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 Förvaltningar och bolag 

Klimatkompensation för resor med bil och flyg 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har den 4 februari 2013, § 43, beslutat att kommunala 
nämnder/förvaltningar och bolag ska klimatkompensera sina resor med bil och flyg 
från och med budget 2014. Bakgrunden är att Borås Stad arbetar för att bli en 
fossilbränslefri organisation.  
 
Klimatavgiftens syfte är att motivera till att styrdokumentet ”Riktlinjer för resor” följs, 
men även att ge möjlighet till klimatkompensation i de fall resor behöver ske och det 
hållbara alternativet saknas. Exempelvis för nödvändiga flygresor eller när förnybara 
bränslen inte finns tillgängliga. Den interna klimatkompensationsavgiften är 1,50 kr/kg 
fossil koldioxid. 
 

Nämnders/förvaltningars och bolags åtaganden 
Nämnder/förvaltningar och bolag ska genomföra miljöåtgärder för en kostnad som 
minst motsvarar avgiften. Avgiften som är redovisad här motsvarar 2019 års faktiska 
resor och åtgärderna ska genomföras 2021. Åtgärderna ska bidra till minskade 
koldioxidutsläpp eller till att miljömålen nås. Åtgärdernas kostnader ska minst 
motsvara klimatavgiftens storlek.  
 
Klimatavgiftens storlek per förvaltning framgår av tabellen.  
 
Miljöåtgärder motsvarande klimatavgiften ska genomföras 2021 och redovisas till 
Miljöförvaltningen senast den 31 oktober 2021. 
 
 
Åtgärdernas kostnad ska bokföras med fritt-kod 1931 inom förvaltningarna. I de fall 
avgiften inte har använts, eller har använts till icke godkända åtgärder, krävs avgiften in 
av Miljöförvaltningen.  
 
Åtgärder kan hittas genom att analysera hur resorna kan minska eller bli mindre 
fossilbränsleberoende. Det kan även rekommenderas att se över åtgärder i miljömålen 
där förvaltningen har ansvar eller är delaktiga i för genomförandet. Miljöförvaltningen 
hjälper gärna till med att hitta lämpliga miljöåtgärder. 
 
 
 
 



Exempel på åtgärder 
 

» Inköp av utrustning för resfria möten 

» Cykelvänlig arbetsplats 

» Miljöutbildning av personal 

» Installation av laddstationer för elbilar 

» Inköp av tjänstecyklar, (elcyklar, varucyklar)  

» Merkostnader för energieffektiv utrustning 

» Utbildning i sparsam bilkörning 

» Ruttplanering inom exempelvis hemtjänst 

» Analys av bilanvändningen 
 
 
Klimatkompenseringsfond och ny rutin 
Eftersom några förvaltningar och bolag inte har använt sin klimatkompenseringsavgift 
till miljöåtgärder så finns det pengar i klimatkompenseringsfonden hos 
Miljöförvaltningen. Pengarna ska användas på samma sätt som 
klimatkompenseringspengar och förvaltningar har möjlighet att ansöka om dessa 
pengar. 2019 användes fonden till att finansiera en övergripande satsning på resfria 
arbetssätt och 2020 går en del av fonden till att finansiera en utökad satsning på 
miljöutbildning. Idéer på hur pengarna kan användas skickas till Miljöförvaltningen.  
 
Hör gärna av er vid frågor! Kontaktperson är Peter Krahl Rydberg, 
peter.krahl.rydberg@boras.se; tel: 033 35 30 11 
 

 Peter Krahl Rydberg 
 Energisamordnare 
  



 

 
2019 

Koldioxidutsläpp 
från bränsle till 
egna fordon / kg 

Koldioxidutsläpp 
från Bilpool / kg 

Koldixidutsläpp 
från privatbil i 
tjänst /kg 

Koldioxidutsläpp 
från flyg / kg 

Sum
m

a 
koldioxidutsläpp 
/kg 

Klim
atavgift i kr 

(=sum
m

a utsläpp 
X  1,5 kr) 

AB Bostäder i Borås 1 023   672 0 1 696 2 544 

Fristadbostäder AB 920   475 0 1 395 2 093 

Viskaforshem AB 2 238   348 170 2 756 4 135 

Sandhult bostäder AB 0   181 0 181 272 

Toarpshus AB 0   167 0 167 251 

Borås Energi och Miljö AB 59 059   1 108 1 815 61 981 92 972 

Borås Elnät AB 24 718   1 108 2 874 28 700 43 049 

Borås kommuns Parkerings AB 4 886   282 391 5 559 8 338 

Borås Djurpark AB 990   23 15 459 16 472 24 708 

Inkubator i Borås AB  4 071   306 1 028 5 405 8 108 

Borås Borås AB 0 24 273 414 711 1 067 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 8 486 454 318 856 10 115 15 173 

