-2016 innehåller en miljöpolicy. I de 
reviderade miljömålen har vi valt att separera miljöpolicyn från miljömålen, vilket 
innebär att miljöpolicyn kommer vara ett separat styrdokument. Miljöpolicyn skickas 
på remiss tillsamman med miljömålen. 
 
Miljö- och konsumentnämnden har beslutat att skicka förslaget på miljöpolicy på 
remiss.  
 
Miljöpolicyn har reviderats så den kan användas i ett miljöledningssystem och 
fungerar som miljöpolicy för förvaltningar och bolag i arbete med att införa 
miljöledningssystem.  
 
 
Remisstid: 2017-02-22 till 2017-04-27 
 
Frågor: Frågor besvaras av Susanne Arneborg, Miljöförvaltningen, tel: 033 353011 
eller på epost: susanne.arneborg@boras.se 
 
Yttranden lämnas skriftligt senast den 27 april 2017 till miljo@boras.se eller till: 
 
Borås Stad 
Miljöförvaltningen 
501 80 Borås 
 
 
 
Susanne Arneborg 
Energisamordnare 
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Miljöpolicy för  
Borås Stad
Borås Stad ska vara drivande i miljöarbetet och involvera medborgare, näringsliv och 
andra organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i 
Borås idag och för kommande generationer. Vi arbetar för ekologisk hållbarhet lokalt och 
globalt och säkra att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån en ekologisk, social 
och ekonomisk dimension. Borås Stad är en ledande miljökommun som är lyhört för 
andras erfarenheter och gärna delar sina egna både lokalt, nationellt och internationellt. 

Arbetssätt
Miljöarbetet ska förebygga och åtgärda miljöproblem. Genom ständiga förbättringar 
och med ambitionen att vi ska vara en ledande miljökommun. Detta möjliggörs genom 
att arbeta strukturerat för att minska miljöpåverkan.

1. Våra lokala miljömål beskriver vilket tillstånd vi vill uppnå och ger konkret vägledning 
om vad vi ska göra för att nå målen. 

2. Miljöarbetet och miljöhänsyn integreras i alla verksamheter och beslut som fattas i 
kommunkoncernen. 

3. Resultatet av vårt arbete följs upp och sprids internt och externt. 

4. Genom miljöutbildningar, rådgivning, aktiviteter och projekt motiverar vi val som 
bidrar till en hållbar utveckling. Invånare, organisationer, företag samt andra aktörer 
lokalt, regionalt och globalt är målgruppen. 

Hörnpelare i Borås Stads verksamheter
• Kretsloppsprincipen. 
Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller återvinna och ta om hand med minsta 
möjliga resursförbrukning. 

• Hushållningsprincipen. 
Vi använder råvaror, mark och energi så effektivt som möjligt. 

• Försiktighetsprincipen. 
Vi arbetar för att förebygga eller minska risker för skador på hälsan eller miljön.

• Utbytesprincipen. 
Vi ersätter miljö- och hälsofarliga produkter, ämnen och metoder med mindre skadliga 
alternativ. 

• Kunskapskravet. 
Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö.
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 Se sändlista 

Remiss 

Borås Stads miljömål 2017-2020 
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2016 uppdraget att revidera Borås Stads 
miljömål 2012-2016. Miljö- och konsumentnämnden har nu beslutat att skicka 
förslaget på reviderade miljömål på remiss.  
 
Borås Stad har ett aktivt miljöarbete som är väl spritt i organisationen. De senaste 
åren har Borås Stad klättrat i miljörankningen av Sveriges kommuner till plats 13 och 
kan numera kalla sig en ledande miljökommun.  
 
Borås Stads miljömål 2012-2016 innehåller en miljöpolicy. I de reviderade miljömålen 
har vi valt att separera miljöpolicyn från miljömålen, vilket innebär att miljöpolicyn 
kommer vara ett separat styrdokument. Miljöpolicyn skickas på remiss tillsamman 
med miljömålen. 
 
 
Remisstid: 2017-02-22 till 2017-04-27 
 
Frågor: Frågor besvaras av Susanne Arneborg, Miljöförvaltningen, tel: 033 353011 
eller på epost: susanne.arneborg@boras.se 
 
Yttranden lämnas skriftligt senast den 27 april 2017 till miljo@boras.se eller till: 
 
Borås Stad 
Miljöförvaltningen 
501 80 Borås 
 
 
 
Susanne Arneborg 
Energisamordnare 
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Miljömål Borås Stad, remissutgåva 
Sändlista för remissutskick 
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Borås – en ledande miljökommun  4

Hållbara perspektiv 6

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens 
inom miljöområdet 6
 - Etappmål 1a. Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda 
  ska ha ett miljöledningssystem. 7
 - Etappmål 1b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor 
  har ett miljöledningssystem. 8
 - Etappmål 1c. Borås Stads miljö- och kvalitetsarbete integreras. 8
Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 9
 - Etappmål 2a. Borås Stads inköp av ekologiska och eller 
  närproducerade livsmedel uppgår till minst 50 procent. 10
 - Etappmål 2b. Inköp av etiskt märkta produkter ska öka. 10
 - Etappmål 2c. Minskat resursanvändning genom ökat återbruk och    
  materialåtervinning. 11
 - Etappmål 2d. Byggnationer och markentreprenader ska utföras så 
  de blir miljö- och hälsomässigt hållbara. 12
 - Etappmål 2e. Borås Stad arbetar med att minska exponeringen för
   kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 13
 - Etappmål 2f. Borås koncernen arbetar tematiskt med aktiviteter 
  och projekt som främjar hållbara livsstilar. 14

Hållbar samhällsplanering 16

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en 
hälsosam livsmiljö 16
 - Etappmål 3a. Borås kännetecknas av ett vardagslandskap, där 
  även den oskyddade naturen har höga rekreationsvärden och hög 
  biologisk mångfald. 17
 - Etappmål 3b. Borås Stad arbetar integrerat med klimatanpassnings-
  åtgärder i den ordinarie verksamheten. 18

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 19

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 19
 - Etappmål 4a. Användning av fossilt fordonsbränsle i 
  kommunkoncernen ska minska med 60 procent från 2015. 20
 - Etappmål 4b. Hälften av resorna inom geografiska kommunen 
  sker med kollektivtrafik, cykel eller gång. 21
 - Etappmål 4c.  I 90 procent av all nyproduktion och större 
  ombyggnationer av bostäder och lokaler ska nettovärmebehovet 
  uppgå till högst 35 kilowattimmar per kvadratmeter och år. 23
 - Etappmål 4d. Energianvändningen i lokaler och bostäder ska 
  minska med 15 procent från 2015. 23

Hållbar natur 25

Mål 5. Naturvärden och naturresurser i Borås ska bevaras och utvecklas 25
 - Etappmål 5a. Alla yt- och grundvattenförekomster i kommunen  
  ska ha en god ekologisk och kemisk status. 26

 - Etappmål 5b. Bevara och utveckla ett småskaligt odlingslandskap  
  med hög biologisk mångfald. 26

Uppföljning 27

Innehållsförteckning



Borås – en ledande 
miljökommun
Borås Stad har ett aktivt miljöarbete som är väl spritt i organisationen. Inom kommunkoncernen 
finns ett antal spjutspetsexempel bland annat hållbart byggande, arbete för minskat 
matsvinn, ett bevakat cykelgarage, hög andel skolor med grönflagg, gröna finanser, 
återbruk och inte minst satsningen på ett nytt Energi- och miljöcenter. De senaste åren 
har Borås Stad klättrat i miljörankningen av Sveriges kommuner till plats 13 och kan 
numera kalla sig en ledande miljökommun. 

