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Förvärv av del av fastigheten Transås 2:29 samt Transås 2:35
och 2:36
Mellan Kråkered och Hedvigsborg, alldeles söder om Flymader, ligger en obebyggd skogsfastighet om
cirka 12 hektar. Kommunen äger i huvudsak all mark som gränsar till ovanstående fastigheter.
Förvärvet ger kommunen ett mer sammanhängande markområde, vilket är positivt vid framtida
exploatering av ett växande och hållbart Borås. Förvärvet bidrar också till en effektivare skogsskötsel. I
försäljningen ingår två redan avstyckade tomter om cirka 3 800 m² respektive 5 400 m² vardera.
Kommunen har efter gängse budgivning blivit erbjuden att förvärva del av fastigheten Transås 2:29
samt Transås 2:35 och 2:36 till en köpeskilling om 1 700 000 kronor. Tillträde och betalning sker senast
tre veckor efter att pågående lantmäteriförrättning vunnit laga kraft.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen köper del av fastigheten Transås 2:29 samt Transås 2:35 och 2:36 av Rune Larsson för 1 700 000
kronor.
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BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på
fastigheten Arås 1: 19
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.
Båda nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av friggebod på fastigheten Arås 1:19 vid Viaredssjön,
Borås Stad.
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Datum

Dnr

2012-11-19

2012/KS0507 407

Charlotta Tornvall

Patrik Hedlund
Toleredsgatan 17 Lgh 1101
417 27 Göteborg

Beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av
friggebod på fastigheten Arås 1:19, Borås Stad
Beslut
Kommunstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av friggebod på fastigheten Arås 1:19 vid
Viaredssjön, Borås Stad
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser
inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då
dispensbeslutet vann laga kraft.
Tomtplatsavgränsning
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller
hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. En tomtplatsavgränsning har gjorts, se
bifogad karta.
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en
friggebod ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan.
Anhållan om beslut om strandskyddsdispens inkom 25 juni 2012 till
Kommunstyrelsen.

Skälen för Kommunstyrelsens beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger inom Viaredssjöns strandskyddsområde som är 200 meter.
Inom detta område får man inte uppföra byggnader så att de hindrar eller avhåller
allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt
(7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får Kommunstyrelsen ge dispens
från bestämmelserna (7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får ges endast om
det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken).
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Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ett av skälen är att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Den planerade friggeboden ligger
inom ianspråktagen tomt, där allmänheten inte har tillträde. Kommunstyrelsen
bedömer att det finns särskilda skäl för dispens.
Syftet med strandskyddet påverkas inte, d v s att djur- och växtlivet inte kommer
påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet inte
kommer försämras för att dispens för medges.
Kommunstyrelsen bedömer att friggeboden är förenlig med kraven på en från allmän
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer in till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning om det kan antas att
det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen skickar ett godkännande
alternativt beslut om överprövning inom denna tid. Först då kan dispensen bli giltig.
Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet. Därför bör inte åtgärden påbörjas
förrän tiden för överklagande har gått ut.
Hur man öveklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Överklagande ska lämnas in
till Kommunstyrelsen.
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit beslutande.
Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

3

Bilaga:
1. Översiktskarta
2. Karta med tomtplatsavgränsning
3. Situationsplan
4. Hur man överklagar
Kopia:
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
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VIARED

12:3

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.
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Beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av carport på
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:79
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.
Båda nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av carport på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:79 vid Öresjö
Borås Stad.

2012-11-06

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-11-06

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0412 407
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 357276
Datum/avdelningschef: 2012-10-24 / bh

Programområde: 2

Sida

1(3)
Datum

Dnr

2012-11-19

2012/KS0412 407

Charlotta Tornvall

Erika Hallman
Skogsrydsvägen 37
506 49 Borås

Beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av
carport på fastigheten Torps-Sjöbo 2:79, Borås Stad
Beslut
Kommunstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av carport på fastigheten Torpa-Sjöbo
2:79 vid Öresjö, Borås Stad
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser
inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då
dispensbeslutet vann laga kraft.
Tomtplatsavgränsning
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller
hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. En tomtplatsavgränsning har gjorts, se
bifogad karta.
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en carport
ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan.
Anhållan om beslut om strandskyddsdispens inkom 15 maj 2012 till
Kommunstyrelsen.

Skälen för Kommunstyrelsens beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger inom Öresjös strandskyddsområde som är 200 meter.
Inom detta område får man inte uppföra byggnader så att de hindrar eller avhåller
allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt
(7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får Kommunstyrelsen ge dispens
från bestämmelserna (7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får ges endast om
det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken).

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ett av skälen är att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Den planerade carporten ligger
inom ianspråktagen tomt, där allmänheten inte har tillträde. Kommunstyrelsen
bedömer att det finns särskilda skäl för dispens.
Syftet med strandskyddet påverkas inte, d v s att djur- och växtlivet inte kommer
påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet inte
kommer försämras för att dispens för medges.
Kommunstyrelsen bedömer att carporten är förenlig med kraven på en från allmän
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer in till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning om det kan antas att
det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen skickar ett godkännande
alternativt beslut om överprövning inom denna tid. Först då kan dispensen bli giltig.
Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet. Därför bör inte åtgärden påbörjas
förrän tiden för överklagande har gått ut.
Hur man öveklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Överklagande ska lämnas in
till Kommunstyrelsen.
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit beslutande.
Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

3

Bilaga:
1. Översiktskarta
2. Karta med tomtplatsavgränsning
3. Situationsplan
4. Hur man överklagar
Kopia:
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.
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Svar på remiss: Handlingsplan för kulturen i Borås Stad 20132014
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

121107

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-11-07

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0570 860
Handläggare: Monica Lindqvist , tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2012-11-05/ bh

Programområde: 3

SVAR PÅ REMISS
2012-11-19

1 (2)
Dnr 2012/KS0570 860

Handläggare
Monica Lindqvist
033-35 73 22

Kulturnämnden

Svar på remiss: Handlingsplan för kulturen i
Borås Stad 2013-2014
Kommunstyrelsen är positiv till de nya aktiviteter som beskrivs i handlingsplanen.
Några kommentarer vill Kommunstyrelsen ändå ge kring strategisk utveckling,
initiativ och samverkan, geografiska platser, uppföljning och begreppet
tillgänglighet:
Utbudet för barn och unga ska omfatta viss andel av befolkningen.
Kommunstyrelsen saknar beskrivning av hur man mäter och följer upp andel
procent av kulturutbud.
Planen att köra bokbuss för barn i schemalagd tur till bl a badplatser anser
Kommunstyrelsen vara kreativt och bra. Om schemat sprids väl kan andra
verksamheter koppla på sina planer så det blir dubbel effekt av åtgärder.
Ett regelbundet samarbete med Kulturskolefilialerna är bra. Kommunstyrelsen
saknar beskrivning av erfarenheter kring filialernas geografiska spridning. Det
finns fördelar att systematiskt sprida filialer geografiskt.
Samverkan med föreningslivet anges, tex när det gäller ungdomar. Kommunstyrelsen saknar Kulturnämndens planer kring det utrymme som finns för mer
systematiskt samarbete över fler gränser, tex med privata, ideella, offentliga
organisationer och grupper som påverkar och utvecklar kultur.
Handlingsprogrammet säger att utställning om mode och design speglar
samhällstrender och ekonomisk utveckling. Det saknas beskrivning om
Kulturnämnden tänkt utnyttja den kunskapen systematiskt via aktiviteter och
projekt eller bara hålla den tillgänglig för visning.
En del av skulpturbiennalen ska enligt planen vara på Norrby. Kommunstyrelsen
saknar beskrivning av hur planeringen ser ut för att på ett systematiskt sätt på sikt
nå alla stadsdelar och kommundelar med skulpturer.

SVAR PÅ REMISS
2012-11-19

2 (2)
Dnr 2012/KS0570 860

Handläggare
Monica Lindqvist
033-35 73 22
Kulturförvaltningen ska inom Stadsutveckling samverka med ett antal uppräknade
förvaltningar och enheter. Kulturförvaltningen kan med fördel ta egna initiativ
och berätta vad man gör för att andra aktörer ska kunna haka på i planeringen.
Tillgängligheten verkar i programmet vara begränsad till att gynna deltagandet
genom ekonomiska åtgärder som tex fria entréer. Effekten kan bli fler besök, men
Kommunstyrelsen saknar beskrivning av hur man når nya deltagande målgrupper.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Svar på remiss: Kulturprogram för Borås Stad 2013-2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

121107

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-11-07

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0569 860
Handläggare: Monica Lindqvist , tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2012-11-05/ bh

Programområde: 3

SVAR PÅ REMISS
2012-11-19

1 (1)
Dnr 2012/KS0569 860

Handläggare
Monica Lindqvist
Tfn 35 73 22

Kulturnämnden

Svar på remiss: Kulturprogram för Borås Stad
2013-2016
Kultur har en enorm förmåga att påverka både individer och samhällsutveckling,
direkt och indirekt. Kommunstyrelsen ser inga hinder till prioriteringen av
områden.
En tydligare bild över sambandet med andra styrdokument i kommunen bör
redovisas, tex hur Kulturprogrammet hänger ihop med tex Översiktsplan och
Vision 2025.
Information saknas om vilka ambitioner som finns inom Kulturnämnden kring
hur utbud och skapande ska ske på sikt. Kulturutbud påverkar tex transporter
och miljö. Målområdet Vision 2025 som handlar om Goda resvanor kan
påverkas positivt genom kultursektorn. Likaså kan de andra målområdena i
Vision 2025 påverkas, tex målområdet Medborgarnas initiativkraft gör
landsbygden levande. Medborgare kan vara mycket mer aktiva inom kultur än
vad som är fallet idag.
Kommunstyrelsen ser med spänning fram emot den försöksverksamhet med
Cultural Planning som Kulturnämnden håller i. Processen kan mynna ut i
erfarenheter som appliceras för hela kommunen. Kommunstyrelsen utgår från
att detta avses integreras i Kulturprogrammets prioriterade område
”Samhällsplanering/stadsutveckling”.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Nominera Årets kommun 2012
(Borås Stad har nominerat sig själv till Årets kommun 2012 via webbformulär hos Hela Sverige ska leva. Borås söker
utmärkelsen dels för pågående verksamheten med Medel för lokal utveckling - med goda resultat och utvärdering som visar
att Borås är på rätt väg, dels för förväntat resultat via Vision 2025 målområdet Medborgarnas initiativkraft gör
landsbygden levande.)
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Vidtagen åtgärd godkännes.

2012-11-06

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-11-07

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0635 106
Handläggare: Monica Lindqvist , tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2012-10-29 / bh

Programområde: 1

SP9
BESLUTSFÖRSLAG

Borås Stads miljömål 2013 - 2016
Miljömål för Borås Stad visar kommunens ambitioner inom miljöområdet och konkretiserar
miljöpolicyn. Miljömålen redovisar en handlingsplan för arbetet med mål, etappmål och åtgärder för
åren 2013 – 2016. Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen verksamhet i en
miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för att i samarbete med näringsliv, invånare,
organisationer och myndigheter nå ett miljömässigt hållbart Borås.
Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden.
Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt
Borås samt Hållbar natur.
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad vi vill uppnå
och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. För respektive etappmål framgår vilken
nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet.
Förslaget till Borås Stads miljömål för år 2013 – 2016 har varit på remiss. Ett trettiotal remissinstanser
har besvarat remissen och gett synpunkter på hur förslagen till nya miljömål kan förbättras ytterligare.
Projektledningen för miljömålsarbetet är mycket nöjda med responsen och tackar för engagemang och
många bra förslag till förbättringar!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads Miljömål 2013-2016 antas.

2012-11-06

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-11-07

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0349
Handläggare: My-Linda Lorentsson, 8276
Datum/avdelningschef: 2012-10-30 / bh

Programområde: 2

Sida

1(1)
Datum

Dnr

2012-11-19

2012/KS0349

My-Linda Lorentsson

Kommunfullmäktige

Borås Stads miljömål 2013 - 2016
Miljömål för Borås Stad visar kommunens ambitioner inom miljöområdet och
konkretiserar miljöpolicyn. Miljömålen redovisar en handlingsplan för arbetet med
mål, etappmål och åtgärder för åren 2013 – 2016. Miljömålsarbetet ska styra och
samordna kommunens egen verksamhet i en miljöanpassad riktning. Det ska vara en
grund för att i samarbete med näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå
ett miljömässigt hållbart Borås.
Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra
prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering,
Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur.
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger
vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. För
respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att
leda arbetet för att nå målet.
Förslaget till Borås Stads miljömål för år 2013 – 2016 har varit på remiss. Ett trettiotal
remissinstanser har besvarat remissen och gett synpunkter på hur förslagen till nya
miljömål kan förbättras ytterligare. Projektledningen för miljömålsarbetet är mycket
nöjda med responsen och tackar för engagemang och många bra förslag till
förbättringar!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads Miljömål 2013-2016 antas.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås
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Samrådsredogörelse
2012-10-26

1 (28)
2012/KS0349

Stadskansliet, samhällsplaneringsavdelningen
My-Linda Lorentsson, 033-35 82 76

Borås Stads miljömål 2013 – 2016
Förslaget till Borås Stads miljömål för år 2013 – 2016 har varit på remiss. Ett
trettiotal remissinstanser har besvarat remissen och gett synpunkter på hur
förslagen till nya miljömål kan förbättras ytterligare. Projektledningen för
miljömålsarbetet är mycket nöjda med responsen och tackar för engagemang och
många bra förslag till förbättringar!
Några generella synpunkter återfinns i flera av remissvaren:
- Miljömålsdokumentet anses tydligt och väl strukturerat
- Flera remissinstanser påpekar vikten av att än mer förtydliga ansvaret för att
etappmålen nås
- Önskemål framförs om förtydliganden av miljömålens koppling till andra
styrdokument och det nyligen genomförda visionsarbetet
- Flera remissinstanser uttrycker att ökat budgetutrymme kommer att krävas för
ett framgångsrikt arbete med miljömålen
- Flera remissinstanser önskar att det i miljömålen även ska ställas krav på
varors närproduktion.
- Flera remissinstanser önskar att avsnittet ”Hållbar samhällsplanering” i större
grad tar hänsyn till landsbygdens utveckling
Vid beaktande av remissvaren har önskemålet varit att inte ändra för mycket i det
ursprungliga dokumentet. Miljömålen har tagits fram under en längre tid, i en
öppen process med flera arbetsgrupper och referenspersoner – många har haft
tillfälle att tycka till under arbetets gång. Ett flertal ändringar har ändå utförts till
följd av remissvaren:
-

Förtydligande i ansvar och uppföljning för flertal av etappmålen
Ett par etappmål har strukits, målområdet ”Hållbara transporter och
fossilbränslefritt Borås” har ändrats till ”Fossilbränslefritt och energieffektivt
Borås”
Ett avsnitt angående miljömålens koppling till andra styrdokument har lagts
till
Etappmål som rör levande landsbygd har flyttats från avsnitt Hållbar Natur till
Hållbar Samhällsplanering
Vissa redaktionella ändringar