Revisionen 0 76 94 0 170 254 

Stadsledningskansliet 546 908 1 783 35 182 38 419 57 628 

Lokalförsörjningsförvaltningen 0 542 3 740 526 4 808 7 211 

Servicekontoret 104 286 9 6 608 1 594 112 497 168 746 

Tekniska Förvaltningen 72 944 3 477 14 105 2 956 93 481 140 222 

Miljöförvaltningen 20 484 452 504 1 460 2 191 

Fritids- o 
folkhälsoförvaltningen 5 822 224 3 066 29 424 38 537 57 805 

Kulturförvaltningen 4 970 583 3 692 42 894 52 140 78 209 

Gymnasie- o 
vuxenutbildningsförvaltningen 18 091 20 3 176 94 808 116 095 174 142 

Förskoleförvaltningen 374 42 9 265 13 135 22 815 34 223 

Grundskoleförvaltningen 10 012 924 26 263 35 892 73 091 109 637 

Arbetslivsförvaltningen 32 869 0 209 10 436 43 514 65 271 

Sociala omsorgsförvaltningen 26 786 1 394 2 472 8 684 39 335 59 002 

Individ och- 
familjeomsorgsförvaltningen 13 224 834 1 323 5 498 20 879 31 319 

Vård- och äldreförvaltningen 469 446 2 296 4 261 5 910 481 913 722 870 
Summa 877 841 12 291 85 771 310 450 1 274 293 1 911 440 

 



Klimatkompensation – utsläpp 
från tjänsteresor 2019 samt 
utveckling



Innehåll
• Bild 3-6 är sammanställningar för hela kommunkoncernen
• Bild 7 visar årets avgifter
• Bild 8 visar en innehållsförteckning med länkar till respektive 

förvaltning och bolag



Utsläpp



Flyg



Bränslen



Utsläpp från tjänsteresor per förvaltning 
och bolag



Avgifter 2019-2021



Innehåll – välj din organisation för att se 
statistik
• AB Bostäder
• Arbetslivsförvaltning
• Borås energi och miljö
• Borås djurpark
• Borås elnät
• Borås parkering
• Borås TME
• Fribo
• Fritids- och folkhälsoförvaltning
• Förskoleförvaltning
• Grundskoleförvaltning
• Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltning

• Individ- och familjeomsorgsförvaltning
• Inkubatorn
• Kulturförvaltning
• LFF
• Miljöförvaltning
• Revision
• Samhällsbyggnadsförvaltning
• Servicekontoret
• Sociala omsorgsförvaltning
• Stadsledningskansliet
• Tekniska förvaltning
• Viskaforshem
• Vård- och äldreförvaltning



Utsläpp - Förskoleförvaltning

Tillbaka till menyn



Energi - Förskoleförvaltning

Tillbaka till menyn



Bedömning - Förskoleförvaltning
• Flygresorna ser ut att ha ökat mycket under 2018, det kan 

möjligtvis beror på att tidigare flygresor inte har sorterats till 
er förvaltning? 

• Andelen resor med privat bil är mycket stor jämfört med 
användning av bilpool eller leasingbilar

• Statistiken har så pass kort historik att det är svårt att se 
trender

Tillbaka till menyn
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§ 32 Dnr KS 2020-00219 1.2.4.1 

Extra medel till välfärden 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 19, sid B 945) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2020: 
 
Nämnd Ökat K-bidrag  
Förskolenämnden 4,0 miljoner kronor 
Grundskolenämnden 7,0 miljoner kronor  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,0 miljoner kronor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 11,0 miljoner kronor 
Sociala omsorgsnämnden 11,0 miljoner kronor 
Vård- och äldrenämnden 4,0 miljoner kronor 
 
Protokollsanteckning 

Andreas Exner (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-03, § 100 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2020: 
 
Nämnd Ökat K-bidrag 
Förskolenämnden 4,0 miljoner kronor 
Grundskolenämnden 7,0 miljoner kronor 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,0 miljoner kronor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 11,0 miljoner kronor 
Sociala omsorgsnämnden 11,0 miljoner kronor 
Vård- och äldrenämnden 4,0 miljoner kronor     
 
Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD)  
till förmån för Andreas Exners (SD) förslag att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: 
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Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2020: 

Nämnd                   Ökat K-bidrag 
Förskolenämnden                                      4,0 mnkr 
Grundskolenämnden                                7,0 mnkr 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden      5,0 mnkr  
Individ- och familjeomsorgsnämnden        11,0 mnkr  
Sociala omsorgsnämnden                          11,0 mnkr 
Vård- och äldrenämnden                           4,0 mnkr 
 

Att genomföra en disposition om 12 miljoner kronor och uppdra 
Kommunstyrelsen att, genom ett  pilotprojekt över ett år, upphandla 
trygghetsvakter i enlighet med budgetuppdraget för 2019.  Kommunstyrelse ska 
därefter utvärdera hur projektet fallit ut, vilka insatser trygghetsvakterna  
genomfört, samt hur projektet påverkat kommuninvånarnas trygghet. 
 