I de tidigare miljömålen ”Miljömål för Borås 2013-2016”, beslutat av Kommunfullmäktige 
i december 2012, finns ett antal mål som är helt eller delvist uppnådda. För de mål som 
inte är uppnådda fortsätter arbetet. 

Förvaltningar och bolag klimatkompenserar sina resor och använder pengarna till 
miljöarbete.  Detta har bidragit till spridningen av miljöarbetet inom organisationen 
och har gjort det smidigare att hitta finansiering för enkla åtgärder på enheterna. 

En Energi-och klimatstrategi antogs 2015 vilket kompletterar miljömålen. Arbetet med 
Energi- och klimatstrategin gjordes tillsammans med framtagandet av översiktplanen 
vilket bidrar till energi- och miljöfrågornas tydliga avtryck i planarbetet.

Miljömålsarbetet i Borås Stad bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och 
de globala hållbarhetsmålen. Omfattande åtgärder och förändringar i många delar av 
samhället krävs för att nå målen. Därför pågår det lokala miljömålsarbetet i samspel med 
andra aktörer lokalt, regionalt och internationellt. Borås Stad deltar bland annat i Alliance 
for Urban Sustainability, EU-projektet Sinfonia och har precis avslutat EU-projektet 
Escar. Nätverken inkludera ett flertal länder och handlar om hållbar stadsutveckling 
och hållbara livsstilar. 

Borås Stad är drivande i miljöarbetet och involverar medborgare, näringsliv och andra 
organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i 
Borås kommun idag och för kommande generationer. Vi arbetar för ekologisk hållbarhet 
lokalt och globalt och för att säkra att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån 
en ekologisk, social och ekonomisk dimension. Borås Stad är en ledande miljökommun 
som är lyhört för andras erfarenheter och gärna delar sina egna både lokalt, nationellt 
och internationellt. 
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Borås Stads miljömål

Mål

Dokument kopplade till 
miljömålen
• Miljöpolicy
• Vattenresursprogram
• Borås Stads Avfallsplan
• Grönområdesplan
• Borås Stads Cykelplan
• Borås Stads Riktlinjer för parkering
• Borås Stads Riktlinjer för markanvisning
• Borås Stads Regler för upphandling
• Regler för finansverksamheten
• Kostpolicy
• Riktlinjer för resor

Vision Borås 2025

Energi- och klimatstrategiÖversiktsplan

Uppföljning

Åtgärder

Figuren visar miljömålens koppling till andra styrdokument.
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Hållbara perspektiv

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete 
och hög kompetens inom miljöområdet 

Miljöledning är ett verktyg som bidrar till ett strukturerat miljöarbete som utvecklas 
kontinuerligt. Åtgärdsarbetet utvärderas regelbundet vilket styr arbetet mot uppsatta 
mål.  Miljöutbildning kan tillsammans med ett praktiskt miljöarbete öka förståelsen 
om den egna miljöpåverkan och öka delaktigheten för att nå målen. Genom att integrera 
miljö- och kvalitetsarbetet används resurserna effektivare och dubbelarbetet minskar. 

Dessa mål kopplar mot: 

FN:s globala hållbarhetsmål
God utbildning för alla (specifikt 4.7)

Strategi i Borås 2025: 

Vi utvecklar Borås Stad till en lärande 
organisation där medarbetare samverkar 
över förvaltnings- och bolagsgränserna.
Vi stärker samverkan kring barn och 
ungas utveckling och lärande såväl inom 
Borås Stad som mellan kommunen och 
andra offentliga aktörer.

Nationella miljökvalitetsmål: 

Bidrar till att uppfylla flera nationella 
miljökvalitetsmål.

Folkhälsomål: 

Barn och ungas uppväxtvillkor
Hälsa i arbetsmiljön
Miljöer och produkter
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Etappmål 1a. Alla förvaltningar och bolag med 
mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssys-
tem. 

ÅTGÄRDER:
Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem som omfattar följande krav;  
- Kartläggning av verksamhetens betydande miljöpåverkan. 
- Tidssatta mål med handlingsplan för att nå målen. 
- Miljöutbildning som inkluderar kunskap om Borås Stads miljöarbete för samtliga 

medarbetare och förtroendevalda.
- Årlig uppföljning av hur målen nås, och avrapportering till Miljö- och konsumentnämnden.
- Årlig revision, internt eller extern.
- Systemet ska vara väl förankrat hos ledningen
- Miljökoordinator finns med kompetens om miljöledningssystem och internrevision.

UPPFÖLJNING:
- Andel förvaltning/bolag med miljöledningssystem.
- Andel förvaltningar/bolag med miljökoordinator.

KOMPLETTERANDE INDIKATORER:
- Andel förvaltningar/bolag med en miljöutredning som inte är äldre än 3 år. 
- Andel anställda/förtroendevalda som miljöutbildats. 

ANSVAR: 
Alla nämnder och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem. Bolag 
med färre anställda ska ha en miljökoordinator med kompetens om miljöledningssystem 
och internrevision. 

KOSTNAD: 
- Avgift för miljöledningssystem. (klimatkompenseringspengar får användas till detta)
- Vikariekostnader vid ordinarie personals deltagande i miljöutbildning. 
- Fortbildning för miljökoordinator. (klimatkompenseringspengar får användas till 

detta.)

UTGÅNGSLÄGE: 
48 procent, eller 14 av de 29 förvaltningarna och bolagen hade 2015 ett certifierat 
eller diplomerat miljöledningssystem i hela sin verksamhet. Utöver det diplomerades 
också stadsdelsförvaltningarnas kontor. Samhällsbyggnadsnämnden har infört ett 
miljöledningssystem som inte är certifierat. En omorganisation sker 2017 vilket innebär 
att framtida statistik inte kommer att vara jämförbar med ovanstående siffra. Två bolag 
har större delen av sin verksamhet på entreprenad, där entreprenören är miljöcertifierad. 
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Etappmål 1b. Alla förskolor, grundskolor och gym-
nasieskolor har ett miljöledningssystem. 

ÅTGÄRDER: 
Införa eller upprätthålla infört miljöledningssystem för skola, exempelvis Grön Flagg. 

UPPFÖLJNING: 
Andel förskolor, grundskolor och gymnasier som har infört Grön Flagg eller motsvarande 
miljöledningssystem för skola.

ANSVAR: 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden 

KOSTNAD: 
Inom ordinarie budget. Det är avgiftsfritt att ansluta sig till och arbeta med Grön 
Flagg. En avgift tas dock ut för flaggan och frakt av den. (Kostnader får tas från 
klimatkompenseringspengar)

UTGÅNGSLÄGE: 
Merparten av skolorna kommer att ha påbörjat arbetet med Grön Flagg senast hösten 2016. 
37 nya förskolor, skolor och gymnasier införde miljöledning genom arbetet med Grön 
Flagg under 2015. Det innebär en ökning från 43,1 procent till 71,1 procent som har 
utmärkelsen Grön Flagg 2015.

Etappmål 1c. Borås Stads miljö- och  
kvalitetsarbete integreras. 
ÅTGÄRDER: 
- Rutiner tas fram som möjliggör att integrera miljöledningspunkter i verksamheternas 

ordinarie Internkontroll.
- Integrera miljöredovisning i verksamhetsuppföljningen i kommunens digitala verktyg 

för målstyrning. 

UPPFÖLJNING: 
Redovisning av nämnderna om arbetet integrerats i internkontroller och tertialredovisning 
samt årsredovisning eller ej.

ANSVAR: 
Kommunstyrelsen och Miljönämnden.