Det omarbetade förslaget till nya miljömål har nu behandlats i den politiska
styrgruppen och är på väg till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige för
beslut. Här redovisas en sammanfattning av remissvaren.
Eventuella frågor besvaras av projektledare Carina Loh Lindholm via telefon 03335 50 49 eller e-post carina.loh.lindholm@boras.se.
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Sammanfattning
Borås Stads miljömål 2013 – 2016 har under våren 2012 sänts på remiss i syfte att
få synpunkter på föreslagna miljömål. Genom annonsering i Borås Tidning och
tillgängliggörande av förslaget via webben och på Stadsbiblioteket i Borås har även
allmänheten getts tillfälle att ha synpunkter på förslaget. Totalt har ett trettiotal
remissvar inkommit. Nedan redovisas en kortfattad genomgång av samtliga
remissvar samt bemötande av dessa.
Remissvar har inkommit från följande remissinstanser:
Arbetslivsnämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Sociala omsorgsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
AB Bostäder (dels ordinarie remissvar, dels tillägg avseende etappmål 8b, 8c, 8d)
Borås Djurpark
Borås Energi och Miljö
Borås Elnät
Fristadbostäder (tillägg avseende etappmål 8b, 8c, 8d)
Sandhultsbostäder och Toarpshus (avseende etappmål 8b, 8c, 8d)
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Miljömålssekretariet
Boverket
Trafikverket
Skogsstyrelsen
Västra Götalandsregionen
Högskolan i Borås
Västtrafik
LRF Borås Kommungrupp
Centerpartiet i Borås
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Moderaterna i Borås
Ungdomsrådet
Naturskyddsföreningen i Borås
Enskilda svaranden
Sammanställning av inkomna synpunkter på remissförslaget
Generella synpunkter:
Vissa synpunkter är återkommande från flera remissinstanser, det gäller
dokumentets struktur, ansvarsfördelning, förhållande till andra styrdokument,
kostnadsuppskattning samt önskemål om att införliva krav på närproduktion i
miljömålen.
Tydligt och lättillgängligt dokument:
De allra flesta remissvaren inleder med att berömma miljömålsdokumentets
struktur, som anses tydligt och väl strukturerat.
Ansvar för att etappmålen nås:
Flera remissinstanser har betonat vikten av att tydliggöra ansvaret för att målen
nås. I remissförslaget är ansvaret för processen att nå vissa etappmål delat mellan
flera nämnder/styrelser. I syfte att tydliggöra ansvaret har en huvudansvarig
utsetts. Den huvudansvarige nämnden/styrelsen har ett samordningsansvar för att
driva processen för att nå etappmålet i samråd med andra aktörer.
Förhållande till andra styrdokument:
Flera remissvar efterfrågar en tydligare redogörelse av hur Borås Stads miljömål
förhåller sig till andra kommunala styrdokument, varför avsnittet ”Miljömålens
koppling till andra styrdokument” har lagts till.
Kostnadsuppskattning:
Flera remissvar uttrycker att ökat budgetutrymme kommer att krävas för ett
framgångsrikt arbete för att nå miljömålen. Särskilt bedöms etappmål 1b, som rör
miljöutbildning för samtliga anställda, kräva utökat budgetutrymme. Det generella
svaret är att då utökade resurser krävs för åtgärder för att nå miljömålen ska detta
hanteras inom den ordinarie budgetprocessen enligt kommunens anvisningar.
Närproduktion:
Flera remissvar behandlar att man önskar ställa krav på att varor ska vara
närproducerade. Närproduktion innebär inte automatiskt att en vara är mer
miljövänligt än en som är framtagen på annat håll, även när man väger in
transporten. Därför formuleras inte krav på närproduktion i miljömålen.
Specifika synpunkter från remissinstanserna
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Remissvarens synpunkter sammanfattas i korthet nedan, med respons på
synpunkten i kursiv text. Av utrymmesskäl har enbart positiva eller enbart
instämmande synpunkter utelämnats.
Arbetslivsnämnden
1. Arbetslivsnämnden tillstyrker Borås Stads miljömål.
Noteras.
Kulturnämnden
2. Kulturnämnden tillstyrker Borås Stads miljömål.
Noteras.
3. För att nå målen behöver Kulturnämnden avsätta en budget för miljöarbetet
inom förvaltningen.
Behöver nämnden avsätta utökade resurser för miljömålsarbetet ska detta ske inom den normala
budgetprocessen enligt kommunens budgetanvisningar. Det ska tydligt framgå i budgetskrivningen
att åtgärder för att nå Borås Stads miljömål avses.
Lokalförsörjningsnämnden
4. Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker Borås Stads miljömål.
Noteras.
5. Lokalförsörjningsnämnden anser att huvudansvarig nämnd/styrelse bör anges
för att klargöra samordningsansvaret.
Beaktas.
6. Nämnden betonar att för de etappmål som enbart ger miljömässiga vinster (till
skillnad för de som även ger ekonomiska vinster) bör särskilda medel avsättas för
att nå målet.
Noteras. Behöver nämnden avsätta utökade resurser för miljömålsarbetet ska detta ske inom den
normala budgetprocessen enligt kommunens budgetanvisningar. Det ska tydligt framgå i
budgetskrivningen att åtgärder för att nå Borås Stads miljömål avses.
Miljö- och konsumentnämnden
7. Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Borås Stads miljömål.
Noteras.
8. Miljömålens förhållanden till andra kommunala måldokument bör förtydligas.
Beaktas. Ett avsnitt läggs till som beskriver relationen till andra styrdokument.
9. För att kunna arbeta framgångsrikt med miljömålsarbetet krävs fortsatta medel
för miljöstrategiskt arbete.

Samrådsredogörelse
2012-10-26

5 (28)
2012/KS0349

Stadskansliet, samhällsplaneringsavdelningen
My-Linda Lorentsson, 033-35 82 76

Noteras. Behöver nämnden avsätta utökade resurser för miljömålsarbetet ska detta ske inom den
normala budgetprocessen enligt kommunens budgetanvisningar. Det ska tydligt framgå i
budgetskrivningen att åtgärder för att nå Borås Stads miljömål avses.
10. Etappmål 1a. Miljöförvaltningen föreslår att ledningssystemet
Miljödiplomering används för uppfyllande av etappmål 1a. Miljödiplomering är,
jämfört med andra certifieringsmodeller för miljöledning, kostnadseffektivt och väl
anpassat för kommunala verksamheter.
Beaktas.
11. Etappmål 1b. För att kunna handla upp utbildning enligt etappmålet krävs nya
ekonomiska resurser. Etappmålet bör vara formulerat som att anställda ska ha tagit
del av miljöutbildning, snarare än att det ska erbjudas miljöutbildning.
Beaktas.
12. Etappmål 4a. En oenig nämnd önskar även att närproducerade varor bör
beaktas, inte enbart hänsyn till miljö och etik.
Noteras. Ingen ändring är utförd. Närproduktion innebär inte per automatik en miljövinst,
varför det inte skrivs in i miljömålen.
13. En oenig nämnd önskar även att i ingressen till avsnittet om Hållbar
samhällsplanering, ändras formuleringen till ”Nybyggnation sker i första hand i
befintlig tätortsmiljö och nära kollektivtrafik som landsbygd.” istället för remissens
formulering ”Nybyggnation sker i första hand genom förtätning i befintlig
tätortsmiljö och nära kollektivtrafik”.
Noteras. Ingen ändring utförd.
14. Etappmål 4a – 4c avseende upphandling. Etappmålen behöver utformas vidare
i samarbete mellan Miljö- och konsumentnämnden och Tekniska nämnden i syfte
att säkerställa att etappmålen är uppföljningsbara och relevanta mål som kan nås.
Beaktas.
15. Etappmål 5b. Bullermätning genomförs inte vid ordinarie miljötillsyn.
Beaktas, meningen stryks.
16. Etappmål 7a. Även Kommunstyrelsen bör stå som ansvarig nämnd då enheten
för Samhällsplanering arbetar med dessa frågor.
Beaktas.
17. Etappmål 8b – 8d. Etappmålen avseende energikrav och energieffektivisering
vid renovering bör gälla även de kommunala bostadsbolagen.
Beaktas.
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18. Etappmål 11b. Etappmålet bör strykas då det redan är beaktat i
Vattenresursprogrammet.
Beaktas. Etappmålet tas bort från miljömålsdokumentet.
19. Etappmål 11d. Etappmålet bör omformuleras. Antalet avlopp som inventeras
varje år kan variera utifrån förutsättningar och bör bestämmas i verksamhetsplanen
för respektive år.
Beaktas.
20. Etappmål 13c. Även Kommunstyrelsen bör vara ansvarig nämnd för miljömål
om kommunala naturreservat eller biotopskyddade områden.
Beaktas.
Samhällsbyggnadsnämnden
21. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen.
Noteras.
22. Begreppet ”stadsmiljö” saknas bland miljömålen.
Noteras.
23. I miljöpolicyn önskas att byggnader läggs till i meningen om
hushållningsprinciper.
Noteras. Ingen ändring utförd. Det är riktigt att det ur miljösynpunkt även är viktigt med
hushållning av byggnader, men då mark, energi och råvaror nämns bedöms inte ändringen
nödvändig. I många fall innebär det en hushållning med mark, energi och råvaror att bevara
äldre byggnader och återanvända det som redan finns istället för att riva och genomföra
nybyggnation, varför ändringen inte bedöms nödvändig.
24. Etappmål 7a. Nämnden ställer sig bakom etappmålet om bättre förutsättningar
för resenärer att välja hållbara färdsätt, men önskar visst förtydligande och i vissa
fall omformulering och tillägg i texten.
Beaktas.
25. Etappmål 7b. Nämnden ställer bakom etappmålet om bättre infrastruktur för
cykling men önskar att etappmålet utvecklas till att omfatta cykelstrategi, cykelplan
och cykelbokslut. Man påpekar även att SI-enheter bör användas vid uppföljning.
Beaktas.

26. En oenig samhällsbyggnadsnämnd vill även att meningen ”Nybyggnation sker i
första hand genom förtätning i befintlig tätortsmiljö och nära kollektivtrafik” i
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ingressen till avsnittet om Hållbar Samhällsplanering, kompletteras med att även
inkludera landsbygden.
Noteras. Ingen ändring utförd.
Servicenämnden
27. Servicenämnden tillstyrker remissen.
Noteras.
28. Etappmål 9a. Under rubriken Åtgärder önskar Servicenämnden att åtgärden
som rör klimatkompensation för resor med flyg och bil bör strykas.
Servicenämnden ifrågasätter miljönyttan med åtgärden och tror att kostnaden för
administrationen för klimatkompensation skulle bli hög.
Beaktas. Miljö- och konsumentnämnden har i 2012 års budget i uppdrag att ta fram ett förslag
till klimatkompensation. Det är viktigt att förslagen innebär en enkel modell med enkel
administration. Då ätgärden redan finns beslutad stryks åtgärden från miljömålen.
29. Etappmål 9b. År 2011 uppgick miljöbilsandelen av Borås Stads tunga lastbilar
till 26 % och inte 34 % som anges i dokumentet. Uppföljning av körd sträcka per
bränsleslag kräver en större investering som inte kan motiveras med nyttan av
uppföljning.
Beaktas.
Sociala omsorgsnämnden
30. Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen.
Noteras.
31. Mål 3 samt etappmål 4a: Nämnden anser att även inriktning på närproduktion
bör ingå i målen.
Noteras. Ingen ändring utförd, se tiidgare motivering – närproduktion innebär inte per
automatik en miljövinst.
32. Nämnden anser även att meningen ”Nybyggnation sker i första hand genom
förtätning i befintlig tätortsmiljö och nära kollektivtrafik” i ingressen till avsnittet
om Hållbar Samhällsplanering, kompletteras med att även inkludera landsbygden.
Noteras. Ingen ändring utförd.
Stadsdelsnämnden Norr
33. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen.
Noteras.
34. Nya miljömål måste utgå från och stödja Borås Stads vision.
Noteras. Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen av styrdokumenten. För att säkerställa
att styrdokumenten harmoniserar har Borås Stads hållbarhetsstrateg varit en av
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referenspersonerna vid framtagandet av remissversionen av miljömålen. Projektledaren för
miljömålen, Borås Stads miljöstrateg, har även varit delaktig i remissbearbetningen av visionen,
Borås 2025.
35. Miljömålen behöver integreras i budgetprocessen.
Noteras. Avsikten är att miljömålsarbetet ska integreras i budgetprocessen. Behöver nämnden
avsätta utökade resurser för miljömålsarbetet ska detta ske inom den normala budgetprocessen
enligt kommunens budgetanvisningar. Det ska tydligt framgå i budgetskrivningen att åtgärder för
att nå Borås Stads miljömål avses.
36. Etappmål 1a och 1b. Nämnden ser svårigheter i att finna resurser för att nå
etappmålen som rör miljöutbildning för alla anställda och miljöledningsystem, och
betonar att flera utbildningar som rör kärnverksamheten redan har fått skjutas på
till följd av begränsade resurser.
Noteras.
37. Etappmål 2a. Det är viktigt att Navet och Miljöförvaltningen förbereder och
utformar utbildningar, kursmaterial och årsschema som lärare enkelt kan ta del av
och inför i utbildningsplaneringen för att säkra att skolorna ska kunna följa
aktivitetsschemat.
Noterat. Även Stadsdelsnämnderna är inkluderade som ansvariga för att etappmålet nås.
Representanter från Stadsdelsnämnderna bör delta i projektgrupp för säkerställande av att
utformningen uppfyller ovanstående krav.
38. Etappmål 2b. Vikten av att Miljöförvaltningen och miljökoordinatorer stöttar
och inspirerar personalen för införande av Grön Flagg på skolor och förskolor
betonas.
Noteras. De ansvariga nämnderna har i uppdrag att utforma hur målet bäst nås, vilket bör
inkludera insatser från miljökoordinatorer och Miljöförvaltningen.
39. Etappmål 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c. Vikten betonas av att Borås Stad tar fram stöd
till storkök vad gäller klimatanpassade menyer och stöd för upphandling av
ekologiska och etiska produkter samt utformar modell för beaktande av
livscykelperspektiv och kemikaliekrav vid inköp.
Beaktas. De ansvariga nämnderna ska utforma detaljerade åtgärder för hur målen bäst nås.
Miljö- och konsumentnämnden läggs till som ansvarig nämnd för etappmål 3b för att kunna
arbeta med efterfrågat stöd.
40. Etappmål 5b. Stadsdelsnämnden föreslår att Miljöförvaltningen och
Lokalförsörjningsförvaltningen tar fram information om bullerbegränsningar och
utifrån detta tar fram förslag på åtgärder som Stadsdelsförvaltningarna kan
implementera, gärna under 2012/2013. Nämnden anser att även skolor, fritidshem
och fritidsgårdar bör omfattas.
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Noteras. De ansvariga nämnderna ska utarbeta en handlingsplan för hur de ska arbeta för att
nå etappmålet. Föreslaget arbetssätt kan inkluderas i handlingsplanen.
41. Mål 8. Stadsdelsnämnden föreslår att Lokalförsörjningsförvaltningen,
Miljöförvaltningen och miljökoordinatorer sammanställer information om
effektiva energiminskande åtgärder som delges verksamheterna och genomför
mätningar och kostnader.
Noteras. Sedan hösten 2012 finns en resurs vid Miljöförvaltningen som arbetar med
energieffektivisering av Borås Stads verksamheter.
Stadsdelsnämnden Väster
42. Stadsdelsnämnden tillstyrker remissen.
Noteras.
43. Nya miljömål borde utgå från och stödja Borås Stads vision. Det är önskvärt
med en tydlig matris hur dokumenten hänger samman.
Beaktas. Ett avsnitt har lagts till som beskriver miljömålens koppling till andra styrdokument
på miljöområdet.
44. Stadsdelsnämnden önskar en tydlig agenda över året när miljöredovisning ska
lämnas in.
Noteras. De ansvariga nämnderna ska vid tertialredovisning och årsredovisning redovisa hur
arbetet för att nå etappmålen fortlöper.
45. Etappmål 1a. För att arbetet med miljöledningssystem på ett effektivt och
relevant sätt krävs konkret vägledning, gärna med enkla mallar och gärna även
centrala medel för att kunna kartlägga verksamhetens betydande miljöpåverkan.
Beaktas. Miljöledningssystemet Miljödiplomering förordas, där mallar finns framtagna väl
anpassade för olika kommunala verksamheter.
46. Etappmål 1b. Det bedöms som svårt att finna tillräckliga resurser för
vikarieanskaffning för att personalen ska kunna delta i miljöutbildning.
Noteras.