KOSTNAD: 
Initialt extra tid för att integrera systemet.

UTGÅNGSLÄGE:
Pilotprojekt har genomförts med att integrera miljöredovisning i ordinarie tertialuppföljning 
i samband med tertial 1 2016 i vissa nämnder. Stöd kan behövas initialt för att integrera 
redovisningarna. 
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 
Hållbar konsumtion innebär att använda tjänster och produkter för våra grundläggande 
behov och en förbättrad livskvalitet, utan att kommande generationers behov äventyras. 
Det gör vi genom att minimera användningen av naturresurser, giftiga material, avfall 
och utsläpp av föroreningar under tjänsten eller produktens hela livscykel.

Inom koncernen Borås Stad orsakar konsumtion av varor ett större klimatutsläpp än 
energianvändningen. Konsumtion av varor är resurskrävande och ökar problemen med 
avfall. Genom att förbättra rutiner gällande inköp och upphandling och standardisera 
inköp minskas miljöpåverkan från inköp och den inköpta mängden blir mindre. 
Borås Stad ska vara en föregångare i arbetet med hållbar konsumtion och genom utåtriktade 
projekt och aktiviteter inspirera invånare, föreningar och näringsliv att delta i arbetet. 

Dessa mål kopplar mot: 

FN:s globala hållbarhetsmål: 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (2b, 2c, 2d)
Hälsa och välbefinnande

Nationella miljökvalitetsmål: 

Giftfri miljö
Ett rikt odlingslandskap

Folkhälsomål: 

Miljöer och produkter

Strategi i Borås 2025: 

Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier i samhället
(Företagandet växer genom samverkan)

Energi- och klimatstrategi

Skapa förutsättningar för en hållbar livsstil
Arbeta med klimatsmart upphandling och gröna finanser
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Etappmål 2a. Borås Stads inköp av ekologiska och 
eller närproducerade livsmedel uppgår till minst 
50 procent.
ÅTGÄRDER: 
- En handlingsplan för att öka avropen/inköpen på ekologiska livsmedel ska uppdateras 

årligen. (Ansvar: Kommunstyrelsen samt Servicenämnden)
- Fortsatt arbete för att minska matsvinnet. (Ansvar: Samtliga verksamheter som serverar 

och hanterar mat i kommunkoncernen) 
- Öka inköpen från livsmedelsproducenter i närområdet. (Ansvar: Kommunstyrelsen)
- Definiera vad som menas med närproducerad/närområde. (Ansvar: Kommunstyrelsen)

UPPFÖLJNING: 
- Finns en handlingsplan för att öka avropen på ekologiska livsmedel? Har den uppdaterats?
- Åtgärder för att minska matsvinnet. 
- Andel ekologiska livsmedel.
- Andel omställd ekologisk jordbruksmark i kommunen.
- Vilka inköp har gjorts i närområdet? (följs upp när definition av närproducerad/

närområde är fastställd av Kommunstyrelsen) 

ANSVAR: 
Alla nämnder och bolag med inköp av livsmedel över 10 000 kr/år.

KOSTNAD: 
Kostnaden för ekologiska livsmedel är för vissa produkter dyrare. Kostnaden för livsmedel 
kan också öka generellt. Genom upphandling och att avropa, det vill säga köpa, de produkter 
som handlats upp på ramavtal kan kostnaderna hållas nere. Minskat matsvinn och god 
menyplanering är andra åtgärder för en god resurshushållning. Klimatkompensationsmedel får 
inte användas för eventuell merkostnad för ekologiska livsmedel. Klimatkompensationsmedel 
får dock användas för åtgärder som leder mot målet. 

UTGÅNGSLÄGE: 
År 2015 var andelen ekologiska livsmedel 24 procent i kommunkoncernen. För förskolor 
förskoleklasser och gymnasier var andelen ekologiska livsmedel 30 - 39 procent 2015.
En distributionscentral har utretts som möjliggör för mindre leverantörer att leverera varor 
till ett ställe och på så sätt öppnar upp för ökade inköp av närproducerade livsmedel när 
den startar. Den mark som är omställd till ekologisk produktion var 2015: 11 procent. 
Eftersom Borås Stad strävar efter att öka inköpen av ekologiska livsmedel följer vi också 
omställningen till ekologisk produktion. 

Etappmål 2b. Inköp av etiskt märkta produkter 
ska öka.
ÅTGÄRDER: 
- Samordna arbetet med Fairtrade City vilket inkluderar att arbeta internt men även mot 

företag, organisationer och privatpersoner för att öka konsumtionen och medvetenheten 
om etiskt producerade varor. (Ansvar: Miljö – och konsumentnämnden)

- En ny styrgrupp för Fairtrade City tillsätts med en representant från majoritet 
respektive minoritet; Borås City; företrädare för butiker, caféer och restauranger 
samt organisationer. 

- Avropa, det vill säga köpa, etiskt märkta varor som kommunen upphandlat från 
ramavtal. 
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UPPFÖLJNING: 
- Andel etiskt märkta varor i kommunkoncernen men även på respektive förvaltning.
- Antalet butiker och caféer som säljer produkter och varor som är etiskt märkta ökar 

jämfört med 2015. 

ANSVAR: 
Miljö-och konsumentnämnden, alla nämnder och bolag.

KOSTNAD: 
Fairtrade City-avgift och samordnare samt kostnader för inköp inom ordinarie budget.

UTGÅNGSLÄGE: 
Sedan 2015 är det enbart möjligt att köpa kaffe, te, bananer, kakao, socker samt kryddor 
som är etiskt märkta, för de verksamheter som omfattas av kommunens ramavtal.

Etappmål 2c. Minskat resursanvändning genom 
ökat återbruk och materialåtervinning.
 
ÅTGÄRDER: 
- Inköp av arbetskläder, möbler och engångsartiklar ska standardiseras för att minska 

inköpen och förbättre miljöprestandan på varorna. (Ansvar: Kommunstyrelsen) 
- Ett gemensamt avfallshanteringssystem ska tas fram som kan erbjudas förvaltningar och 

kommunala bolag. (Ansvar: Borås Energi och Miljö AB samt Lokalförsörjningsnämnden)
- Arbeta med funktionsupphandling – öka efterfrågan på att hyra produkter istället 

för att köpa. (Ansvar: Kommunstyrelsen)
- Arbeta med innovationsupphandling för att skapa efterfrågan på nya sätt att lösa behov 

av produkter eller att utveckla en tjänst som inte finns idag. (Ansvar: Kommunstyrelsen)
- Ge företags- och projektstöd för produktutveckling till företag som tydligt kan 

visa en produkt- och affärsutveckling som bidrar till resurseffektivisering. (Ansvar: 
Inkubatorn)

UPPFÖLJNING: 
- Har inköp av arbetskläder, möbler och engångsartiklar standardiserats? Kostnad/

mängd för nyinköp av möbler, kläder samt engångartiklar; kronor. 
- Har ett gemensamt avfallshanteringssystem tagits fram som erbjuds förvaltningar 

och bolag?
- Hur arbetar kommunen med funktionsupphandling respektive innovationsupphandling?
- Ges företags- och projektstöd för produktutveckling till företag som bidrar till 

resurseffektivisering? 

ANSVAR: 
Kommunstyrelsen, alla nämnder och bolag

KOSTNAD: 
Mer återbruk och inköp av färre varor ger minskade kostnader. Klimatkompenseringsmedel 
får användas för åtgärder som leder mot målet. 

UTGÅNGSLÄGE:
Ovanstående har identifierats som förbättringspotential.  Målet gynnar en cirkulär 
ekonomi. Definitionen av cirkulär ekonomi är en strävan åt att avfall inte ska existera 
utan ses som en råvara. Därför ska produkterna formges så att de är lätta att återvinna. 
Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material formges så att det går 
att återanvändas, materialåtervinnas och energiutvinnas. 
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Etappmål 2d. Byggnationer och markentreprena-
der ska utföras så de blir miljö- och hälsomässigt 
hållbara. 

ÅTGÄRDER: 
- I markentreprenader och byggnationer ska använda material vara inom kategori A, 

B endast i undantagsfall C inom Sunda Hus databasen eller motsvarande. (Ansvar: 
Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden, Servicenämnden, Fritid- och 
folkhälsonämnden, de kommunala bolagen)

- Vid byggnation ska loggbok föras som beskriver placering och mängd av olika material.
- Upphandla trähusbyggnation i minst tre projekt under perioden. (Ansvar: 

Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen)
- Kvalitetsäkra nya byggnader med särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. Exempelvis 

med P-märkning eller Miljöbyggnad nivå silver/guld. (Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden)

UPPFÖLJNING:  
- Andel av byggnationer och markentreprenader som har miljöbedömts. Exempelvis 

använt Sunda hus databasen.
- Andel markentreprenader och byggnationer med fullgod loggbok.
- Andel upphandlingar med materialkrav i upphandlingen?
- Andel nyuppförda byggnader som är P-märkta?
- Andel nyproducerade trähusbyggnationer.
- Andel nybyggnation som klarar kraven i P-märkning eller Miljöbyggnad nivå silver/

guld. 

ANSVAR: 
Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden, Servicenämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden samt de kommunala bolagen.

KOSTNAD: 
Kostnaden för kvalitetssäkring av byggande är negligerbar jämfört med vad det kan kosta 
om exempelvis fukt byggs in i byggnader. Byggkostnaden kan bli högre när det ställs 
miljö- och hälsokrav på byggmaterialen. Förhoppningsvis undviks dock kostnader för 
utbyte av material som påverkar inomhusmiljön negativt. Loggbok som visar placering 
och mängd av material är nödvändigt om vi i framtiden behöver byta ut material i 
byggnaderna. 

UTGÅNGSLÄGE: 
Lokalförsörjningsförvaltningen använder idag Sunda Hus databasen i nybyggnationer 
samt en del ombyggnationer men inte i alla. P-märkning använd också i de flesta fall 
men inte i alla. Fristabostäder AB har byggt flervåningshus i trä, där de även har lagt 
stort fokus på bra materialval. De använde inte Sunda Hus utan värderade materialen 
efterhand. En livscykelanalys har gjorts på husen. Använder man Sunda Hus databasen 
med krav på att använda material från kategori A, B samt C i undantagsfall, så är kraven 
på materialanvändning skarpare än kraven inom Miljöbyggnad som inte innefattar 
installationer. 

Sunda Hus är en databas som klassar byggmaterial utifrån miljöprestanda. Databasen används för 
att hitta material med liten miljöpåverkan. 
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Varför arbetar vi med kemikalieinventering i förskola?

Vid inventering av skolorna plockas exempelvis följande bort:
- Skänkta saker; som inte är avsedda från början att vara leksaker, och som därmed inte omfattas av 
samma hårda lagstiftning som leksaker. Exempelvis gammal elektronik med bromerade flamskydds-
medel och lågenergilampor med kvicksilver. Gamla leksaker som innehåller ämnen som idag är 
förbjudna. 

Lagstiftningen har inte hunnit i kapp när det gäller vissa ämnen vilket gör att kemikalier som är 
förbjudna i leksaker till exempel är tillåtna i golv, där kemikalien avdunstar över åren, till barnens in-
andningsluft. Forskning pågår om hormonstörande ämnen men vårt fokus ligger på att minska expo-
neringen för de ämnen som Kemikalieinspektioner i Sverige och internationellt, WHO (Världshälsoor-
ganisationen), UNEP, experter på kommuner (Stockholms kemikaliecentrum), och landsting, forskare 
nationellt och internationellt menar behöver fasas ut. 

Etappmål 2e. Borås Stad arbetar med att minska 
exponeringen för kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 

ÅTGÄRDER: 
- Inköp av ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnena som 

är upptagna på ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda 
systemet.

- Samverka i kemikaliefrågorna inom kommunkoncernen. 
- Ta fram indikator eller utgångsläge angående användningen av ämnena på ChemSec:s 

Sin-lista.
- Arbeta aktivt med inköp, byte av produkter och inventering för att minska exponeringen 

för farliga kemikalier i förskolor.

UPPFÖLJNING: 
- Har ett kemikaliehanteringssystem köpts in?
- Finns indikatorer eller utgångsläge angående användningen av ämnena på ChemSec:s 

Sin-lista? (Följs upp efter kemikaliehanteringssystemet köpts in).  
- Vilken minskning har skett av kemikalier som finns med på ChemSec:s Sin-lista? 

(Följs upp efter indikator/utgångsläge är formulerat). 
- Andel förskolor som har kemikalieinventerats.
- Vilka åtgärder har genomförts efter kemikalieinventeringen i förskolan.

ANSVAR: 
Kommunstyrelsen för inköp av kemikaliehanteringssystem och uppföljning. Alla nämnder 
och bolag för användning. Förskolenämnden för arbete med giftfri förskola.

KOSTNAD: 
Inköp och användning av kemikaliehanteringssystem. (> 1 miljon kronor/år). Kostnad 
för byte av material inom förskoleverksamheten.

UTGÅNGSLÄGE:
12 förskolor har under 2015 kemikalieinventerats. Syftet har varit att minska mängden 
kemikalier som barn och personal utsätts för. Viss elektronik, plastmuggar och andra material 
har tagits bort för att ge plats åt mindre skadliga alternativ. Klimatkompensationsmedel 
för de egna tjänsteresorna har använts bland annat för att byta ut madrasser. Förskolorna 
som besökts har uppmuntrats att införa en checklista så att arbetet med att minska 
kemikalier integreras i förskolans vardagliga arbete. Kemikalieinventering har erbjudits 
av Miljöförvaltningen, vid efterfrågan och i mån av tid. Ett arbete som det under 2017 
inte finns resurser till. 
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SIN-listan

ChemSec är en ideell organisation som arbetar för att få bort miljö- och hälsofarliga kemikalier från 
samhället. Organisationen har tagit fram en lista på farliga ämnen som man anser bör ersättas, den så 
kallade SIN-listan (Substitute It Now).

Listan bygger på samma kriterier som används för att införa ämnen på kandidatförteckningen inom 
EU:s kemikalielagstiftning Reach, men ChemSec går fortare fram i sitt arbete eftersom de inte går 
igenom den omfattande process som lagstiftningen inom EU innebär. Därför fanns det våren 2015 över 
800 ämnen på SIN-listan men bara 161 ämnen på kandidatförteckningen
Källa: Upphandlingsmyndigheten

Etappmål 2f. Borås koncernen arbetar tematiskt 
med aktiviteter och projekt som främjar hållbara 
livsstilar.

ÅTGÄRDER: 
- Genomföra tematiska projekt och aktiviter för att främja hållbara livsstilar. 

UPPFÖLJNING: 
- Antal aktiviteter och deltagare/åhörare.
- Analys av projekten och deras effekt. 
 
ANSVAR: 
Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med miljökommunikatörer och Tekniska 
nämnden, Borås Energi och Miljö AB samt Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

KOSTNAD: 
Söks i budget vid behov samt externt när det är möjligt.