47. Etappmål 2a. Det är viktigt att pedagoger ingår i projektgruppen för att
säkerställa att det blir en bra koppling till kursplanen.
Noteras. Som ansvariga för att etappmålet nås och därmed för framtagandet av aktivitetsschemat
är det viktigt att stadsdelsnämnden ser till att relevanta deltagare är representerade i
projektgruppen.
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48. Etappmål 2b. Nämnden ser svårigheter att med nuvarande resurser kunna nå
etappmålet att samliga förskolor och skolor ska ha ett miljöledningssystem.
Nämnden påpekar också att en av hörnpelarna i miljöledningssystemet Grön Flagg
är att viljan att införa systemet ska ske utifrån ett underifrånperspektiv.
Noteras. Målet har diskuterats med Håll Sverige Rent, som samordnar Grön Flaggcertifieringen i Sverige. Håll Sverige Rent anser att målet är bra och att det inte strider mot
hörnpelare i Grön Flagg.
49. Mål 3. Viktiga och relevanta mål om mat och miljö där mycket arbete pågår
inom nämnden. Det finns behov av en sammanfattande kort information om
definitioner av ekologiska, etiska och fairtrade-produkter.
Noteras. En guide över olika märkningar finns framtagen och kan förmedlas via
Miljöförvaltningen.
50. Etappmål 5b angående minskat buller på förskolor. Nämnden ser svårigheter
att nå etappmålet inom budgetram. Som åtgärder för att nå etappmålet nämns
specialfärg, särskilda möbler, mattor med mera. Dessa material och möbler innebär
en högre inköpskostnad jämfört med gängse utrustning.
Beaktas. Behöver nämnden avsätta utökade resurser för miljömålsarbetet ska detta ske inom den
normala budgetprocessen enligt kommunens budgetanvisningar. Det ska tydligt framgå i
budgetskrivningen att åtgärder för att nå Borås Stads miljömål avses.
51. Mål 8. Det är viktigt att få energimätning på lokala enheter, för att kunna följa
hur åtgärder påverkar energiåtgången.
Noteras.
52. Etappmål 9a. Angående klimatkonto för resande med flyg och bil – det
poängteras att det är viktigt att systemet tar hänsyn till om det funnits en
valmöjlighet till transportsätt.
Noteras. Åtgärden om klimatkompensation tas bort från miljömålen, då Miljö- och
konsumentnämnden redan har i uppdrag att ta fram en sådan modell. Tanken med
klimatkompensation är just att ge möjlighet att kunna kompensera, om man inte kunnat
genomföra resan på annat sätt än med bil eller flyg.
53. Mål 10. Det ifrågasätts om målet att öka andelen förnybara energikällor är
realistiskt om inte utökad budget avsätts.
Noteras.
54. Allianspartierna i nämnden önskar att meningen ”Nybyggnation sker i första
hand genom förtätning i befintlig tätortsmiljö och nära kollektivtrafik” stryks.
Noteras.
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Stadsdelsnämnden Öster
55. Stadsdelsnämnden tillstyrker remissen.
Noteras.
56. Nämnden önskar att utvecklingen av boenden på landsbygden tillvaratas
genom omformulering av avsnittet ”Hållbar Samhällsplanering” med meningen
”Nybyggnation sker i första hand genom förtätning i befintlig tätortsmiljö och nära
kollektivtrafik, men även underlätta för den som vill bosätta sig på landsbygden”.
Noteras.
Tekniska nämnden
57. Nämnden tillstyrker remissen.
Noteras.
58. Etappmål 1a. Nämnden anser att det krävs utökade resurser för att kunna
uppfylla målet om miljöledningssystem. Nämnden ser gärna att förvaltningarna ges
stöd för att påskynda processen och skapa enhetlig struktur.
Beaktas. De nämnder och bolag som önskar införa miljöledningssystemet Miljödiplomering
föreslås få stöttning i det arbetet.
59. Etappmål 4a. Nämnden önskar att även producenter i närområdet ska tas
hänsyn till vid upphandling av varor och tjänster, inte enbart hänsyn till miljö och
etik.
Noteras. Närproduktion är inte per automatik en miljövinst, varför något särkrav om
närproduktion inte kan fastställas i miljömålen.
60. I avsnittet Hållbar samhällsplanering, bör det framgå att även nybyggnation på
landsbygden omfattas.
Noteras.
61. Etappmål 5c. Källan till buller är inte viktig. Man bör inte nöja sig med att
inventera endast buller från fordonstrafik.
Beaktas.
62. Etappmål 6a. De krav som utarbetas för Hållbart byggande bör även gälla för
de byggnationer som utförs i kommunens egen regi.
Beaktas.
63. Etappmål 6d. Etappmålet om förbättrade mötesplatser behöver förtydligas,
både avseende åtgärder och vad som menas med centrummiljö.
Beaktas.
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64. Etappmål 7a och 7b. Cykelutlåning finns redan idag och kommer utvecklas
vidare. Om Borås Stads bilar ska vara tillgängliga för allmänheten kan inte
bilpoolens nuvarande organisation på Tekniska förvaltningen bibehållas.
Noteras.
65. Etappmål 8b. För att nå etappmålet om minskad energianvändning krävs andra
åtgärder än en inventering.
Beaktas. Åtgärdsförslagen förtydligas.
66. Etappmål 10b. Förtydliga målet så det framgår om Borås Energi och Miljö
själva ska producera vindkraften.
Beaktas. Etappmålet avser att stödja vindkraftsproduktion inom Borås kommun. Vindkraften
kan etableras av Borås Energi och Miljö eller av annan aktör.
67. Etappmål 10c. Ett lämpligt etappmål är att fjärrvärmeproduktionen till minst
95 % ska vara baserad på biobränsle och avfall.
Beaktas. Ordet ”minst” läggs till i målformuleringen.
Utbildningsnämnden
68. Nämnden tillstyrker remissen.
Beaktas.
AB Bostäder
69. AB Bostäder tillstyrker remissen.
Noteras.
70. Etappmål 8b, 8c, 8d. AB Bostäder anser att det är rimligt att de som
bostadsbolag arbetar för att nå etappmål 8b och 8c, men inte 8d. AB Bostäder
arbetar redan idag enligt etappmål 8b och 8c. Etappmål 8d, som rör att
renoveringar ska resultera i en 50 % energiförbrukning, anses för ekonomiskt
kostsamt för flera av de fastigheter som bolaget har, exempelvis hus byggda under
åren 1965-74.
Beaktas. AB Bostäder läggs till som ansvarig nämnd för etappmål 8b om energianvändning för
uppvärmning av fastigheter. Etappmål 8c stryks då det ingår i etappmål 6a som handlar om
krav på hållbart byggande.
Borås Djurpark
71. Borås Djurpark tillstyrker remissen.
Noteras.
72. Bolaget anser att miljömålens förhållanden till andra styrdokument blir
förtydligade.
Beaktas.
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73. En ordlista saknas med förklaring till använda ord och begrepp.
Noteras. Ej allmängiltiga ord och begrepp har i första hand försökt undvikas, i andra hand
förklaras direkt i texten.
74. Etappmål 3a. En förutsättning för att nå målet är att Upphandlingsavdelningen
säkerställer det ekologiska utbudet.
Noteras.
75. Etappmål 4c. Vikten av centralt satta krav avseende miljö- och etisk hänsyn
poängteras.
Noteras.
76. Etappmål 9a. Borås Djurpark ställer sig inte bakom åtgärden att införa
klimatkompensation för resor med flyg och bil. Kostnad för administration tros
överväga nyttan med åtgärden.
Beaktas. Åtgärden inkluderas inte i miljömålen. Miljö- och konsumentnämnden har i uppdrag
att ta fram ett förslag till en modell för klimatkompensation, men uppdraget läggs utanför
miljömålsarbetet.
77. Etappmål 10a. Etappmålet som rör ökad användning av solenergi bör även
gälla samtliga kommunala bolag.
Beaktas. De kommunala bolagen inkluderas och etappmålets formuleras om utifrån det.
Borås Elnät
78. Etappmål 7c. Borås Elnät betonar att för att kunna arbeta effektivt för att nå
målet om laddstationer för elbilar måste det definieras tydligt vad som förväntas.
Beaktas. Förtydligande att Kommunstyrelsen har huvudansvar för att etappmålet nås, i samråd
med Borås Elnät och Borås kommuns Parkerings AB.

Borås Energi och Miljö
79. Etappmål 6d angående förbättrade mötesplatser bör kompletteras med
åtgärdsförslag som rör miljöaspekter såsom behov av papperskorgar med
sorteringsmöjlighet, uppbyggda gillplatser som minskar användandet av
engångsgrillar, att miljömärkt material används till exempelvis bänkar.
Beaktas. Etappmålet förtydligas och kompletteras.
80. Etappmål 7d. Lägg till ordet ”publik” under Uppföljning.
Beaktas.
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81. Etappmål 10b. Korrigera informationen med mer aktuella uppgifter avseende
planerade vindkraftverk.
Beaktas.
82. Etappmål 11d, inventering av enskilda avlopp.. Borås Energi och Miljö är
mottagare av slammet från enskilda avloppsanläggningar och är huvudman för de
allmänna vattentäkterna. Borås Energi och Miljö vill därför även de vara ansvariga
för att etappmålet nås, i samråd med Miljö- och konsumentnämnden.
Beaktas.
83. I kommande miljömål önskas mål som handlar om att det uppmuntras att
kranvatten dricks istället för buteljerat vatten på kommunens restauranger,
ålderboende mm samt att kranvatten efterfrågas vid bokning av konferenser.
Noteras.
Fristadbostäder
84. Etappmål 8b, 8c, 8d. Etappmål 8b och 8c är inte några problem för
Fristadbostäder att nå. Etappmål 8d, som rör en 50 % lägre energiförbrukning
efter renovering, skulle troligen klaras även det, men kostnaden kan variera vid
olika renoveringar varför det är mer oklart.
Beaktas. Fristadbostäder läggs till som ansvarig nämnd för att nå etappmål 8b.
Etappmål 8c stryks då det inkluderas i etappmål 6a som rör Hållbart byggande.
Sandhultsbostäder och Toarpshus
85. Etappmål 8b, 8c, 8d. Etappmål 8b är möjligt att nå med relativt snabbt
återbetalda lösningar, etappmål 8c bedöms som ett tuffare men möjligt mål att nå
som innebär utökade kostnader vid nybyggnationer men lägre kostnader under
ägandet. Etappmål 8c, som handlar om att energiförbrukningen ska minska med
minst 50 % vid renovering, bör sättas in i sitt sammanhang. Etappmålet kan vara
omöjligt att nå om energiförbrukningen inte var särskilt stor från början.
Beaktas. Sandhultsbostäder och Toarpshus läggs till som ansvarig för att nå etappmål 8b.
Etappmål 8c stryks då det inkluderas i etappmål 6a som rör Hållbart byggande.
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Miljömålssekretariatet
86. Det behöver förtydligas hur miljömålsdokumentet relaterar till andra
kommunala styrdokument. De lokala miljömålen bör integreras i kommunens
styrdokument där så är tillämpligt.
Beaktas.
87. Det framgår inte tydligt om interna eller externa parter utgjort referensgrupp.
Sändlistan borde inkluderat även grannkommunerna. En utställning i
kommunhuset tillsammans med en beskrivning av miljötillståndet hade varit
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önskvärt. Likaså hade det varit önskvärt med medborgardialog med yngre åldrar
som högstadielever och gymnasielever.
Noteras. Både interna och externa parter har använts som referensgrupper/referenspersoner.
Både referenskontakter, remisshantering och medborgardialog hade gärna utökats, men såväl
personella som ekonomiska resurser har varit begränsade i miljömålsarbetet. Syftet med arbetet
har varit att nå en bred förankring för miljömålen och vi bedömer ändå att tillräckligt många
parter har varit inblandade i arbetet.
88. Länsstyrelsen ser en risk med att det inte finns någon inbördes prioritering
bland de åtgärder som ska genomföras under perioden 2013 – 2016, och anser att
det bör adderas till miljömålsdokumentet.
Noteras. Prioritering och definitiv åtgärdslista ska upprättas av respektive ansvarig
nämnd/bolag.
89. Det bör förtydligas vem som omfattas av respektive miljömål. Ibland är det
oklart om det är geografiska borås, den kommunala förvaltningsorganisationen,
enbart nämnder eller enbart bolag som avses.
Beaktas. Samtliga mål har granskats och i vissa fall förtydligats.
90. Miljömålen bör kompletteras med en tydligare bakgrunds- och
nulägesbeskrivning av miljötillståndet.
Noteras. Miljöförvaltningen arbetar kontinuerligt med förbättrad kartläggning och beskrivning
av miljötillståndet i kommunen.
91. Etappmål 1a. Vid uppföljning av andel verksamheter med miljöledningssystem
bör man inte enbart titta på antal, utan även kvalitet, då det kan skilja mycket
mellan olika verksamheter.
Beaktas. Uppföljning kommer ske av om det finns certifierat miljöledningssystem eller annan
form av miljöledningssystem.
92. Etappmål 1b. Det är viktigt att säkerställa att miljöutbildningen inte blir för
global, utan täcker det lokala och regionala handlingsutrymmet som kommunen
har.
Beaktas. Måltexten är förtydligad.
93. Etappmål 1b. Andel anställda som gått utbildningen är ett bra
uppföljningsmått.
Beaktas.
94. Etappmål 3a. Eventuellt få in andel närproducerat i målformuleringen, alltså
komplettera 25% ekologiskt att även rymma närproducerat.
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Noteras. Vid formulering av miljömål har ambitionen varit att vara så tydlig som möjligt.
Närproducerat har inte entydig definition, är inte alltid det miljövänligaste alternativet och bör
heller inte rymmas inom samma mål som ekologiskt då det inte är samma mått.
95. Etappmål 4b. Länsstyrelsen anser att det är positivt om man lyfter in en
diskussion vilken livslängd man förväntar sig för olika produktgrupper. En
diskussion kring vilka funktioner som kan behöva livscykelkostnadskalkyler är
lämpligt.
Noteras.
96. Etappmål 5a. Det är en för låg amibitionsnivå med att 20 % av skolor och
förskolor har en kvalitetssäkrad innemiljö.
Noteras. Vid formulering av miljömålen har det varit viktigt att miljömålen är möjliga att nå.
97. Etappmål 5b. Även grundskolan bör inkluderas målet om minskade
bullernivåer. Otydligt om enbart inomhus- eller även utomhusbuller avses.
Beaktas. Måltexten förtydligas avseende att inomhusbuller avses. Visst är det angeläget att
minska bullernivåer på grundskolor också, detta kan vara en möjlig vidareutveckling av målet
när miljömålen revideras vid nästa tillfälle.
98. Etappmål 5c. En högre ambitionsnivå önskas vad gäller minskad
bullerutsatthet från trafikbuller.
Noteras. Borås Stad omfattas av EU-direktiv 2002/49/EG, och inom ramen för det sker
bedömning och hantering av omgivningsbuller. Ett åtgärdsprogram för minskade bullerstörning
kommer att utformas under 2013. Det har därför inte bedömts nödvändigt att även inkludera
åtgärder för minskad störning av trafikbuller i miljömålen.
99. Etappmål 6a. Vid kravställande på hållbar nybyggnation rekommenderas att
någon av de standards som finns framtagna används, och att kraven även möts
med relevant uppföljning.
Beaktas. Etappmålet förtydligas.
100. Länsstyrelsen saknar mål som berör hur kommunen planerar. Hur
hållbarhetsaspekten beaktas utifrån verktygen översiktsplan och detaljplan, såsom
avseende hur bebyggelsestruktur, handel och service utformas så att behovet av
långa dagliga transporter minskar och förutsättningarna för attraktiv kollektivtrafik,
gång och cykeltrafik förbättras, med trafikalstring som uppföljningsmått.
Länsstyrelsen undrar även hur miljömålen förhåller sig till spelreglerna i den
nuvarande översiktsplanen, och önskar en redogörelse för hur miljömålen kommer
hanteras vid en eventuell revidering av översiktsplanen. Ett förslag till mål skulle
kunna vara att följa den strukturbild som tagits fram avseende transporter och
bebyggelselokalisering, som bedöms som ett av Borås viktigaste verktyg för hållbar
samhällsplanering.
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Noteras. När Översiktsplanen revideras tas hänsyn till samtliga relevanta styrdokument, så som
miljömålen. Förslagen till miljömål motsätter sig inte på något sätt de spelregler som anges i
nuvarande översiktsplan.
101. Mål 7, Minskad miljöpåverkan från trafiken. Länsstyrelsen önskar tydligare
koppling till eventuell transportplan och den kommunala energiplanen. De
effektiviseringsmål som tagits fram för 2010 – 2014 avseende kommunen och de
kommunala bolagens transporter samt fastigheter finns inte med i miljömålen,
länsstyrelsen undrar varför.
Beaktas. Energiplanen kommer att revideras under 2013, likaså energieffektiviseringsstrategin.
Vid revideringen kommer anpassning ske till miljömålen. Arbetet med en transportstrategi har
nyligen påbörjats inom kommunen.
102. Etappmål 7d. Länsstyrelsen undrar om det är ökad använding eller ökad
produktion av biogas som avses.
Noteras. Målet är ökad användning av biogas. I dagsläget är efterfrågan större än produktionen.
För att nå målet krävs därmed åtgärden ökad produktion.
103. Etappmål 7e. Länstyrelsen är mycket positiv till mål och åtgärder men
ifrågasätter att samtliga åtgärder är möjliga att nå inom tidsperioden. Det
poängteras att en ansvarig central resurs och centralt fordonshanteringssystem har
på andra håll visat sig nödvändigt för att kunna genomföra tex ruttoptimering.
Vidare anses att det behöver förtydligas att målet rör både persontransporter och
godstransporter inom kommunens verksamheter.
Beaktas. Texten förtydligas.
104. Etappmål 8c. Länsstyrelsen påpekar att krav på maximal energiförbrukning av
50 kwh/m2 för el och värma vid nybyggnation av kommunens egna fastigheter
kommer gynna byggnation med värmepumpar framför biobränsle och fjärrvärme
Beaktas. Etappmålet stryks och bedöms kunna utformas inom etappmål 6a, krav på hållbart
byggande.
105. Etappmål 10a. Begreppet solenergi bör användas snarare än solkraft, då
solkraft för tankarna till enbart el snarare än både el och värme.
Beaktas.
106. Etappmål 10b. Det är inte tillräckligt tydligt att etappmålet avser att 70 GWh
produceras inom geografiska området Borås kommun årligen.
Beaktas. Texten förtydligas.
107. Etappmål 11c. Ambitionsnivån vad gäller dagvattenhantering bör inkludera
även vad man vill göra, inte enbart förbättrade rutiner. Målsättningen bör vara att
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så långt som möjligt ta hand om dagvatten lokalt inom tomtmark, eller ordna med
fördröjning/rening innan det når recipient.
Noteras.
108. Etappmål 11c och 11d. Inventering av avlopp och hantering av dagvatten bör
relateras till vattendirektivets kvalitetskrav vad avser statusklassificering och
miljökvalitetsnormer, och på så vis ge en geografisk prioritering av var insatserna
bör göras. Ett förslag är att sammanfatta detta i ett eget etappmål med exempelvis
framtagande av rutiner för plansidan utifall sådana saknas.
Beaktas. Etappmålen kompletteras med prioriteringsanvisning utifrån kvalitetskrav i
Vattendirektivet.
109. Etappmål 12a. Länsstyrelsen anser att etappmålet kan förtydligas genom att
lägga till ”både på land och på vatten” till formuleringen.
Beaktas. Tillägg sker i texten, av utrymmesskäl inte i målformuleringen.
110. Etappmål 13a. Förtydliga etappmålet genom att lägga till formuleringen ”både
på land och på vatten”.
Noteras. Ingen ändring bedöms nödvändig.
111. Etappmål 13b. Etappmålet behöver konkretiseras både vad avser mål och
åtgärd. Lägg gärna till ”både på land och i vattenmiljöer” sist i formuleringen.
Beaktas. Texten förtydligas, men tillägg av målformulering bedöms inte nödvändig.