UTGÅNGSLÄGE: 
Miljöförvaltningens verksamhet på Orangeriet har drivit kampanjer inom mobility 
management, hållbar konsumtion, men arbetar också kontinuerligt med energi- och 
klimatrådgivning, konsumentrådgivning bland annat genom att arrangera Kretsloppsveckan, 
Fairtrade fokusveckan, Europeiska trafikantveckan, Earth Hour veckan samt medverka på 
mässor och evenemang. Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen driver 
också projekt som rör ökad cykling.  Inom Boråsregionen har under året förslag tagits fram 
om samverkansprojekt, till exempel Hållbar landsbygd. Det miljökommunikativa arbetet 
behöver samordnas mer i kommunen, dels för att kunna göra större satsningar men också 
för att kunna nå ut till fler. Det finns en avsiktsförklaring mellan Borås Energi och Miljö 
AB och Miljöförvaltningen att samverka kring området hållbar konsumtion. Samverkan 
sker idag exempelvis inom projekt som Kretsloppsveckan. Veckan är ett samarrangemang. 
Samverkan sker också under temat Globala Borås och Minimeringsmästrarna. 
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Kommunkoncernen driver gemensamma projekt om hållbara livsstilar. Projektet kan 
variera bland annat beroende på möjlighet till finansiering. Under den kommande perioden 
kan det exempelvis handla om: 
- Trygga och kreativa närområden för barn och unga. Ekosystemtjänster, stadsodling. 

Ökad vardagsmotion. Exempelvis arbetspendling med cykel, cykelskola för vuxna. 
- God hushållsekonomi exempelvis återbruk/redesign, minskat matsvinn, 

energieffektivisering.
- Hållbar landsbygd. Ett projekt om hur vi underlätter en hållbar livsstil på landsbygd 

och gynnar det lokala näringslivet.
- Projekt om hållbar livsstil i Staden. (Miljö- och konsumentnämnden i samarbete 

med SP, Borås Energi och Miljö AB, Göteborg, Linköping, Malmö och Umeå) 
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Hållbar samhällsplanering

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar för-
utsättningar för en hälsosam livsmiljö

Hur vi bygger vår stad påverkar människors livsmiljöer och invånarnas möjlighet att 
leva miljövänligt. En hållbar stad är en tät stad där vi bygger på redan byggda ytor och 
på så sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning 
innebär även att människor kan transportera sig på ett hållbart sätt då det är nära till det 
mesta. Detta innebär även att avfallshanteringen blir enkel och effektiv för invånarna. 
För de som bor utanför staden finns bra infrastruktur som gör det möjligt att byta till 
hållbara trafikslag i attraktiva bytespunkter.  

Genom fysisk planering och det sätt vi exploaterar kan vi bidra till långsiktig hållbar 
användning av mark och vatten samt klimatanpassning. Genom att integrera miljö- och 
naturhänsyn i planeringen kan vi synliggöra målkonflikter och sträva efter att bidra till ett 
gott miljötillstånd och en hälsosam livsmiljö som är förutsättningen för en attraktiv stad. 

Byggnaders miljöpåverkan påverkas av materialval, genom miljöanpassad upphandling, 
i samband med byggnation, kan vi verka för att ett livscykelperspektiv integreras redan 
i ett tidigt skede. 

Dessa mål kopplar mot 

FN:s globala hållbarhetsmål: 

Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Ekosystem och biologisk mångfald
Bekämpa klimatförändringen

Nationella miljökvalitetsmål: 

God bebyggd miljö 
Ett rikt växt och djurliv
Begränsad miljöpåverkan 

Folkhälsomål: 

Miljöer och produkter
Fysisk aktivitet

Strategi i Borås 2025: 

Vi effektiviserar energianvändningen 

och använder bara förnybar energi.
Vi minimerar förekomsten av skadliga 
kemikalier i samhället.
Vi arbetar för hållbar konsumtion och 
handel. Därmed stödjer vi även hållbar 
produktion på global nivå.
Vi verkar för öppna landskap och för 
lokal ekologisk matproduktion som 
främjar biologisk mångfald
Vi behåller och utvecklar de natur- och 
kulturvärden som finns i Borås

Energi- och klimatstrategin

Skapa förutsättningar för resurseffekti-
va bebyggelsestrukturer
Minska klimatavtrycket från byggnader
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Etappmål 3a. Borås kännetecknas av ett vardags-
landskap, där även den oskyddade naturen har 
höga rekreationsvärden och hög biologisk mång-
fald. 

ÅTGÄRDER: 
- Ekosystemtjänster, grön och blå infrastruktur ska synliggöras i översiktsplaner, 

detaljplaner och vägplaner. 
- Utveckla verktyg för hur vardagslandskapet ska beaktas i detaljplaner.
- Förtätning sker på redan exploaterade ytor i första hand.
- Utred och fastställ lämpliga kompensationsåtgärder för intrång i områden med höga 

naturvärden; eller områden som omfattas av grönområdesplanen.

UPPFÖLJNING/INDIKATOR: 
- Andel av befolkningen, som bor inom området för Grönområdesplanen, som har 

mindre än 300 meter till närmsta grönområde.
- Andel hårdgjord yta.
- Inventering av arter, så som dagfjärilar, bottenfauna, häckande fåglar, gaddsteklar. 
- Grönytefaktor i ett urval av detaljplaner. Grönytefaktorn är ett sätt att beräkna i 

vilken utsträckning ett exploaterat område kan skapa eller utveckla ekosystemtjänster. 
- Synliggörs ekosystemtjänster i planer? 
- Total yta jordbruksmark och tätortsnära skog.

ANSVARIG: 
Samhällbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden. 

KOSTNAD: 
Besparingar i form av bibehållna ekosystemtjänster och biologisk mångfald har inte 
beräknats för målet. Bedömningen är att vi får mångdubbelt tillbaka på de insatser 
som föreslås. Initialt kommer kostnad i form av tid behöva läggas på utveckling av 
rutiner liksom att utreda kompensation. Inventering medför också kostnader i form 
av tid. Att följa metodutveckling som rör grönytefaktorn kommer initialt kräva tid för 
kompetensutveckling. Kostnaden beror också på i vilken utsträckning egna personella 
resurser men även exempelvis examensarbetare och liknande kan användas till arbetet 
eller om konsulthjälp behöver hyras in.  

UTGÅNGLÄGE: 
Andel av befolkningen som bor mer än 300 meter från ett grönområde är 20 procent. 
Andel av kommunens förskolor som ligger mer än 300 meter från ett grönområde: 
18 procent. Andel av kommunens grundskolor som ligger mer än 300 meter från ett 
grönområde: 32 procent. 
2010 bestod 46 procent av landarealen av hårdgjord yta. Den långsiktiga trenden är att 
åkermarken och betesmarken minskar och skogsmarken ökar. 
Flera städer arbetar med metodutveckling för hur grönyterfaktorn kan användas som 
verktyg i fysisk planering. Grönytefaktorn är ett sätt att mäta och utveckla ekosystemtjänster 
i områden som idag utgörs av exploaterad mark i samband med fysisk planering och 
exploatering. 

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefin-
nande. Det handlar om vanliga produkter som spannmål, kaffebönor och träråvara samt tjänster som att 
rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Vi människor får nyttan antingen direkt, som när växter 
producerar syre. Eller genom en insats, som när vi bedriver jordbruk som ger livsmedel.
Källa: Naturvårdsverket
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Etappmål 3b. Borås Stad arbetar integrerat med 
klimatanpassningsåtgärder i den ordinarie verk-
samheten.

ÅTGÄRDER: 
- Integrera klimatanpassning i:
 • Översiktsplanering, områdesbestämmelser och detaljplanering.
 • Rutiner för bygglov.
 • Risk- och sårbarhetsanalys.
 • Skötselplaner för värdefulla naturtyper och ekosystemtjänster i stadsplaneringen. 
 • Vatten- och avloppsplan.
 • Styrdokument och satsningar som rör dagvatten, grönstruktur, kommunal 
  infrastruktur, saneringsplaner samt beslut kring vattenverksamhet (ex. dikningsföretag). 

- Ta fram prioriterade klimatanpassningsåtgärder utifrån nationella förslag och följ 
upp arbetet med dessa.  

UPPFÖLJNING: 
- Vilka klimatanpassningsåtgärder pågår och vilka planeras?
- Vilka styrdokument inkluderar klimatanpassningsfrågor?

ANSVAR: 
Kommunstyrelsen.

KOSTNAD: 
Del av en tjänst. Kostnader för eventuella klimatanpassningsåtgärder och ytterligare 
planeringsunderlag/utredningar lyfts i den ordinarie budgetprocessen. 

UTGÅNGSLÄGE: 
Borås Stad hamnade på plats 109 av 190 svarande kommuner i IVL:s ranking om hur 
vi arbetar med klimatanpassning på ett strategiskt sätt. Den högst rankade kommunen 
har integrerat frågorna i ordinarie verksamhet. Stöd och verktyg tas nu fram på nationellt 
håll som kan stötta Borås Stads arbete med klimatanpassning. 



Borås Stad  |  miljömål - plan         19

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli 
fossiloberoende
Genom att möjliggöra en ökad andel fossilfria resor och transporter såväl i den egna 
organisationen som i kommunen bidrar vi till uppsatta klimatmål men också minskad 
trängsel, buller, luftföroreningar och ett effektivare användande av befintlig infrastruktur 
och möjliggör en annan markanvändning.  

Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås

Dessa mål kopplar mot 

FN:s globala hållbarhetsmål: 

Bekämpa klimatförändringen
Hållbara städer och samhällen
Hälsa och välbefinnande

Nationella miljökvalitetsmål:

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Skyddande ozonskikt

Folkhälsomål: 

Fysisk aktivitet

Transportpolitiska mål

Speciellt preciseringen. Barns möj-
ligheter att själva på ett säkert sätt 
använda transportsystemet, och vistas 
i trafikmiljöer ökar. 

Regionala mål

Lätt att gå, cykla och åka kollektivt
Många åker kollektivt

Utvecklingsplan för Stadstrafiken

Borås Stads Cykelplan

Strategi i Borås 2025: Bland annat; 
Vi effektiviserar energianvändningen 
och använder bara förnybar energi
Vi gör delar av stadskärnan bilfri och 
låter de kollektiva transportsystemet 
dominera med nya tekniska lösningar
Vi gör det lätt för människor att förflyt-
ta sig inom stadskärnan och till andra 
delar av staden

Energi- och klimatstrategin

Borås Stad har anslutit sig till Västra 
Götalandsregionens mål om en fossi-
loberoende region 2030
Utsläppen av koldioxid från energian-
vändning ska minska med 60 procent 
per invånare från 1990 till 2020
Energianvändningen ska minska med 
30 procent per invånare från 1990 till 
2020

Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil
Skapa förutsättningar för förnybara 
fordonsbränslen
Skapa förutsättningar för ökad lokal 
energiproduktion
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Etappmål 4a. Användning av fossilt fordonsbräns-
le i kommunkoncernen ska minska med 60 pro-
cent från 2015.

ÅTGÄRDER: 
Gör det lätt att implementera Riktlinjer för resor med följande åtgärder: 
- Genomför åtgärder för att få fler att tanka förnybart i miljöfordon. (Ansvar: 
Tekniska nämndens bilpoolsansvarig, Servicenämnden)
- Utvidga/utveckla den interna bil-och cykelpoolen. ( Ansvar: Tekniska nämnden)
- Ta fram en rutin för hantering av kollektivtrafikkort på förvaltningarna (Ansvar: 
Tekniska nämnden) 
- Ta fram en handledning för hur resfria möten hålls och marknadsföra denna. 
(Ansvar: Kommunstyrelsen IT)
- Delta i regionala och delregionala överenskommelser för en fossiloberoende region 
med koppling till Energi- och klimatstrategin. (Ansvar: Tekniska nämnden) 

UPPFÖLJNING: 
- Andel fossilt fordonsbränsle för transporter i kommunkoncernen. 
- Vilka åtgärder har gjorts för att få fler tanka förnybart?
- Hur har den interna bil/cykelpoolen utvecklats?
- Finns en rutin för hantering av kollektivtrafikkort?
- Finns en handledning för hur resfria möten hålls? Har denna marknadsförts?
- Vilka regionala och delregionala överenskommelser/projekt deltar vi i med koppling 
till etappmålet?

KOMPLETTERANDE INDIKATORER/UPPFÖLJNING:
- Körsträckor med privat bil i tjänsten, km per nämnd/bolag samt statistik flygresor. 
(Miljö- och konsumentnämnden samordnar uppföljningen)
- Kvalitativ uppföljning av Riktlinjer för resor och analys av de egna resorna. (Alla 
nämnder och bolag) 
- Uppföljning av Klimatkompensationssystemet; användning av medel. (Alla 
nämnder och bolag). 

ANSVAR: 
Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Servicenämnden

KOSTNAD: 
Möjlighet att använda klimatkompensationen för internt arbete. 
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NULÄGE:

Användningen av förnybart Bränsle har ökat de senaste åren. Det gäller särskilt tunga 
fordon där biobaserad diesel har ersatt fossil diesel. Andelen elfordon är idag försumbar, 
men sannolikt kommer andelen elfordon att öka markant inom perioden.

Etappmål 4b. Hälften av resorna inom geografiska 
kommunen sker med kollektivtrafik, cykel eller 
gång.  

ÅTGÄRDER: 
För att målet ska nås krävs en kombination av åtgärder och insatser som riktas mot de 
målgrupper som har möjlighet att ta alternativ till bilen och som är beredda att testa 
andra sätt att resa.  
- Delta i regionala och delregionala överenskommelser för en fossiloberoende region 

med koppling till Energi- och klimatstrategin. (Ansvar: Tekniska nämnden)
- Anta en handlingsplan för mobility managementarbetet (samt bulleråtgärdsplan) i 

Borås Stad. (Ansvar: Tekniska nämnden)
- Förtäta bebyggelsen där det är nära till bytespunkter och sammanhängande cykelnät. 

(Ansvar: Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden)

UPPFÖLJNING:
- Andel resor inom den geografiska kommunen som sker med cykel, kollektivtrafik 

eller gång. Källa: Västtrafiks resvaneundersökning över tätortstrafiken, om möjligt 
uttag ur den nationella resvaneundersökningen (2021)

- Vilka regionala och delregionala överenskommelser/projekt deltar vi i med koppling 
till etappmålet?

- Finns en antagen handlingsplan för mobility managementarbetet i Borås Stad.
- Antal boende på 400 m avstånd från bytespunkter och sammanhängande cykelnät. 

(Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden – GIS analys) (2017 och 2021)
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KOMPLETTERANDE INDIKATORER/UPPFÖLJNING: 
- Körsträckor per invånare.
- Resurser som satsats på infrastruktur för cykling, kollektivtrafik och upprustning 

för gångtrafikanter.
- Resultat av luftövervakning.
- Resultat av bullerkartläggning.