112. Etappmål 13c. Det är otydligt att det är kommunala naturreservat och
kommunala biotopskyddade områden som avses. Lägg gärna till ”både på land och
på vatten” sist i målformuleringen.
Beaktas. Texten förtydligas, men målformuleringen ändras inte.
Boverket
113. Boverket avstår av resursskäl från att yttra sig.
Noteras.
Trafikverket
114. Trafikverket anser att kopplingen till nationella mål är god och att målen
håller god kvalitet. Däremot saknas i många fall god kvalitet i de åtgärdsförslag
som anges.
Noteras. En detaljerad åtgärdsplan för att nå etappmålet ska tas fram av de nämnder eller
styrelser som är ansvariga för att etappmålen nås.
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115. Ett längre tidsperspektiv saknas. Det vore önskvärt med övergripande mål i
ett längre perspektiv.
Noteras. Miljömålen är en handlingsplan för perioden 2013 – 2016. Ett något längre
tidsperspektiv finns i Borås Stads nya vision som sträcker sig till 2025.
116. Vikten av uppföljning av miljömålen kan inte nog poängteras. I flera
etappmål, tex 4a, 4b, 4c och 9b, behöver uppföljningen konkretiseras.
Beaktas. En översyn sker av metod för uppföljning för samtliga etappmål.
117. Etappmål 1a. En gemensam struktur för miljöledning saknas. Det vore
lämpligt med ett och samma miljöledningssystem för alla.
Beaktas. Miljödiplomering kommer att förordas som modell för miljöledningssystem genom att
nämnder och styrelser erbjuds stöttning vid arbete för certifiering enligt Miljödiplomering.
118. Mål 2. Trafikverket anser att det finns få belägg för att miljöundervisning i
skolan ger effekt på samhällets samlade miljöprestanda. Det vore bättre att satsa
resurser på att få föräldrar att sluta skjutsa sina barn till skolan med bil.
Noteras.
119. Hållbar Samhällsplanering. Ambitionerna för området är utmärkta, men
åtföljs inte av några konkreta och kvantitativa etappmål av vikt. Som förslag på
komplettering föreslås kvantifiering av hur stor andel av nybyggnation som ska ske
genom till exempel förtätning i befintlig tätorsmiljö och nära kollektivtrafik. Det
vore även bra med strategi kring handel för att undvika externa
handelsetableringar.
Noteras.
120. Borås Stad har höga ambitioner att jobba med mobility management i
Samhällsplaneringen. Det borde märkas tydligare i avsnittet Hållbar
samhällsplanering.
Noteras. Etappmål 7a rör åtgärder kring mobility management.
121. Mål saknas för färre störda av trafikbuller. Detsamma gäller störda från
vibrationer.
Noteras. Borås Stad omfattas av EU-direktiv 2002/49/EG, och inom ramen för det sker
bedömning och hantering av omgivningsbuller. Ett åtgärdsprogram för minskade bullerstörning
kommer att utformas under 2013. Det har därför inte bedömts nödvändigt att även inkludera
åtgärder för minskad störning av trafikbuller i miljömålen.
122. Trafikverket visar i kapacitetsutredning av biltrafiken måste minska 20 % om
vi ska nå de politiskt beslutade klimatmålen. Kommunen bör presentera etappmål
som redovisar hur Borås ska bli en del av lösningen.
Noteras. Ytterligare etappmål på trafikområdet blir aktuellt när miljömålen revideras vid nästa
tillfälle. Kommunen har även nyligen påbörjat arbete med trafikstrategi.
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123. Det saknas etappmål för luftkvalitet, vilket Trafikverket finner
anmärkningsvärt.
Noteras. Kommunens löpande arbete som styrs av lagkrav är inte upptaget i miljömålen. Inom
detta gäller att Borås Stad arbetar för att uppfylla miljökvalitetsnormer och nationella miljömål
för utomhusluft.
124. Etappmål 7a. Trafikverket ifrågasätter om åtgärder för att nå etappmålet om
bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt ryms inom ordinarie
budgetram.
Noteras. I de fall ansvariga nämnder/styrelser vill genomföra åtgärder som kräver extra resurser
ska det hanteras inom den ordinarie budgetprocessen.
125. Etappmål 7d. Etappmålet som rör ökad användning av biogas skulle vinna på
att kompletteras med potentialer och målgrupp, då biogasen inte räcker till alla.
Noteras.
126. Etappmål 7e. Ökad budgetram för att införa en logistikresurs är ett utmärkt
steg för förbättring på området. Här har Borås möjlighet att bli en föregångare och
förebild. Det bedöms som sannolikt att det är en snabbt insparad investering.
Noteras.
127. Etappmål 8a. Att energianvändningen har minskat med 10 % på fyra år är
glädjande och värt att uppmärksamma. En analys av hur det har åstadkommits,
och hur mycket ytterligare som är rimligt att spara på exempelvis
transportområdet, vore värdefullt.
Noteras. Kommunen arbetar vidare med energifrågorna där efterfrågade analys ingår.
128. Etappmål 9a. Att följa upp olika former av resande är viktigt. Generellt görs
en stor del av tjänsteresorna i privat bil oh för att resultatet inte ska bli missvisande
måste även dessa följas upp.
Noteras. Uppföljning kommer att göras för bilresor med kommunens bilpool, övriga
kommunägda bilar, samt tjänsteresor med egen bil.
Skogsstyrelsen
129. Etappmål 12b, 13a, 13c. Skogsstyrelsen uppskattar etappmål om ökad
ädellövskog, inventering av skyddade arter och upprättande av kommunala
naturreservat och kommunala biotiopskydd. Skogsstyrelsen påpekar även att det
finns medel att söka inom LDP-projektet Öka arealen ädellövskog samt att det är
viktigt att resultat tillgängliggörs digitalt så fler aktörer kan använda dem.
Noteras. Kommunen arbetar mot en ökad digitalisering av insamlad information.
Västra Götalandsregionen
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130. Västra Götalansregionen granskar inte förslaget annat än att man vill
poängtera att Borås Stad har undertecknat Klimatstrategin för Västra Götaland
och att förhoppningen är att processen ”Smart energi” ska utgöra stöd att nå
miljömålen inom energiområdet.
Noteras.
Högskolan i Borås
131. Miljömålsdokumentet bör kompletteras med lokala handlingsplaner med
specificerade tider för genomförande och löpande uppföljningar. Högskolans egna
erfarenheter visar att ledningens tydlighet och engagemang samt ett delegerat
ansvarstagande är framgångsfaktorer i arbetet.
Noteras. De nämnder/styrelser som är ansvariga för att nå etappmål ska ta fram detaljerade
åtgärdsplaner för arbetet att nå etappmålen.
132. Koppling och gränsdragning mellan miljödimensionen och övriga
dimensioner inom hållbar utveckling är otydlig. Att ha en miljöpolicy, istället för
en policy för hållbar utveckling, kan innebära en begränsning för Borås Stads
fortsatta hållbarhetsarbete. Högskolan föreslår att hållbarhet/hållbar utveckling
inledningsvis förklaras utifrån Borås Stads perspektiv, där miljödimensionen sätts i
relation till övriga dimensioner.
Noteras.
133. Detaljsynpunkter vad avser språk sid 6 ingressen, miljö- och hållbarhetsfrågor
ger intryck att miljö inte är hållbarhetsfrågor. Sid 6, ordet lägstanivå bör ersättas
med annat ord, sid 10 ordet eller bör bytas ut mot respektive i tredje meningen.
Beaktas.
134. Mål 2 och etappmål 2a. Det är viktigt att en helhetssyn som rör hållbar
utveckling tas upp och inte enbart miljöpåverkan.
Noteras.
135. Etappmål 4b och 4c. Uppföljningen bör ske i antal eller andel när det gäller
krav vid upphandling.
Beaktas.
136. Etappmål 5a. Att 20 % av skolor och förskolor ska ha en kvalitetssäkrad
innemiljö bedöms som en för låg ambitionsnivå.
Noteras. En viktig aspekt vid framtagandet av miljömål har varit att etappmålen ska vara
möjliga att nå inom tidsperioden.
137. Etappmål 7a. Högskolan föreslår konkreta åtgärder för att fler ska välja att
resa med kollektivtrafiken, såsom analys av färdvägar, frekvens,