ANSVAR: 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

KOSTNAD: 
Borås Stad är väghållare för det kommunala vägnätet. Infrastruktursatsningar på det 
kommunala vägnätet finansieras med kommunala medel. För cykelåtgärder kan kommunen 
söka medel från den regionala transportinfrastrukturplanen. Tillgång till statistik från 
nationell resevaneundersökning är kostnadsfri i dagsläget. Om detta inte finns att tillgå 
när målet ska följas upp har tidigare resvaneundersökning som Västtrafik gjort kostat 
800 000 kr. En kostnad som förhoppningsvis kan delas på flera parter om en ny sådan 
behöver göras i kommunens regi. Det finns möjlighet till finansiering via Stadsmiljöavtal, 
Klimatklivet samt regionala medel. Klimatkompensations medel kan användas för cyklar 
eller merkostnader för test av innovativa miljöbilar. Medlen får dock inte användas för 
transporter som exempelvis bussresor.

UTGÅNGSLÄGE: 
Västtrafik gjorde en resvaneundersökning 2015 i den del av Borås Stad som omfattar 
drygt 70 000 av invånarna. Enligt undersökningen fördelades resorna enligt följande: 
66 procent inom eller till/från Borås Stad görs med bil, 18 procent med cykel, 16 procent 
med kollektivtrafik.  Den nationella resvaneundersökningen 2014 gav samma resultat 
det vill säga att 66-68 procent av resorna var bilresor.

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen 
genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Grundläggande för mobility management är 
användningen av mjuka åtgärder så som information och kommunikation, organisation av tjänster och 
koordination av olika parters verksamheter. Mobility management får nya eller befintliga tekniska lös-
ningar att ge större effekt. 
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Etappmål 4c.  I 90 procent av all nyproduktion 
och större ombyggnationer av bostäder och 
lokaler ska nettovärmebehovet uppgå till högst 35 
kilowattimmar per kvadratmeter och år.
- Med nettovärmebehov menas värmebehov efter värmepanna eller värmepump. 

ÅTGÄRDER: 
- Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation.
- Utvärdera om Fristadbostäder AB:s test att koppla energianvändning till vite i 

upphandling är ett bra verktyg som kan användas av fler.

UPPFÖLJNING: 
- Andel av ny- och ombyggnationerna har ett projekterat nettovärmebehov på under 

35 kWh/m2. 
- Andel upphandlingar av byggnation som ställer krav på energianvändning. 
- Har en utvärdering gjorts av att koppla energianvändning till vite i upphandling?

ANSVAR: 
Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolagen

KOSTNAD: 
Byggkostnader kan bli större, men uppvägs av mindre driftskostnader.

UTGÅNGSLÄGE: 
För att säkra teknikneutralitet mellan olika försörjningssystem ställs kravet på värme som 
nettovärme, mätt efter värmepanna eller värmepump. Eftersom energianvändningen för 
varmvatten skiljer sig mellan bostäder och lokaler gäller målet endast värme. Krav på 
värmeanvändningen är dessutom det som bestämmer hur bra klimatskal husen byggs med. 
I en pågående upphandling av bostadshus som Sveriges kommuner och landsting gör har 
krav ställts på 65 kWh/m2 för flerbostadshus, vilket motsvara ett nettovärmebehov på 40 
kWh/m2.  Den kravnivån ligger klart under Boverkets Byggregler BBR. Föreslaget miljömål 
är skarpare. Samtidigt upphandlar både bostadsbolagen och Lokalförsörjningsförvaltningen 
idag byggnader med lägre värmeanvändning än det föreslagna målet. Kravet gäller inte 
alla byggnader eftersom alla byggnader inte har samma möjlighet att nå målet, exempelvis 
Djurparken.

Etappmål 4d. Energianvändningen i lokaler och 
bostäder ska minska med 15 procent från 2015.

ÅTGÄRDER: 
- Energieffektivisera befintliga byggnader i samband med renoveringar. 
- Öka arbetet med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder.
- Utreda vilka behov av personella resurser och investeringar som behövs för att nå 

målet. (Ansvar: lokalförsörjningsnämnden)

UPPFÖLJNING: 
- Energistatistik för kommunkoncern som visar energianvändning i bostäder och 

lokaler.
- Vilka behov av personella resurser och investeringar krävs för att nå etappmålet?
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ANSVAR: 
Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder.

KOSTNAD: 
Öka arbete med energieffektiviseringar kräver mer personella resurser och investeringar 
men ger lägre driftskostnader. Erfarenheter från effektiviseringsstudier gjorda av 
Lokalförsörjningsnämnden visar att energiminskningen på enskilda objekt kan blir 
runt 50 procent med bibehållen lönsamhet. 

UTGÅNGSLÄGE: 
Mellan 2012 och 2015 minskade energianvändningen i bostäder och lokaler med 9 
procent. Ett mål på en minskning med ytterligare 15 procent kommer att vara olika 
svårt att nå för kommunens bolag beroende på hur stor del av fastighetsbeståndet som 
redan har energieffektiviserats. Som exempel kan nämnas att Fristadbostäder AB har 
en genomsnittlig energianvändning på 95 kWh/m2 redan idag vilket betyder att de 
redan har nått en nivå under målnivån för kommunkoncernen som helhet. Ändå gör 
de bedömningen att de kan minska sin energianvändning, men kanske inte nå upp i 15 
procent.

När det gäller lokaler förvaltade av Lokalförsörjningsnämnden finns det idag 8 miljoner 
kr avsatta för energieffektiviseringar årligen, detta kan jämföras med Ulricehamn som 
har 5 miljoner kr avsatta årligen. I Ulricehamns har driftbudgeten minskats med 
200 000 kr årligen eftersom energikostnaderna minskar. Om vi ska öka hastigheten 
på energieffektiviseringsarbetet behövs både personal och medel. En minskning av 
energianvändningen med 15 % i lokaler motsvara en kostnadsminskning på 12 miljoner/
år. Denna besparing generera en investeringspotential på mellan 130-180 miljoner kronor 
med bibehållen lönsamhet. Inom Borås Stads fastighetsbestånd finns många byggnader 
kvar som inte har energieffektiviserats varför ett mål på 15 % är lågt satt om tillräckligt 
med resurser avsätts.    



Borås Stad  |  miljömål - plan         25

Hållbar natur

Mål 5. Naturvärden och naturresurser i Borås ska 
bevaras och utvecklas
Naturen har ett ovärderligt värde för människan. Den förser oss med livsnödvändiga 
resurser som vatten och syre, men också mat och material. Naturen har också ett värde 
för vår fysiska och psykiska hälsa då naturen är en plats för rekreation och en källa till 
psykiskt välbefinnande och själslig ro. Ekosystemens funktion och processer bygger på 
att det finns en biologisk mångfald, eftersom det i ekosystemen sker ett samspel mellan 
olika arter som alla har olika roller. Fungerande ekosystem med en stor mångfald av arter 
skapas av variation i skog, mark och vattenförekomster. Mosaiklandskapet, det vill säga 
det variationsrika landskapet med till exempel skogar, odlingslandskap och våtmarker, 
som finns i hela kommunen ger goda förutsättningar för variation. En förutsättning för 
att bevara mosaiklandskapet är att marken brukas och hänger på så sätt ihop med en 
levande landsbygd. 

Detta mål kopplar mot 

FN:s globala hållbarhetsmål: 

Hållbara städer och samhällen
Ekosystem och biologisk mångfald
Hälsa och välbefinnande

FN:s konvention om biologisk mångfald

EU:s Art och habitatdirektiv

EU:s ramdirektiv för vatten

Nationella miljökvalitetsmål: 

God bebyggd miljö 
Ett rikt växt och djurliv

Strategi i Borås 2025: 

Vi verkar för öppna landskap och för lokal 
ekologisk matproduktion som främjar biologisk 
mångfald
Vi behåller och utvecklar de natur- och kultur-
värden som finns i Borås
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Etappmål 5a. Alla yt- och grundvattenförekomster 
i kommunen ska ha en god ekologisk och kemisk 
status.

ÅTGÄRDER:
- Ta fram styrdokument för att förbättra miljöstatusen på yt- och grundvattenförekomster. 

UPPFÖLJNING:
- Är Vattenresursprogrammet uppdaterat.
- Vilka åtgärder har genomförts.

ANSVARIG: 
Kommunstyrelsen, Miljö- och konsumentnämnden, Borås energi och miljö AB, Tekniska 
nämnden.

KOSTNAD: 
Personella resurser för att intensifiera arbetet med vattenfrågor. 

UTGÅNGSLÄGE:
Arbete pågår på nationell nivå med att implementera EU ś vattendirektiv (2000/60/EG) 
och ta fram ett åtgärdsprogram för vatten som sedan ska implementeras i kommunerna.
 I Vattenresursprogrammet beskrivs tillståndet för både grund- och ytvatten förekomster 
i Borås Stad. Vattenresursprogrammet innehåller även en mängd åtgärder som inte är 
genomförda. En uppföljning och uppdatering av programmet behövs därför. 

Etappmål 5b. Bevara och utveckla ett småskaligt 
odlingslandskap med hög biologisk mångfald. 

ÅTGÄRDER:
- Återuppta arbetet med Kulturlandskap Borås, ett landsbygdsutvecklingsprojekt med 

fokus på natur. 
- Utreda behov av ytterligare naturreservat /biotopskydd.
- Arbeta aktivt för att motverka och bekämpa invasiva arter.

UPPFÖLJNING:
- Kvalitativ uppföljning av hur många naturvårdprojekt som har genomförts. 
- Tillståndet för inventerade arter. Uppföljande inventering av ansvarsarter hasselmus, 

fladdermus, större vattensalamander, klockgentiana.
- Inrättade naturreservat/biotopskydd.
- Andel skyddad mark i kommunen.
- Vilket arbete har bedrivits för att de invasiva arterna ska minska?

ANSVARIG: 
Miljö- och konsumentnämnden, Tekniska nämnden.

KOSTNAD: 
Kostnad för projektledare. För naturvårdsprojekt som kan finansieras av länsstyrelsen krävs 
nästan alltid 50 procents egenfinansiering. Idag finns 200 000 kr årligen i naturvårdsfonden, 
dessa pengar skulle skapa mer biologisk mångfall om markägare får hjälp att söka pengar 
och kunskap om vilka åtgärder som är viktiga.  
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UTGÅNGSLÄGE: 
Mellan 2012-2014 genomfördes projekt Kulturlandskap Borås. Inom projektet arbetades 
med följande områden.

- Dialog och samverkan mellan olika aktörer.
- Arbeta för att behålla det öppna landskapet.
- Öka kunskap om arter i odlingslandskapet.
- Informera om stöd och bidrag.
- Påvisa ekosystemtjänster.

Under projektperioden söktes externa medel för ca 500 000 kr. Det finns fortfarande 
ett stort interesse bland markägare för att få stöd i naturvårdsarbete och med att söka 
projektmedel. 

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som 
sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, har negativa effekter på jord-
bruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.

Uppföljning
I de tidigare miljömålen ”Miljömål för Borås 2013-2016”, beslutat av Kommunfullmäktige 
i december 2012, finns ett antal mål som är helt eller delvist uppnådda. För de mål som 
inte är uppnådda fortsätter arbetet. Indikatorer knutna till dessa mål kommer följas i 
miljömålsuppföljningen.

En Energi-och klimatstrategi har också tagits fram och antogs 2015. De mål och strategier 
som finns i energi- och klimatstrategin kommer följas upp i miljömåluppföljningen. 
Det finns även miljöarbete som inte är knutet till Borås Stads miljömål utan som initierats 
genom exempelvis motioner, beslut eller projekt. Även det arbetet följs delvis upp i 
miljömålsuppföljningen.

Nämnder och bolag ansvarar för den årliga miljömålsuppföljningen. Till sitt stöd kan de 
utse miljörapportörer. Nämnderna och bolagen ska i samband med tertialuppföljning i 
augusti samt i samband med årsredovisningen redovisa det åtgärdsarbete som bedrivits 
och nämnd eller styrelse ska godkänna redovisningen. 

De frågor i verksamhetsuppföljningen som rör miljö inkluderar också uppföljning av:

- Borås Stads Energi- och klimatstrategi
- Borås Stads Riktlinjer för resor

Etappmålsbedömningen görs i samverkan mellan berörda förvaltningar och bolag och 
redovisas årligen. Denna djupare analys av effekterna av åtgärdsarbetet på miljötillståndet 
redovisas till Miljö- och konsumentnämnden.

Miljö- och konsumentnämnden sammanfattar och redovisar miljömåluppföljningen till 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



Lista på remissinstanser 
 
Kommunstyrelsen 
Miljöförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Arbetslivsnämnden 
Kulturnämnden 
Servicenämnden 
Sociala omsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Vård- och äldreförvaltningen 
 
Borås Energi och Miljö AB 
Borås Elnät AB 
Borås kommuns Parkerings AB 
Borås Lokaltrafik AB 
Borås Djurpark AB 
AB Bostäder i Borås 
Fristadbostäder 
AB Sandhultsbostäder 
AB Toarpshus 
Viskaforshem AB 
Industribyggnader i Borås AB 
Inkubatorn i Borås AB 
Textil Fashion Center 
Borås Borås TME AB 
 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Trafikverket Region väst 
Västtrafik 
Skogsvårdsstyrelsen i Västra Götaland 
Borås regionen 
Västra Götalandsregionen 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
 
Bollebygds kommun 
Herrljunga kommun 
Marks kommun 
Svenljunga kommun 
Tranemo kommun 
Ulricehamns kommun 
Vårgårda kommun 
 
Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 

 
Vänsterpariet 
Moderaterna 
Folkpartiet 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
Sverigedemokraterna 
 
Ungdomsrådet 
Pensionärsrådet 
Näringslivsrådet 
Kommunala funktionshinderrådet 
 
Borås City 
Centrumledning Knalleland 
Företagarna i Borås, FB 
Viareds företagarförening 
LRF Kommungrupp Borås 
Fastighetsägarna 
 
Naturskyddsföreningen 
Cykelfrämjandet 
Friluftsfrämjandet 
Hyresgästföreningen 



 
 
 
  

Sida 
1(1) 

Arbetslivaförvaltningen 
Lennart Gustavsson, 033-35 33 98 

2017-03-27 2017/ALN0049 

 
Arbetslivsnämnden 
 

 

 

Hemställan om förhyrning av fastighet  
För att akut lösa det krav som läggs på Borås Stad genom den bosättningslagstiftning 
som riksdagen antagit och som gäller från 1 mars 2016, är blockhyra en fastighet på 
Södra Kyrkogatan 33 om 542 m2. 
 
Arbetslivsnämnden hemställer Lokalförsörjningsförvaltningen att hyra fastigheten 
som kan nyttjas som bostäder för anvisat boende.  
 
Förslag till beslut  
Arbetslivsnämnden beslutar om att hemställa till Lokalförsörjningsförvaltningen att 
förhyra fastigheten på Södra Kyrkogatan 33, som kan nyttjas som bostäder för nyan-
lända, aktuella inom etableringen. 
 
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
Dag Forsström 
Förvaltningschef 
 
  Lennart Gustavsson 
  Verksamhetschef 
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