Samrådsredogörelse
2012-10-26

22 (28)
2012/KS0349

Stadskansliet, samhällsplaneringsavdelningen
My-Linda Lorentsson, 033-35 82 76

inredning,/komfort och miljöhänsyn, samt undersökning av exempelvis studenters
nöjdhet med den lokala busstrafiken.
Noteras.
138. Etappmål 7c. Indikatorn användning av laddstationer för elbilar föreslås
läggas till vid uppföljning.
Beaktas.
139. Mål 9. Utsläpp av koldioxid kan läggas till som indikator.
Noteras.
140. Etappmål 10c. Statistik över andel avfall som används för fjärrvärme bör
inkludera fossil andel i avfallet.
Noteras.
Västtrafik
141. Västtrafik påpekar att infrastrukturplanering är en viktig förutsättning för en
god kollektivtrafik och ett hållbart samhälle. Exempel på åtgärder är utbyggnad av
pendelparkeringar, förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken i gatumiljön
genom åtgärder som prioriterade trafiksignaler och busskörfält.
Noteras.
142. Det är viktigt att tydliggöra hur kommunens strategiska dokument förhåller
sig till varandra så de kan användas på rätt sätt i de fall intressen strider mot
varandra. Miljömålen borde vara som bilaga till kommunens översiktsplan.
Noteras.
143. Målbilden för kollektivtrafiken i Sjuhärad är att kollektivtrafiken ska öka med
50 % fram till 2025. Målet är framtaget av Sjuhärads kommunalförbund i
samarbete med Västtrafik, samtliga kommuner i Sjuhärad och Västra
Götalandsregionen. Det är viktigt att kommunens samtliga planer bidrar till öka
kollektivtrafikens attraktivitet.
Noteras.
LRF Borås Kommungrupp
144. LRF kommungrupp tillstyrker Borås Stads miljömål 2013 – 2016.
Noteras.
145. Mål 2. LRF kommungrupp betonar att det är viktigt att barn får kunskap i
landsbygdens resurser och får möjlighet att besöka landsbygden, att få lära sig
matens ursprung. LRF föreslår ett samarbete mellan Borås Stad och LRF för att se
gården som en pedagogisk resurs.
Noteras. Åtgärderna ses som angelägna, och delges ansvariga nämnder för etappmål 2a.
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146. Mål 3 och 4. LRF anser att Borås blir en mer matsmart kommun om maten är
av god kvalitet och producerad på svenska gårdar. Besprutad mat och kemiska
tillsatser är även de viktiga aspekter, liksom sockerinnehåll. Borås Stad bör ställa
samma krav på importerad mat som på svenskproducerad mat när det gäller miljö,
djuromsorg och livsmedelssäkerhet. LRF anser att en inköpspolicy för näringsrik
kost tas fram.
Noteras. Miljökrav vid upphandling och ekologisk mat ryms inom etappmålen.
147. Avsnitt Hållbar Samhällsplanering. LRF anser att nybyggnation bör tillåtas på
lämplig mark och inte i första hand genom förtätning i befintlig tätortsmiljö. LRF
påpekar att förtätning medför ökade bullerproblem vilket strider mot andra
miljömål.
Noteras. Det finns många fall där intressen strider mot varandra, även mellan olika miljömål.
Nybyggnation tillåts på lämpligt mark, såväl på landsbygd som i tätorter. Vid val av
exploateringsområden är det ur flera aspekter miljömässigt med förtätning. En viktig aspekt är
minskat bilberoende genom att skapa bra underlag till en väl fungerande kollektivtrafik, en
annan är att inte förlora värdefull naturmark på landbygden.
148. Etappmål 5c. LRF vill förtydliga att det inte är enbart trafikbuller som utgör
störande buller utan även exempelvis buller från vindkraft.
Beaktas. Etappmålet förtydligas.
149. Mål 6. Etappmålen inom målet Borås planerar för ett hållbart samhälle är för
centruminriktat och saknar landsbygdsperspektiv.
Beaktas. Etappmål 12 a som handlar om en levande landsbygd flyttas till mål 6. Därmed blir
endast etappmål 12b kvar för mål 12 – 12b kan rymmas inom mål 13 som handlar om
biologisk mångfald.
150. Mål 7. LRF anser att barn på landbygden bör erbjudas kollektivtrafik till
skolan.
Noteras. Området ligger dock utanför miljömålen.
151. Etappmål 10b angående vindkraft. Vindkraft skapar många konflikter. En
ekonomisk ersättning till föreningslivet enligt dansk modell skulle kunna vara en
lösning.
Noteras.
152. Mål 11. LRF påpekar att önskemål om mer närproducerat och minskat
näringsläckage blir en konflikt då allt åkerbruk innebär näringsläckage. Vidare
bedöms att de miljöfarliga sedimenten läcker lika mycket näringsämnen som
samtliga enskilda avlopp i Borås kommun gör, och det mest kostnadseffektiva
därför är att rena denna del av Viskan.
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Noteras.
153. Etappmål 11b. Det är bättre ur vattenskyddssynpunkt med samråd/dialog än
med byråkratiska regelverk som skyddsföreskrifter.
Noteras.
154. Etappmål 11d. Enskilda avlopp bör inte enbart inventeras utan även bygga
upp en kunskapsbank med alternativa tekniker och sprida kunskap till brukare och
entreprenörer genom att ordna seminarier.
Noteras.
155. Mål 12. Nedskräpning av naturen och utmed vägar är ett stort problem. Borås
Stad bör bedriva återkommande kampanjer för att hålla naturen ren och påverka
människor att sluta med nedskräpning. En åtgärd är att se till att
återvinningsstationer är öppna när människor är lediga.
Noteras.
156. Etappmål 13 c. Det behövs inte fler reservat utan en levande landsbygd. Ett
sätt att sprida kunskap är att genomföra seminarier, temadagar och organiserade
naturvandringar.
Noteras.
Centerpartiet i Borås
157. Etappmål 3a, 4a.. Centerpartiet föreslår att etappmålen kompletteras till att
även beakta närproducerade livsmedel.
Noteras. Det är inte alltid miljömässigt bättre med närproduktion, varför ingen ändring utförs.
158. Centerpartiet önskar i avsnittet Hållbart samhälle betona att nybyggnation
även sker på landsbygden.
Noteras.
Moderaterna i Borås
159. Moderaterna i Borås tillstyrker Borås Stads miljömål 2013 – 2016 under
förutsättning att synpunkterna nedan beaktas.
Noteras.
160. Miljömålens förhållande till andra kommunala styrdokument som
Översiktsplanen, Grönområdesplanen, Vision 2025 mfl bör koordineras bättre.
Noteras.
161. En översyn av trafiksituationen bör göras i stort, framförallt i nord-sydlig
riktning, i syfte att förbättra framkomligheten och minska miljöbelastningen.
Noteras. Ett arbete med trafikstrategi har påbörjats inom kommunen.
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162. Det är angeläget att miljömålsdokumentet kompletteras med en ordbok för
att förklara använda begrepp.
Noteras. Ambitionen har varit att använda ord som enkelt kan förstås eller förklaras direkt i
texten.
163. Etappmål 1a. Är det rimligt att samtliga förvaltningar och bolag ska arbete
enligt ett miljöledningssystem? Anpassning borde ske utifrån varje
förvaltnings/bolags specifika förhållande.
Noteras. Miljöledningssystem är ett sätt att få verksamheterna att arbeta strukturerat i syfte att
minska den negativa miljöpåverkan. Miljöledningssystemet utformas för att passa respektive
verksamhet, och utgår från en kartläggning av respektive verksamhets betydande miljöpåverkan.
Borås har en uttalad ambition att vara en ”ledande miljökommun”. För en ledande
miljökommun bedöms det som en självklarhet att hela kommunen arbetar strukturerat och
verksamhetsintegrerad med att minska sin negativa miljöpåverkan.
164. Etappmål 1b. Moderaterna i Borås är tveksamma till att samtliga anställda ska
gå en miljöutbildning. Det vore mer angeläget med en arbetsanpassad utbildning
som relaterar till de arbetsuppgifter de anställda har. Samtliga förvaltningar borde
ha en miljökoordinator.
Beaktas. Det är viktigt att utbildningen inte enbart höjer kunskap kring miljöfrågan, utan även
kopplar till hur kommunens anställda i sitt dagliga arbete och utifrån kommunens styrdokument
arbetar för en hållbar samhällsutveckling i alla perspektiv. Etappmålets text omformuleras i syfte
att förtydliga detta. Miljökoordinatorer ska finnas på samtliga förvaltningar och bolag enligt
nuvarande struktur på miljöarbetet inom Borås Stad.
165. Etappmål 3a. Det bör anges hur man mäter ekologiska livsmedel om en viss
procentnivå ska anges i miljömålen.
Noteras. Målet om 25 % ekologiska livsmedel har Borås Stad haft i tidigare lokala miljömål,
det återfinns även i de nationella miljömålen. De ekologiska livsmedlen har hittills följts upp som
andel ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten.
166. Etappmål 7e. Ett förslag till ytterligare åtgärd är att verka för att en cykelpool
införs.
Noteras. Åtgärden föreslås inom etappmål 7b.
167. Etappmål 7c. Moderaterna avstyrker förslag om att projektgrupp ska tillsättas
som utser strategiska platser för laddstationer för elbilar.
Noteras.
168. Etappmål 7d. Behov av fler tankställen för fordonsgas måste utredas innan
målet tas.

Samrådsredogörelse
2012-10-26

26 (28)
2012/KS0349

Stadskansliet, samhällsplaneringsavdelningen
My-Linda Lorentsson, 033-35 82 76

Noteras. Målet rör inte fler tankstationer, men målet är att fler ska kunna använda biogas som
fordonsbränsle. I dagsläget täcker inte produktionen av biogas efterfrågan, varför biogasen får
kompletteras med naturgas. Ett första steg är därför att utöka produktionen av biogas.
169. Etappmål 9a. Moderaterna i Borås avstyrker åtgärder att införa
klimatkompensation för tjänsteresor med bil och flyg i Borås Stad.
Beaktas. Åtgärdsförslaget stryks från miljömålsdokumentet. Miljö- och konsumentnämnden har
i uppdrag att ta fram en modell för klimatkompensation under 2012 varför åtgärden inte
behöver inkluderas i miljömålen.
170. Etappmål 10a. Det är viktigt att Borås Stad ställer krav på lönsamhet om ökad
användning av solkraft förespråkas.
Noteras.
171. Etappmål 10b. Vid önskemål om mer lokalproducerad vindkraft är det viktigt
att beakta att vindkraftsproduktionen ska vara lönsam och att närmiljön för
boende ska vara acceptabel.
Noteras.
172. Etappmål 10c. Målet rör att minst 95 % av fjärrvärmeproduktionen är baserad
på biobränsle och avfall. Principen att vi importerar avfall från andra länder
ifrågasätts av miljöskäl.
Noteras.
Ungdomsrådet
173. Ungdomsrådet tillstyrker remissen.
Noteras.
174.. Mål 2. Ungdomsrådet anser att det är angeläget att barn och unga får ökad
och bredare kunskap om miljö, men ställer sig tveksamt till att det kan rymmas
inom den ordinarie verksamheten. Det anses positivt att använda sig av befintliga
verksamheter som Navet för att hitta kreativa lösningar för undervisningen.
Noteras.
175. Mål 5. Ungdomsrådet anser att bullernivåerna behöver minskas även på
skolor, inte enbart förskolor.
Noteras.
176. Mål 7. Förutsättningarna behöver förbättras för att välja hållbara färdsätt. Att
åka kollektivt behöver vara det enklaste alternativet. Busspriserna är för höga och
det behövs fler sätt att betala för resan. Bussturerna behöver bli fler.
Noteras.
Naturskyddsföreningen i Borås
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177. Rent allmänt tycker Naturskyddsföreningen att miljömålsdokumentet är
ganska luddigt skrivet.
Noteras. Många andra remissvar lämnar synpunkten att texten är tydlig och väl genomarbetad.
178. Det saknas många gånger svar på frågan hur och när miljömålen ska uppnås.
Etappmålen ska nås under tidsperioden 2013 – 2016. Respektive ansvarig nämnd/styrelse
ansvarar för att ta fram detaljerad handlingsplan för hur etappmålet ska nås.
179. Det saknas konkreta miljömål för utbyggnad av cykelbanor, kollektivtrafik
och luftföroreningar.
Noteras. Cykelbanor ingår i etappmål 7b. Kollektivtrafiken berörs i etappmål 7a. Konkreta
mål om ämnen i luft tas inte upp då det ingår kommunens ordinarie verksamhet att
miljökvalitetsnormer för utomhusluft inte överskrids.
Enskilda svaranden
Endast underskrivna synpunkter redovisas.
Mikael Andersson:
180. Miljömålen borde även inkludera att reducera buller utmed större
genomfartsleder. Ett antal förslag på bullerdämpande åtgärder ges.
Noteras. Borås Stad omfattas av EU-direktiv för buller, där inventering har utförts under 2012
och ett åtgärdsprogram ska upprättas under 2013.
Jonatan sjöstrand:
181. Mål 4. Upphandlingsmålen bör förtydligas med information och utbildning,
så att samtliga upphandlande enheter vet vad som gäller.
Noteras. Ingen ändring utförs i texten, men det är generellt angeläget att nå ut med
informationen i antagna styrdokument.
182. Mål 1. Förskolor och skolor bör ha samma mål som andra verksamheter för
miljöledningssystem. Grön Flagg är inte ett heltäckande miljöledningssystem.
Noteras. Vid framtagande av etappmål har det varit viktigt att etappmålen ska kunna nås
inom tidsperioden. Grön Flagg är ett enklare ledningssystem, och förhoppningen är att etappmålet
därmed ska kunna nås.
183. Etappmålen som rör energieffektivisering bör inkludera åtgärder som
exempelvis brytkontakter till datorer och rörelsesensorer till belysning.
Noteras. Exempel på bra åtgärder som bör införas i verksamheterna.
Antonina Tagajeva:
184. Miljömålen bör inkludera åtgärder för minskad nedskräpning, exempelvis
kring busshållplatser.
Noteras.
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2 Miljömål

Borås Stads miljömål
2013 – 2016
Miljöpolicy
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det hållbara samhället tas hänsyn
till villkor för en god miljö, vilka behov vi människor har och att de resurser som finns är
begränsade.
Hörnpelare i Borås Stads verksamheter:

»

Kretsloppsprincipen. Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller återvinna

»

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

och ta om hand med minsta möjliga resursförbrukning.
möjligt.

»

Försiktighetsprincipen. Vi arbetar för att förebygga eller minska risker för skador

»

Utbytesprincipen. Vi ersätter miljö- och hälsofarliga produkter, ämnen och metoder

»

Kunskapskravet. Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att skydda människors

på hälsan eller miljön.
med mindre skadliga alternativ.
hälsa och miljö. Genom ett strukturerat arbetssätt verkar vi för ständiga förbättringar.

Miljöarbetet i Borås Stad
Miljömål för Borås Stad visar kommunens ambitioner inom miljöområdet och konkretiserar miljöpolicyn. Här redovisas en handlingsplan för arbetet med mål, etappmål och
åtgärder för åren 2013 – 2016. Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen
verksamhet i en miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för att i samarbete med
näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett miljömässigt hållbart Borås.
I Borås Stad är miljöarbetet organiserat enligt följande:
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för

miljöarbetet och beslutar om styrdokument.
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av miljöarbetet inom

Borås Stad och utarbetar förslag till styrdokument. Miljö- och konsumentnämnden
ska stödja nämnders och bolags miljöarbete för att minimera organisationens
miljöpåverkan.
Varje nämnd och bolag ansvarar för sin verksamhets miljöarbete och för rapporte-

ringen av miljöarbetet till Miljö- och konsumentnämnden. Miljökoordinatorer ska utses
på varje förvaltning och bolag, och miljöombud ska utses till stöd för miljökoordinatorn
i större eller geografiskt spridda verksamheter. Miljökoordinator och miljöombud utgör
samverkanslänk för Borås Stads miljöarbete.
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Nationella miljökvalitetsmål
och prioriterade områden

Sverige har sedan slutet av 1990-talet arbetat för att nå sexton nationella miljökvalitetsmål.
Det övergripande målet för miljöpolitiken sammanfattas i ett ”generationsmål”. Generationsmålet innebär att till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser. De sexton miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda fram till.
För att nå målen beslutar regeringen om etappmål. Etappmålen ska vara steg på vägen för
att nå målen. Ansvaret för utvärdering och uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen
är fördelat på åtta olika myndigheter, där Naturvårdsverket har samordningsansvar.
Regionalt samordnar länsstyrelserna arbetet för att nå miljökvalitetsmålen. De ska arbeta
i dialog med andra regionala myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer.
Kommunerna har en mycket viktig roll i miljömålsarbetet, som innebär att översätta
nationella och regionala mål till lokala mål och åtgärder.
Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade
områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt
och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. Hur varje område relaterar till de nationella
miljökvalitetsmålen framgår i varje kapitel.

Mål och etappmål
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad
vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska
uppnås under tiden 2013 – 2016.
För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda
arbetet för att nå målet. Ibland kan ansvaret vara delat för flera nämnder eller bolag. Detta
innebär inte att övriga kan negligera målet – de ansvariga nämnderna eller bolagen ska leda
samarbetet med övriga berörda nämnder och bolag. När flera bolag eller nämnder delar
ansvar för etappmålet är det den först nämnda som är samordnande och sammanställer
utfört arbete vid uppföljning.
De mål och etappmål som presenteras är prioriterade under de närmaste fyra åren. Ibland
är de delmål för att nå hållbarhet ur ett längre perspektiv. Kommunens löpande arbete, som
Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns
inte med som mål och etappmål.
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Genomförande och uppföljning
För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att
nå etappmålen är det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad
åtgärdsplan. De åtgärder och aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras
kommunens digitala verktyg för målstyrning. Tre gånger per år, vid med tertialuppföljning
och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och uppdateras.
När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar för att nå
etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i
budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål.
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur
arbetet med miljömålen fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska
synliggöra arbetet för att nå miljömålen för allmänheten.

Etappmål
Ansvarig nämnd/bolag
Ta fram åtgärdsplan
Integrera åtgärdsplan
i budgetprocess
Uppföljning

Miljö- och konsumentnämnden
sammanställer arbetet med miljömålen

Redovisning i
Miljörapport och Miljöbarometern
på Borås Stads webbplats
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Miljöindikatorer – hur följer vi miljösituationen?
Borås Stad följer ett antal miljöindikatorer, eller gröna nyckeltal. Miljöindikatorerna är
data eller statistik som beskriver miljösituationen. Vissa av indikatorerna är statistik för
uppföljning av miljömålen, andra följs för att visa trender över tid och ge underlag för att
avgöra hur framtida mål och åtgärder behöver utformas.
Borås Stad är medlem i Sveriges Ekokommuner, Sekom. Kommuner i Sekom förbinder sig
att följa vissa gemensamma indikatorer i utvecklingen mot det hållbara samhället. Detta gör
det även möjligt att jämföra Borås miljöarbete med övriga medlemskommuner.
Vilka miljöindikatorer som Borås Stad följer redovisas på Miljöbarometern.

Miljömålens koppling till andra styrdokument
Borås Stad har många styrdokument för kommunens verksamheter. På miljöområdet kan
exempelvis nämnas översiktsplanen, Borås Stads miljömål och grönområdesplanen. Arbetet
med styrdokumenten sker kontinuerligt. Revidering sker minst var fjärde år, några tillkommer och några blir med tiden inaktuella. Styrdokumenten ska sträva i samma riktning, en
riktning som pekats ut i Borås Stads visionsarbete, Borås 2025.
Styrdokumenten ska stärka och stödja varandra. Ibland kan ändå intressen stå emot
varandra. Vi strävar efter en hållbar samhällsutveckling med hänsyn till såväl ekologiska
som sociala och ekonomiska intressen. När dessa intressen ibland måste vägas mot varandra
är det viktigt med bra beslutsunderlag som visar på både kortsiktiga och långsiktiga vinster
och konsekvenser ur såväl ekologisk som social och ekonomisk synvinkel. Ett sådant
beslutsunderlag kan ibland kräva avsteg från intentioner i vissa styrdokument till förmån för
intentioner i ett annat.
Borås Stads styrdokument är av två slag – aktiverande eller normerande. De aktiverande
pekar ut en riktning för hur vi ska agera, medan de normerande talar om hur vi är ålagda
att agera i givna situationer.
De aktiverande styrdokumenten benämns i Borås Stad som strategi, program och plan,
och de normerande som policy, riktlinjer och regler. Bilden redovisar styrdokument med
koppling till miljömålen.
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Styrdokument med koppling till Borås Stads miljömål
Vision
Borås 2025

Strategi

Policy
Upphandlingspolicy

Program
Kulturmiljöprogram
Vattenresursprogram
Bostadsbyggnadsprogram

Plan

Riktlinjer
Riktlinjer för stadsmiljö
5LNWOLQMHUI|UWUD¿NEXOOHU
Riktlinjer för dagvatten
Riktlinjer för resor

Regler

Översiktsplan
Avfallsplan
Handlingsplan för
bostadsbyggande
Energiplan
Grönområdesplan
Miljömål
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Hållbara perspektiv
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av
varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet
och ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.
Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun
och ett gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella
miljömål.
Samtliga nationella miljökvalitetsmål omfattas av området Hållbara perspektiv, i olika grad
beroende av utformning av miljöledningssystem och miljöutbildning. För etappmål som rör
krav vid upphandling har arbetet för att nå miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan
och Giftfri miljö särskilt stor betydelse.
I Borås Stad finns andra kommunala måldokument som har koppling till området Hållbara
perspektiv. Ett exempel är avfallsplanen med mål för minskade avfallsmängder och hur vi
kan använda olika sorters avfall som resurs.
Under perioden 2013 – 2016 ska vi nå följande mål och etappmål inom området Hållbara
perspektiv.

Mål 1. Borås Stad har hög kompetens
inom miljöområdet
Alla nämnder och bolag ska strukturera och organisera sitt miljöarbete i
ett ledningssystem och se till att samtliga anställda har deltagit i en miljöutbildning.

Etappmål
1a Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem
År 2010 arbetade mindre än hälften av förvaltningar och bolag utifrån ett miljöledningssystem. Miljöledningssystem säkerställer att förvaltningar och bolag arbetar strukturerat
och agerar för att ständigt minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Som miljöledningssystem förordas Miljödiplomering, en certifieringsmodell för miljöledning som är
väl anpassad för kommunala verksamheter. Vid val av annat miljöledningssystem är kravet
att systemet minst omfattar
1) kartläggning av verksamhetens betydande miljöpåverkan,
2) tidsatta mål med handlingsplan för att nå målen,
3) miljöutbildning för samtliga medarbetare,
4) årlig uppföljning av hur målen nås, och
5) årlig revision, intern eller extern.
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Åtgärder

Införa miljöledningssystem i alla nämnder och bolag. Samordning och stöd
till de verksamheter som vill införa miljöledningssystemet Miljödiplomering.

Uppföljning Andel verksamheter med miljöledningssystem samt andel certifierade

miljöledningssystem.
Ansvar

Miljö- och konsumentnämnden för samordning av miljöledningssystemet
Miljödiplomering. Samtliga nämnder och bolag för att införa miljöledningssystem.

Kostnad

Utformning av ledningssystem och löpande utgifter, som årsavgifter och
revision, bekostas av nämnderna respektive bolagen. För 2012 års prisnivå
understiger årsavgiften för Miljödiplomering och revision av en normal
verksamhet 10 000 kronor.

1b Miljöutbildning för alla anställda
Kunskap ger grund för ett hållbart agerande i vardagen. Genom en miljöutbildning för
samtliga anställda vill Borås Stad verka för höjd kunskapsnivå om globala miljöaspekter och
lägga grunden för Borås Stads interna miljöarbete. Utbildningen ska inkludera hur Borås
Stad arbetar med miljöfrågor och hur den anställde kommer i kontakt med detta i sitt
arbete.
Åtgärder

Utformning av miljöutbildningar. Utbildningen bör genomföras vid flera
tillfällen per år och finnas med vid introduktion av nyanställda.

Uppföljning Andel anställda som deltagit i utbildningen.
Ansvar

Miljö- och konsumentnämnden för samordning av utbildning, samtliga
nämnder och bolag för deltagande.

Kostnad

Kostnaden beror på val av utbildningsmetod. Kostnaden för en halv dags
miljöutbildning uppskattas till 300-500 kronor per anställd. Utöver det
tillkommer ersättning för arbetstid.
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Mål 2. Barn och ungdomar får grund
för miljöengagemang
Hållbar utveckling ska integreras i undervisningen så att elevernas förståelse
för den egna påverkan på miljön ökar. Skolorna ska på ett strukturerat sätt
arbeta för en minskad negativ miljöpåverkan och verka för en delaktighet i
miljöarbetet genom att införa ett ledningssystem.

Etappmål
2a Skolor och förskolor arbetar systematiskt
med praktisk och teoretisk hållbarhetsundervisning
I samarbete med Navet och verksamheter inom kommunkoncernen kan Borås Stad skapa
ett kunskapscentrum som erbjuder både teoretisk och praktisk upplevelse av nyttan med
hållbar utveckling. Alla elever ska erbjudas en kunskapsbas som ger förståelse för vår planets
systemförutsättningar och ger grund för att göra medvetna val för en hållbar livsstil.
Åtgärder

En projektgrupp utformar ett årskursstyrt aktivitetsschema för alla förskolor
och skolor. Schemat bör omfatta minst fem aktiviteter under förskole- och
grundskoletiden. Samtliga aktiviteter ryms inom temat Hållbar utveckling
och omfattas av läroplanen.

Uppföljning Andel skolor och förskolor som deltar i aktivitetsschema.
Ansvarig

Miljö- och konsumentnämnden i samråd med stadsdelsnämnderna.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

2b Alla förskolor, skolor och gymnasier har ett miljöledningssystem
Miljöledningssystem som Grön Flagg syftar till att skapa struktur, delaktighet och
konkreta handlingar i arbetet med att nå en hållbar utveckling för förskola, grundskola och
gymnasium. 2010 hade cirka 10 procent av skolor och förskolor i Borås Stad utmärkelsen
Grön Flagg. Navet kan verka som kunskapsspridare och på så vis höja andelen skolor och
förskolor som arbetar utifrån ett miljöledningssystem.
Åtgärder
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Startträffar som ger kunskap och inspiration inför arbetet med Grön Flagg,
och nätverksträffar för erfarenhetsutbyte i arbetet. Minimikrav för annat
miljöledningssystem än Grön Flagg är att systemet omfattar
1) miljöråd med representanter för elever, pedagogisk personal och övrig
personal,
2) en kartläggning av verksamhetens betydande miljöpåverkan,
3) en handlingsplan med mål och tidsatta åtgärder för att nå målen, och att
4) handlingsplanen följs upp och revideras årligen.

Uppföljning Andel förskolor, grundskolor och gymnasier som har utmärkelsen Grön

Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, andel med ej certifierat
miljöledningssystem.
Ansvar

Stadsdelsnämnden Norr i samråd med övriga stadsdelsnämnder,
Utbildningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

Mål 3. Borås är en matsmart kommun
Borås Stad ska minska miljöpåverkan genom att vara en miljösmart matkommun. Det innebär en hög andel ekologiska livsmedel i de offentliga köken,
samt att måltiderna ska klimatanpassas och matsvinnet minska.

3a Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska
Att verka för fler ekologiska livsmedel bidrar till ett samhälle med mindre kemikaliepåverkan och bättre förutsättningar för biologisk mångfald. År 2010 utgjorde de ekologiska
livsmedlen cirka fem procent av stadens inköp. Genom menyplanering och exempelvis
åtgärder för minskat matsvinn kan fler ekologiska varor väljas, utan ökat budgetutrymme.
Åtgärder

Utbildning för inköpsansvariga, kostchefer och menyplanerare. Bättre
uppföljning genom noggrann kontering av livsmedel. Projekt för minskat
matsvinn bidrar till att pengar kan omfördelas till inköp av ekologiska
livsmedel.

Uppföljning Andel ekologiska livsmedel.
Ansvar

Tekniska nämnden samt alla nämnder och bolag vid inköp av livsmedel.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

3b Borås Stads skolrestauranger arbetar med klimatanpassade menyer
Matens miljöpåverkan är stor, och vilken mat vi äter har stor betydelse för utsläpp av
växthusgaser. Genom att lära oss att äta klimatsmart kan vi agera för minskade koldioxidutsläpp.
Åtgärder

Projekt och temasatsningar för klimatanpassade menyer.

Uppföljning Antal genomförda projekt, menyändringar, kampanjer.
Ansvar

Stadsdelsnämnden Väster i samråd med övriga stadsdelsnämnder,
Utbildningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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3c Matsvinnet minskar i de offentliga köken
För att producera livsmedel krävs åkermark, energi, vatten och ofta kemikalier. Dessutom är
transportkedjan för en råvara ofta lång. Svinn uppstår i alla led i produktionskedjan, men ju
senare i kedjan desto större är miljöpåverkan. Arbete för att minska olika typer av matsvinn
minskar den negativa miljöpåverkan.
Åtgärder

Projekt för att öka kunskapen om matsvinn och dess påverkan på miljö och
ekonomi.

Uppföljning Antal kampanjer och utbildningar, och vägningar av matsvinn.
Ansvar

Stadsdelsnämnden Väster i samråd med övriga stadsdelsnämnder, Miljö- och
konsumentnämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

Mål 4. Miljökrav och etiska krav vid upphandling
Borås Stads upphandling ska bli mer miljöanpassad och etisk. Att ställa
miljökrav och etiska krav bidrar till att kemikalieanvändningen minskar och att
resursanvändningen sker mer effektivt lokalt, nationellt och internationellt.

Etappmål
4a Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling av varor och tjänster
Borås Stad behöver övergripande styrning för miljökrav och etiska krav vid upphandling
och inköp av varor och tjänster. Borås Stad är en Fairtrade City, diplomerad för att arbeta
för etisk konsumtion. För att behålla diplomeringen krävs att andelen upphandlade etiskt
producerade varor ökar. Borås Stad kan genom att ställa miljökrav bidra till en positiv
utveckling av leverantörernas miljöarbete. Genom att ställa etiska krav tar Borås Stad även
ansvar för arbetsmiljön vid varans produktion.
Åtgärder

Skapa styrdokument med Borås Stads syn på miljökrav och etiska krav vid
upphandling och inköp. Skapa rutiner och arbetsmetoder för att följa upp
kraven, vilket bör inkludera stickprovskontroller. Utforma en handlingsplan
som beskriver hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera med
miljöhänsyn och etisk hänsyn i alla sina inköp.

Uppföljning Stickprovskontroller av att leverantörer följer miljökrav och etiska krav.
Ansvar

Tekniska nämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden för
utformning av rutiner och styrdokument. Samtliga nämnder och bolag vid
inköp av varor och tjänster.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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4b Beakta livscykelkostnad vid inköp
Att beakta aspekter som energieffektivitet och livslängd är hållbart ur både ekonomiskt
och miljömässigt perspektiv. Ofta beaktas framför allt inköpspris vid upphandling av
varor. Skillnader i driftskostnad, kostnad för avfallshantering, produktens livslängd,
transportbehov med mera beaktas generellt inte.
Åtgärder

Analysera vilka produktgrupper där livscykelkostnad bör värderas och
prioritera de grupper där livscykelkostnad bör tas med vid bedömning av
pris. Värdera förutom inköpspris även parametrar som transportkostnad,
driftskostnad, kostnad för avfallshantering vid slutanvändning med mera.

Uppföljning Antal upphandlingar som beaktat livscykelkostnad.
Ansvarig

Tekniska nämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden för
utformning av kriterier och prioritering av produktgrupper, samtliga
nämnder och bolag vid inköp av varor.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

4c De hälso- och miljöfarliga ämnena i upphandlade varor minskar
Borås Stad ska köpa in varor som är miljömässigt hållbara och därmed verka för minskad
spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen.
Åtgärder

Ersätta varor som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen med mindre
farliga alternativ. I ett första steg väljs särskilda produktgrupper ut, som
datorer, städkemikalier, textilier, kontorsmöbler. Kemikaliekrav utarbetas.
Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ska vara vägledande där sådana
finns. Ämnen upptagna som utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen i Kemikalieinspektionens Prio-databas, eller uppförda på
Internationella kemikaliesekretariatets Sin-lista, ska undvikas. Samma krav
ska även ställas på varor som används av leverantörer och entreprenörer.

Uppföljning Antal upphandlingar som ställt kemikaliekrav.
Ansvar
Kostnad

Tekniska nämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden för att
utarbeta kemikaliekrav. Samtliga nämnder och bolag vid inköp av varor.
Inom ordinarie budgetram
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Hållbar
samhällsplanering
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar
för att invånarna ska ha en hälsosam livsmiljö både i stad
och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom
förtätning i tätorter och nära kollektivtrafik. Grönområden och
tysta miljöer värderas, liksom energieffektiva lösningar och
medvetna materialval.
Hållbar samhällsplanering innehåller mål och etappmål som framförallt syftar till att nå det
nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, men även arbetet med att nå miljömålet
Begränsad klimatpåverkan har stor betydelse.
I Borås Stad finns andra måldokument som har koppling till området Hållbar samhällsplanering. Översiktsplanen, Öp06, redovisar visioner, mål och spelregler för användningen
av mark och vatten som kartskisser med möjliga förändringar. Översiktsplanen ska enligt
plan- och bygglagen aktualiseras vart fjärde år. Vi bör utveckla Översiktsplanen för att
tydligare visa hur vi planerar för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle.
Under perioden 2013 – 2016 ska vi nå följande mål och etappmål inom området Hållbar
samhällsplanering.

Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle
Borås Stad ska ha attraktiva, levande centrummiljöer där människor vill vistas
och bo. Värdefulla kulturbyggnader ska bevaras och energi- och andra miljökrav
ska ställas vid nybyggnader. Borås Stad ska vara en samverkansaktör för att
värna det värdefulla natur- och odlingslandskapet.

Etappmål
5a Krav på hållbart byggande
Genom att vid nybyggnad ställa krav på energianvändning, energiförsörjning, byggmetod, materialval och avfallshantering bidrar vi till att nå flera av de nationella miljömålen och till den långsiktiga utvecklingen av ett hållbart samhälle. I dag finns flera olika
certifieringssystem med kravmodeller för hållbart byggande. Krav på hållbart byggande
ska ställas vid bygge av kommunens egna fastigheter, men även vid försäljning av mark för
nybygge.
Åtgärder

Fastställa vilken kravmodell eller standard för hållbart byggande som ska
användas för Borås.

Uppföljning Antagna krav för hållbart byggande och uppföljning av användningen av

kraven.
Ansvarig

Kommunstyrelsen

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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5b Minst 20 procent av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna skyddas
Att bevara äldre bebyggelse och skydda kulturhistoriskt arv värnar Borås Stads identitet.
Borås Stads kulturmiljöprogram definierar vilka byggnader som är kulturhistoriskt
värdefulla, cirka 1 250 fastigheter.
Åtgärder

Säkra ett långsiktigt skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader i
detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Uppföljning Statistik över byggnader som får bevarande- eller skyddsbestämmelser i

detaljplan.
Ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

5c Stärka Borås Stads identitet genom kunskap om äldre bebyggelse
Högre kunskap om värdefulla kulturmiljöer i form av äldre bebyggelse kan stärka Borås
Stads identitet.
Åtgärder

Föreläsningar, stadsvandringar, skriftlig information, uppdatering av
kulturmiljövårdsprogrammet med senare epoker.

Uppföljning Antal informationstillfällen, stadsvandringar, föreläsningar med mera.
Ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

5d Bättre mötesplatser
Mötesplatser är de offentliga utrymmen som Borås Stad ansvarar för där människor möts.
Det kan vara lekplatser, hundrastgårdar, parker, torg eller annan yta. Genom att rusta upp
mötesplatser vill Borås Stad främja en hälsosam och attraktiv livsmiljö där det är enkelt att
mötas på ett tryggt och miljömässigt hållbart sätt.
Åtgärder

Inventering av mötesplatser och prioritering av vilka platser som bör
åtgärdas. Checklista med miljöförbättrande åtgärder som städning,
reparationer, papperskorgar med sorteringsmöjlighet, sorteringskärl för
engångsgrillar, uppbyggda grillplatser som minskar behovet av engångsgrillar
samt miljömärkt material i utrustningen som finns på mötesplatsen,
exempelvis bänkar.

Uppföljning Antal förbättrade mötesplatser med åtgärder enligt checklista.
Ansvar

Tekniska nämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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5e En levande landsbygd –
samarbetsprojekt för bruk och skötsel av odlingslandskapet
En stor del av kommunens naturvärden är knutna till odlingslandskapet. Odlingslandskapet
måste skötas för att värdena ska bestå. Borås Stad vill verka för att olika aktörer som
markägare, boende, föreningar och entreprenörer samarbetar för bruk och skötsel av
odlingslandskapet.
Åtgärder

Handlingsplan för samarbetsformer för bruk och skötsel av
odlingslandskapet.

Uppföljning Genomförda åtgärder enligt handlingsplanen.
Ansvarig

Miljö- och konsumentnämnden

Kostnad

Inom budgetram och eventuell framtida extern finansiering

Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam livsmiljö
Barn och ungdomar ska vistas i inomhusmiljöer där bullernivåer och annan
komfort är god för hälsan. Boråsaren ska ha möjligheter att vistas i tysta
utomhusmiljöer utan bullerföroreningar.

Etappmål
6a Minst 20 procent av skolor och förskolor har en kvalitetssäkrad innemiljö
Inomhusmiljön i skolor och förskolor kan kvalitetssäkras genom P-märkning. P-märkning
är en certifiering som drivs av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Märkningen har
krav inom termisk komfort, luftkvalitet, fukt, buller, radon, elektriska och magnetiska fält
samt temperatur på tappvarmvatten. År 2011 var 15 procent av Borås Stads skolor och
förskolor P-märkta.
Åtgärder

Uppgradera fastigheter att uppfylla kraven för P-märkning.

Uppföljning Andel P-märkta förskolor och skolor.
Ansvar

Lokalförsörjningsnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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6b Minskat buller på förskolor
Barnens och personalens inomhusmiljö kan bli bättre genom systematiskt arbete för
lägre bullernivåer med tekniska och pedagogiska åtgärder. 2009-2011 har förskolorna
fått information om hur de kan minska buller. För att inte medföra risk för hörselskada
bör ljudnivån inte överstiga 75 dBA, varför ett rimligt mål är att medelljudnivån under 8
timmar inte överstiger 75 dBA. Mätningar från år 2000 visar högre värden än 75 dBA.
Åtgärder

Lära av akustiskt sakkunniga och hur man arbetat med bullerbegränsning på
förskolor i andra kommuner. Utarbeta en handlingsplan med både tekniska
och pedagogiska åtgärder.

Uppföljning Åtgärder enligt handlingsplanen.
Ansvar

Stadsdelsnämnden Norr i samråd med övriga stadsdelsnämnder, Miljö- och
konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden.

Kostnad

Ökade resurser kommer sannolikt att krävas för att nå målet. Omfattningen
bedömer ansvariga nämnder när handlingsplanen görs, och hanterar inom
den ordinarie budgetprocessen.

6c Tysta områden inventeras
Buller är ett samhällsproblem och bullerfria områden är en bristvara. Störande buller
kan orsaka sömnsvårigheter, stress, problem med att kommunicera och minskad koncentrationsförmåga. Vistelse i opåverkade bullerfria områden är positivt för människors
välbefinnande och hälsa. Många söker stillhet på fritiden och längtar efter rofyllda platser.
Speciellt i natur- och kulturmiljöområden är ljudmiljön en viktig kvalitet.
Syftet med att kartlägga tysta områden är att skapa underlag för kommunal planering. Med
kunskap om vilka områden som är fria från störande buller kan vi värdera om områdena ska
värnas för framtiden.
Åtgärder

Inventering av områden som är opåverkade av störande omgivningsbuller.
Utformning av kartskikt som kan bli tillgängliga i kommunens digitala
karttjänst.

Uppföljning Genomförd inventering
Ansvar

Miljö- och konsumentnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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Fossilbränslefritt och
energieffektivt Borås
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara
energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,
hållbara transportlösningar och inspiration till miljömedvetna
resvanor når vi det hållbara samhället.
Det nationella miljökvalitetsmål som omfattas av området Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås är framförallt Begränsad klimatpåverkan, men även arbetet för att nå miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Frisk luft har stor betydelse.
Borås Stad undertecknade 2009 Borgmästaravtalet, Europeiska kommissionens överenskommelse att gå längre än EU:s mål inom energi- och klimatområdet. EU:s mål är att
minska koldioxidutsläppen med 20 procent till år 2020, jämfört med 1990. Detta genom
energieffektivisering till 20 procent, och att 20 procent av energimixen utgörs av förnybara
bränslen. Sverige har som mål att ha minst 49 procent förnybara bränslen år 2020, och att
koldioxidutsläppen i landet ska ha minskat med minst 27 procent jämfört med år 1990.
EU:s mål, nationella mål och Borås Stads åtagande enligt Borgmästaravtalet kräver kraftfullt
lokalt arbete inom området Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. Även andra
kommunala styrdokument krävs för att stärka arbetet, som energi- och klimatplan och
transportstrategi.
Under perioden 2013 – 2016 ska vi nå följande mål och etappmål inom området Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås.

Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli
en fossilbränslefri organisation
För att möta energipolitikens mål agerar Borås Stad för ett minskat beroende av
fossila bränslen i de egna verksamheterna. Borås Stad ska ha en miljöanpassad
fordonsflotta. Fordonen ska köras med hållbara drivmedel och nya fordon
ska vara upphandlade med högt ställda miljökrav. Den el som förbrukas i
Borås Stads verksamheter ska till minst hälften vara baserad på förnybara
energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen eller solkraft.

Etappmål
7a Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria
eller sker med miljöfordon
Regeringens mål är att den svenska fordonsflottan är fossilbränslefri år 2030. För att
uppfylla målet ska det inte finnas några bilar, lastbilar eller bussar som drivs av bensin eller
diesel inom mindre än 20 år. Borås Stad vill vara ett föredöme och prioriterar miljöfordon
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eller fossilbränslefria resor vid alla tjänsteresor. År 2011 utgjordes 60 procent av Borås Stads
fordonsflotta av miljöfordon. Riktlinjer för resor ska vara känd och tillämpas av Borås Stads
anställda.
Åtgärder

Fortsatt tillämpning av ”Riktlinjer för resor” och fortsatt prioritering av
inköp av miljöfordon och användning av förnybara bränsleslag.

Uppföljning Andel miljöfordon i Borås Stads fordonsflotta (personbilar), uppföljning av

tjänsteresor med flyg och bil inklusive resor med egen bil i tjänsten, andel
förnybar bränsleanvändning.
Ansvar

Servicenämnden, Tekniska nämnden samt alla nämnder och styrelser som
upphandlar personfordon och gör tjänsteresor.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

7b Minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och transporttjänster
är miljöfordon
År 2011 var miljöbilsandelen av Servicekontorets lätta lastbilar och bussar 31 procent, 34
procent av de tunga lastbilarna. Även övriga nämnder och bolag köper in arbetsfordon.
Statistik saknas över andel miljöfordon för upphandlade transporttjänster.
Åtgärder

Prioritera miljöfordon vid inköp av arbetsfordon och vid upphandling av
transporttjänster. Ökad användning av förnybara bränslen för Borås Stads
egna arbetsfordon samt krav på användning av förnybara bränslen vid
upphandling av transporttjänster.

Uppföljning Andel miljöfordon i Borås Stads fordonsflotta andra än personbilar samt

andel miljöfordon vid upphandlade transporttjänster. Andel förnybar
bränsle för egna arbetsfordon samt vid upphandlade transporttjänster.
Ansvarig

Servicenämnden samt alla nämnder och bolag som använder och
upphandlar arbetsfordon eller upphandlar transporttjänster.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

7c Minst 50 procent av Borås Stads elförbrukning uppfyller
Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier
El som uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier är baserad på förnybara energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen och solkraft. Utöver detta ställs ytterligare
krav på miljöhänsyn vid produktionen för att säkerställa att inte negativa ekologiska effekter
uppstår på exempelvis vattendrag och skogar. Borås Stads elförbrukning uppgår till cirka 59
GWh per år. Ingen el har 2011 eller tidigare köpts som miljömärkt.
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Åtgärder

Inköp av el som uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier, som el
märkt Bra miljöval

Uppföljning Andel el som uppfyller kriterierna.
Ansvarig

Kommunstyrelsen

Kostnad

Borås Stad har avtal med Borås Elhandel AB som administrerar kommunens
elinköp. Elpriserna ligger inte fast utan kan både stiga och sjunka, men
en uppskattning är att 50 procent miljömärkt el ger en merkostnad av
250 000-300 000 kronor per år för Borås Stad, baserat på nuvarande
elanvändning och priserna i slutet av 2011.

Mål 8. Energianvändningen är mer effektiv
Energianvändningen bland företag, organisationer och invånare ska minska.
Borås Stad ska gå längre än Boverkets rekommendationer och ställa högre
krav på minskad energiförbrukning i egna fastigheter. Vid all renovering och
nybyggnad ska bästa möjliga energiteknik användas.

Etappmål
8a Energianvändningen har minskat med 15 procent jämfört med 2009
Den största energianvändningen i Borås sker i hushåll och transporter. Även kategorin
övrig verksamhet, som exempelvis handel, är en stor energianvändare. En tredjedel av
energianvändningen består av el och en tredjedel av flytande icke förnybart bränsle som
bensin, diesel och olja. Fjärrvärme utgör en fjärdedel av energianvändningen, och resten är
biobränsle. Minskningen mellan åren 2005 och 2009 har varit marginell och beräknas till 3
procent för kommunens geografiska område.
Åtgärder

Erbjuda energi- och klimatrådgivning till företag och allmänhet. Samordna
och intensifiera arbete med energieffektivisering inom koncernen Borås
Stad. Göra energiplan för Borås Stads geografiska område, med tillhörande
handlingsplan.

Uppföljning Årligen följa upp energianvändningen inom Borås Stads geografiska område

samt inom koncernen Borås Stad.
Ansvarig

Miljö- och konsumentnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram med stöd från Energimyndigheten
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8b Energianvändningen för uppvärmning av kommunens och de kommunala
bostadsbolagens fastigheter är högst 130 kWh/m2
För att nå energipolitikens mål krävs åtgärder för minskad energiförbrukning i fastigheter.
Borås Stad ska vara ett föredöme i det egna fastighetsbeståndet. Energiåtgången för
uppvärmningen av Borås Stads fastigheter var 155 kWh/m2 år 2011.
Åtgärder

Utarbeta en handlingsplan för att minska energianvändningen i kommunens
egna fastigheter och de kommunala bostadsbolagens fastigheter. Vissa
fastigheter, som kulturbyggnader, måste undantas.

Uppföljning Statistik för energianvändning från Lokalförsörjningsförvaltningen och de

kommunala bostadsbolagen.
Ansvarig

Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

8c All renovering sker med bästa möjliga energiteknik
Borås Stad renoverar två till tre fastigheter om året. Vid renovering ska Beloks totalprojektsmetod användas, vilket brukar leda till en halvering av energianvändningen.
Åtgärder

Ställa krav vid upphandling av byggföretag för renoveringar. Mäta energiförbrukning före och efter renovering.

Uppföljning Antal renoveringar där Beloks modell har använts. Andel energiförbrukning

efter renovering jämfört med före.
Ansvar

Lokalförsörjningsnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram.

Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken
Borås Stad ska vara en stad där möjligheterna att välja hållbara färdsätt är god.
Det handlar om att bryta bilens dominans men även att skapa förutsättningar
att tanka fossilfritt. Transporterna inom Borås Stad ska effektiviseras så att
körsträckorna minskar.

Etappmål
9a Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt
Borås Stad ska verka för hållbara transporter och hållbara resvanor. Detta genom
information, marknadsföring, design och komfort, och samordning av tjänster inom
hållbart resande och olika parters verksamheter. Miljöbelastningen från resor ska minska
genom att fler väljer hållbara färdsätt som att cykla, gå, åka kollektivt, samåka och ha resfria
möten.
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Åtgärder

Agera för hållbara transporter och hållbart resande i samverkan med andra
aktörer och göra en handlingsplan för dessa åtgärder. Verka för en bilpool
med miljöfordon öppen för allmänheten. Resvaneundersökningar för att få
underlag för beslut och för att följa upp förändrade resvanor.

Uppföljning Åtgärder enligt handlingsplanen. Resvaneundersökningar.
Ansvar

Kommunstyrelsen i samråd med Miljö- och konsumentnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

9b Bättre infrastruktur för cykling
Borås arbetar för att skapa bättre förutsättningar för cyklister. Gång- och cykelvägnätet
uppgick 2011 till 12,5 mil och planer finns för fortsatt utbyggnad för att binda samman
cykelstråken. Cykelparkeringar har inventerats och ska utvecklas vidare. Genom fortsatta
förbättringar ur cyklistens perspektiv vill Borås Stad verka för att fler ska välja cykeln som
färdmedel.
Åtgärder

Styrdokument om Borås Stads mål och åtgärder för cykling bör göras.
Exempel på åtgärder är cykelpool, hyrcyklar eller lånecyklar för allmänheten,
bättre och fler cykelparkeringar, bättre vägskyltning, service som cykelkartor
och cykelpumpstationer, utökade cykelbanor. Infrastruktur för cykling ska
beaktas i den fysiska planeringen.

Uppföljning Gjorda förbättringar för cykling.
Ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden i samråd med Tekniska nämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

9c Det finns laddstationer för elbilar
I ett hållbart samhälle ingår minskat beroende av fossila bränslen. Fordonsflottan behöver
därför ställas om till klimatsmarta bränslen som biogas och el. Med laddstationer för elbilar
markerar Borås Stad sin vilja att underlätta en omställning av fordonsflottan.
Åtgärder

Laddstationer för elbilar på lämpliga platser.

Uppföljning Antal laddstationer
Ansvar

Kommunstyrelsen i samråd med Borås kommuns Parkerings AB, Borås
Elnät AB.

Kostnad

Ansvariga parter träffar avtal som klargör kostnaderna.

22 Miljömål

9d Ökad användning av biogas som fordonsbränsle
Såld biogas som fordonsbränsle uppgick år 2010 till 2,3 miljoner Nm3 från de tre
tankställen för fordonsgas som finns i Borås. En ny uppgraderingsanläggning för rening av
biogas kan ge ökad produktion.
Åtgärder

Ökad produktion av biogas. Ta i drift ny uppgraderingsanläggning för
rening av biogas.

Uppföljning Volym såld publik biogas
Ansvar

Borås Energi och Miljö AB

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

9e Borås Stad optimerar transporter och leveranser
Borås Stad behöver central kompetens som samordnar persontransporter och godsleveranser. Att optimera transporter och leveranser ger ekonomiska besparingar och minskad
klimatpåverkan, och kan även innebära mindre buller och luftutsläpp.
Åtgärder

Avsätta resurs för logistisk planering. Inventera transporter och leveranser,
kartlägga förbättringar och utarbeta handlingsplan utifrån det. Optimera
rutter för till exempel hemtjänst, färdtjänst, mattransporter och skolskjutsar.
Utreda en central omlastningscentral och samordnade transporter med
miljöfordon för leveranser till kommunen. Krav vid upphandling av
leverantörer att redovisa körsträckor.

Uppföljning Åtgärder enligt handlingsplanen. Körd sträcka för Borås Stads interna

transporter, körd sträcka av leverantörer på ramavtal.
Ansvar

Kommunstyrelsen

Kostnad

Ökad ram för ny resurs med logistisk kompetens

Mål 10. Ökad andel förnybara energikällor
Borås Stad ska driva användningen av förnybara energikällor. Andelen sol- och
vindenergi ska öka, och fjärrvärmen ska komma från förnybara källor.

Etappmål
10a Borås Stad verkar för ökad användning av solenergi
För att möta energipolitikens mål behövs fler förnybara energikällor. Genom att installera
solfångare eller solpaneler på kommunägda fastigheter bidrar Borås Stad till att både
utvärdera och marknadsföra ny teknik med solenergi. År 2008 fanns 8 kvadratmeter
solfångare på kommunägda fastigheter. År 2010 hade detta ökat till 140 kvadratmeter.
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Åtgärder

Överväg alltid installation av solpaneler eller solfångare vid om- och
nybyggnad av fastigheter som ägs av kommunen och de kommunala
bolagen. Information och rådgivning om solenergi, delta i nätverk för att
främja solenergi.

Uppföljning Installerade solpaneler och solfångare, och beräknad effekt. Antal

informationstillfällen, deltagande i nätverk.
Ansvar

Lokalförsörjningsnämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden
och alla bolag.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

10b Minst 70 GWh vindkraft produceras varje år
inom geografiska området Borås Stad
För att möta energipolitikens mål behövs utveckling av vindkraften. År 2011 producerades
inte någon energi från vindkraft inom Borås Stad. Projektering pågår för två vindkraftparker i Borgstena och Rångedala, där en årlig elproduktion på 58 GWh förväntas från åtta
vindkraftverk.
Åtgärder

Projektera för vindkraft

Uppföljning Mängd producerad energi från vindkraft
Ansvar

Borås Energi och Miljö AB

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

10c Fjärrvärmeproduktionen är till minst 95 procent
baserad på biobränsle och avfall
En fjärrvärmeproduktion som inte är baserad på fossila bränslen är en förutsättning för
visionen om en fossilbränslefri stad. Idag används fossila bränslen som reserv vid extrem
väderlek eller drifthaverier.
Åtgärder

Fortsatt arbete med att ha anläggningen i skick för bästa driftförutsättningar.
Bra underhåll för att minimera haverier och för hög tillgänglighet på
anläggningen.

Uppföljning Statistik från Borås Energi och Miljö
Ansvarig

Borås Energi och Miljö AB

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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Foto: Dag Ekelund

Hållbar natur
Borås värnar sina naturresurser. Vi arbetar för rent vatten, ren
luft, ren mark och rik biologisk mångfald.
Många av de nationella miljökvalitetsmålen omfattas av området Hållbar natur. Särskilt
stor betydelse har arbetet med att nå miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag,
Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Levande skogar
och Ett rikt växt- och djurliv.
I Borås Stad finns andra måldokument med koppling till Hållbar natur. Grönområdesplanen rör utveckling av parker och grönområden i Borås, vattenresursprogrammet har mål
och åtgärder för en god vattenkvalitet.
Under perioden 2013 – 2016 ska vi nå följande mål och etappmål inom området Hållbar
natur.

Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och
föroreningar till sjöar och vattendrag
Spridning av föroreningar och näringsämnen ska minska. Borås Stads livsådra Viskan ska bli renare från historiska föroreningar, vattentäkter ska få
uppdaterade föreskrifter, dagvattenhanteringen ska bli bättre och näringsläckage från avlopp ska minska.

Etappmål
11a Borås Stad har kunskap om och en strategi
för hur Viskans föroreningar ska hanteras
Viskan har förorenade sediment med historisk anknytning från exempelvis textilindustrin.
Kommunen har genom olika utredningar kunskap om föroreningarna, Kommunfullmäktige har beslutat att Viskan bör saneras och att Borås Stad vill vara huvudman för en
sanering.
Resurs för kommunikation internt och externt om vilka föroreningar
som finns och hur de ska hanteras. Åtgärder som bör göras inkluderar
upphandling av projekteringsstöd, förprojektering av saneringsalternativ,
bidragsansökan till staten parallellt med att ansvarsfördelningen klargörs,
tillståndsansökan för saneringsåtgärder. Saneringen bör börja före år 2016.
Uppföljning Genomförda åtgärder
Åtgärder

Ansvar

Kommunstyrelsen

Kostnad

Borås Stads kostnader kan inte uppskattas i detta skede, utan beror på
kommunala beslut och ansvarsutredning som görs av andra aktörer, och
möjligheterna att bidragsfinansiera en eventuell sanering av Viskan.
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11b Bättre rutiner för att beakta naturnära dagvattenssystem
vid detaljplanearbete
Andelen hårdgjorda ytor ökar, samtidigt som vi ser ändringar i klimatet med mer och
intensivare nederbörd. Att ta om hand om dagvattnet närmare källan uppnår både
rening och en fördröjande effekt, som minskar risken för översvämning. Borås Stad har
riktlinjer för dagvattenhantering, men att möta klimatförändring i kombination med
tätare bebyggelse kräver ännu bättre dagvattenhantering. Planering och åtgärder av
dagvatten bör ta hänsyn till vattendirektivets kvalitetskrav om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer, och på så sätt ge en geografisk prioritering av insatserna.
Åtgärder

Utvärdera hur dagvattenhanteringen kan förbättras vid detaljplanering och
göra åtgärder utifrån det.

Uppföljning Gjorda förbättringar för dagvattenhantering
Ansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden i samråd med Borås Energi och Miljö AB

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

11c Inventera och förbättra enskilda avlopp
Att höja kvaliteten på enskilda avlopp minskar risken för smittspridning, övergödning
och syrebrist i sjöar och vattendrag. Sedan 2010 görs tillsyn på enskilda avlopp, och
cirka 700 avlopp har hittills inventerats. Efter inventering ska förbättringar ske inom
två år. Inventering av avlopp bör ta hänsyn till vattendirektivets kvalitetskrav om
statusklassificering och miljökvalitetsnormer, och på så sätt ge en geografisk prioritering av
insatserna.
Åtgärder

Inventering och bedömning av enskilda avlopp

Uppföljning Antal inventerade avlopp, andel förbättrade avlopp
Ansvarig

Miljö- och konsumentnämnden i samråd med Borås Energi och Miljö

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

Mål 12. Bättre status för den biologiska mångfalden
Borås Stad ska värna värdefulla naturområden och den biologiska mångfalden
genom ökad kunskap och skydd.

Etappmål
12a Bättre kunskap om levnadsvillkor för strikt skyddade arter
Hasselmus, större vattensalamander, åkergroda och alla fladdermusarter är skyddade i artskyddsförordningen. För att säkerställa att kommunen lever upp till kraven i förordningen
behöver kunskapen kring arternas levnadsvillkor i Borås öka. Arterna kan även fungera
som biomarkörer för levnadsvillkor för andra arter. Inventeringar finns för hasselmus och
fladdermus.
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Åtgärder

Inventera arternas infrastruktur och göra kartunderlag som beskriver den
infrastruktur som deras överlevnad kräver.

Uppföljning Utförd inventering. Karta som beskriver arternas infrastruktur.
Ansvar

Miljö- och konsumentnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

12b Handlingsplan för skydd av biologisk mångfald
Det är viktigt att ha kunskap om förutsättningarna för biologisk mångfald och möjligheter
att agera för att skydda mångfalden. I Sverige känner man till cirka 60 000 olika arter.
Forskare menar att alla arter har sin specifika roll i ekosystemet. Om man tar bort en del av
kedjan blir hela systemet svagare och fungerar sämre. Andra menar att olika arter är olika
viktiga, och att det därför inte är viktigt att bevara alla arter.
Åtgärder

Upprätta en handlingsplan för bättre förutsättningar för biologisk mångfald
och åtgärder utifrån planen.

Uppföljning Gjorda åtgärder enligt handlingsplan
Ansvar

Miljö- och konsumentnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

12c Fler kommunalt biotopskyddade områden eller kommunala naturreservat
Ett reservatsbeslut innebär ett långsiktigt skydd och en skötselplan för att behålla och
utveckla natur- och sociala värden i området. I Borås finns elva naturreservat, varav fem är
kommunala. Det finns flera områden med skyddsvärd natur som kan vara framtida reservat
eller biotopskyddade områden.
Åtgärder

Utreda behov av skydd för fler naturområden.

Uppföljning Antal kommunalt skyddade områden.
Ansvar

Kommunstyrelsen i samråd med Miljö- och konsumentnämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

12d Varje år sker åtgärder för att ädellövskogen i Borås Stads skogar ska ha ökat
med 10 hektar till 2021
Ökad andel ädellövskog stärker den biologiska mångfalden. Målet är att arealen ädellövskog
har ökat med 10 hektar till år 2021.
Åtgärder

Öka andelen lövskog genom gallring, röjning och plantering.

Uppföljning Gjorda åtgärder som bidrar till att nå målet.
Ansvarig

Tekniska nämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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Översikt mål och
etappmål
Hållbara perspektiv
Mål

Etappmål

Ansvar

Mål 1. Borås Stad har
hög kompetens inom
miljöområdet

1a Alla förvaltningar och
bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem

Miljö- och konsumentnämnden för samordning av miljöledningssystemet Miljödiplomering. Samtliga nämnder
och bolag för att införa miljöledningssystem.

1b Miljöutbildning för alla
anställda

Miljö- och konsumentnämnden
för utformning av utbildning,
samtliga nämnder och bolag
för deltagande i miljöutbildning

2a Skolor och förskolor
arbetar systematiskt med
praktisk och teoretisk
hållbarhetsundervisning

Miljö- och konsumentnämnden
i samråd med
stadsdelsnämnderna.

2b Alla förskolor, skolor
och gymnasier har ett
miljöledningssystem

Stadsdelsnämnden Norr i
samråd med övriga stadsdelsnämnder, Utbildningsnämnden,
Miljö- och konsumentnämnden.

3a Minst 25 procent av alla
livsmedel är ekologiska

Tekniska nämnden samt alla
nämnder och bolag vid inköp
av livsmedel

3b Borås Stads skolrestauranger arbetar med
klimatanpassade menyer

Stadsdelsnämnden Väster i
samråd med övriga stadsdelsnämnder, Utbildningsnämnden,
Miljö- och konsumentnämnden

3c Matsvinnet ska minska i de
offentliga köken

Stadsdelsnämnden Väster
i samråd med övriga stadsdelsnämnder, Miljö- och
konsumentnämnden

4a Miljökrav och etiska krav
ställs vid upphandling av varor
och tjänster

Tekniska nämnden i
samråd med Miljö- och
konsumentnämnden för
utformning av rutiner och styrdokument. Samtliga nämnder
och bolag vid inköp av varor
och tjänster

Mål 2. Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang

Mål 3. Borås är en
matsmart kommun

Mål 4. Miljökrav och etiska
krav ställs vid upphandling
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Mål

Etappmål

Ansvar

4b Beakta livscykelkostnad vid
inköp

Tekniska nämnden i
samråd med Miljö- och
konsumentnämnden för
utformning av kriterier och
prioritering av produktgrupper,
samtliga nämnder och bolag
vid inköp av varor.

4c De hälso- och miljöfarliga
ämnena i upphandlade varor
minskar

Tekniska nämnden i samråd
med Miljö- och konsumentnämnden för att utarbeta kemikaliekrav. Samtliga nämnder
och bolag vid inköp av varor

Hållbar samhällsplanering
Mål

Etappmål

Ansvar

Mål 5. Borås planerar för
ett hållbart samhälle

5a Krav på hållbart byggande

Kommunstyrelsen

5b Minst 20 procent av de
kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna skyddas

Samhällsbyggnadsnämnden

5c Borås Stads identitet stärks
genom kunskap om äldre
bebyggelse

Samhällsbyggnadsnämnden

5d Förbättrade mötesplatser

Tekniska nämnden

5e En levande landsbygd –
samarbetsprojekt för bruk och
skötsel av odlingslandskapet

Miljö- och konsumentnämnden

Mål 6. Bättre förutsättningar 6a Minst 20 procent av skolor
för en hälsosam livsmiljö
och förskolor har en kvalitetssäkrad innemiljö
6b Minskade bullernivåer på
förskolor

Lokalförsörjningsnämnden

Stadsdelsnämnden Norr i
samråd med övriga stadsdelsnämnder, Miljö- och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden
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Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Mål

Etappmål

Ansvar

Mål 7. Borås Stad arbetar
för att bli en fossilbränslefri
organisation

7a Minst 80 procent av
Borås Stads tjänsteresor är
fossilbränslefria eller sker med
miljöfordon

Servicenämnden, Tekniska
nämnden samt alla nämnder
och styrelser som upphandlar
personfordon och genomför
tjänsteresor.

7b Minst 60 procent av Borås
Stads arbetsfordon och
transporttjänster är miljöfordon

Servicenämnden samt alla
nämnder och bolag som
använder och upphandlar
arbetsfordon eller upphandlar
transporttjänster

7c Minst 50 procent av Borås
Kommunstyrelsen
Stads elförbrukning uppfyller
Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier
Mål 8. Energianvändningen 8a Energianvändningen har
är mer effektiv
minskat med 15 procent jämfört med 2009

Mål 9. Minskad
PLOM|SnYHUNDQIUnQWUD¿NHQ

Miljö- och konsumentnämnden

8b Energianvändningen för
uppvärmning av kommunens
och de kommunala bostadsbolagens fastigheter är högst 130
kWh/m2

Lokalförsörjningsnämnden
samt de kommunala bostadsbolagen

8c All renovering sker med
bästa möjliga energiteknik

Lokalförsörjningsnämnden

9a Bättre förutsättningar för
resenärer att välja hållbara
färdsätt

Kommunstyrelsen i
samråd med Miljö- och
konsumentnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden
och Tekniska nämnden

9b Bättre infrastruktur för
cykling

Samhällsbyggnadsnämnden
i samråd med Tekniska
nämnden

F'HW¿QQVODGGVWDWLRQHUI|U
elbilar

Kommunstyrelsen i samråd
med Borås kommuns
Parkerings AB, Borås Elnät AB

9d Ökad användning av biogas Borås Energi och Miljö AB
som fordonsbränsle
9e Borås Stad optimerar transporter och leveranser
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Kommunstyrelsen

Mål

Etappmål

Mål 10. Ökad andel
förnybara energikällor

10a Borås Stad verkar för ökad Lokalförsörjningsnämnden
användning av solenergi
i samråd med Miljö- och
konsumentnämnden och alla
bolag
10b Minst 70 GWh vindkraft
produceras varje år inom geoJUD¿VNDRPUnGHW%RUnV6WDG

Ansvar

Borås Energi och Miljö AB

10c Fjärrvärmeproduktionen är Borås Energi och Miljö AB
till minst 95 procent baserad på
biobränsle och avfall

Hållbar natur
Mål

Etappmål

Ansvar

Mål 11. Minskad tillförsel
av näringsämnen och
föroreningar till sjöar och
vattendrag

11a Borås Stad har kunskap
om och en strategi för hur
Viskans föroreningar ska
hanteras

Kommunstyrelsen

11b Bättre rutiner för att beakta Samhällsbyggnadsnämnden i
naturnära dagvattenssystem
samråd med Borås Energi och
vid detaljplanearbete
Miljö AB
11c Enskilda avlopp inventeras
och förbättras
Mål 12. Bättre status för
den biologiska mångfalden

Miljö- och konsumentnämnden
i samråd med Borås Energi
och Miljö

12a Bättre kunskap om levnads- Miljö- och konsumentnämnden
villkor för strikt skyddade arter
12b Handlingsplan för skydd av Miljö- och konsumentnämnden
biologisk mångfald
12c Fler kommunalt biotopskyddade områden eller
kommunala naturreservat

Kommunstyrelsen i samråd
med Miljö- och konsumentnämnden.

12d Varje år sker åtgärder
för att ädellövskogen i Borås
Stads skogar ska öka med 10
hektar till 2021

Tekniska nämnden
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