Protokollsanteckning 

Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till 
protokollet. 

Sammanfattning 

Riksdagen beslutade 19 februari att tillföra ytterligare 2,5 mdr till kommuner 
och regioner utöver regeringens redan aviserade 5 mdr i vårändringsbudgeten. 
Finansutskottet som lagt förslaget till riksdagen konstaterar att kommunerna 
och regionerna står inför mycket stora utmaningar. Därför behövs det enligt 
utskottet omgående ett tillskott till sektorn för att stärka den svenska välfärden.  
 
Preliminärt innebär tilldelningen för Borås del 57 mnkr i ökade generella 
statsbidrag fr.o.m. 2020. I finansieringen av de extra statsbidragen ingår att 
aviserad ökning av riktat statsbidrag till lärarassistenter, på 5 mnkr för Borås 
del, försvinner och ersätts med generellt statsbidrag. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att tillskottet är välbehövligt för Borås Stad som 
hjälp för att kunna finansiera de befintliga åtaganden inom välfärden som vi 
redan har idag. Medlen som nu föreslås att fördelas till nämnderna skall därför 
ses som ett tillskott för att kunna upprätthålla en god nivå på verksamheten. 
Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att fortgå för 
att skapa ekonomiskt utrymme framåt. För 2021 bedöms skatteunderlaget öka 
med ca 3 % varav volymökningar för demografiska förändringar hos våra  
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målgrupper kan uppskattas till nästan 1 %. Utgångsläget inför budgetarbetet är 
således ansträngt hos Borås liksom flertalet andra kommuner. Handlings-
beredskap inför budarbetet är nödvändigt. Det kan inte uteslutas att våra 
verksamheter får förbereda sig på effektiviseringskrav likt de som lades ut 2019-
2020. 
 
Kommunstyrelsens uppfattning är att nämnderna är bäst lämpade att avgöra 
om medel ska avsättas direkt ut till förvaltningarnas enheter, avsättas till 
engångskostnader eller hanteras centralt av förvaltningen för att ha en 
handlingsberedskap inför Budget 2021. 
 
Med anledning av att den senaste skatteunderlagsprognosen visade på ett 
negativt utfall om -15,0 mnkr kommer inte alla tillgängliga medel att delas ut till 
nämnderna. En s.k. Välfärdsbuffert på 15,0 mnkr avsätts därför centralt för att 
kunna hantera de osäkerheter vi står inför. 
 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 
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Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00219 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Extra medel till välfärden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2020. 

Nämnd   Ökat K-bidrag 

Förskolenämnden  4,0 mnkr 

Grundskolenämnden  7,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildn.nämnden 5,0 mnkr 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 11,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden  11,0 mnkr 

Vård- och äldrenämnden  4,0 mnkr 

 

Reservationer 

Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) reserverar sig till förmån för 

Andreas Exners (SD) förslag, se bilaga. 

 

Protokollsanteckningar 

Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till 

protokollet, se bilaga. 

 

Ärendet i sin helhet 

Riksdagen beslutade 19 februari att tillföra ytterligare 2,5 mdr till kommuner 

och regioner utöver regeringens redan aviserade 5 mdr i vårändringsbudgeten. 

Finansutskottet som lagt förslaget till riksdagen konstaterar att kommunerna 

och regionerna står inför mycket stora utmaningar. Därför behövs det enligt 

utskottet omgående ett tillskott till sektorn för att stärka den svenska välfärden.  

Preliminärt innebär tilldelningen för Borås del 57 mnkr i ökade generella 

statsbidrag fr.o.m. 2020. I finansieringen av de extra statsbidragen ingår att 

aviserad ökning av riktat statsbidrag till lärarassistenter, på 5 mnkr för Borås 

del, försvinner och ersätts med generellt statsbidrag. 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att tillskottet är välbehövligt för Borås Stad som 

hjälp för att kunna finansiera de befintliga åtaganden inom välfärden som vi 

redan har idag. Medlen som nu föreslås att fördelas till nämnderna skall därför 

ses som ett tillskott för att kunna upprätthålla en god nivå på verksamheten. 

Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att fortgå för 

att skapa ekonomiskt utrymme framåt. För 2021 bedöms skatteunderlaget öka 

med ca 3 % varav volymökningar för demografiska förändringar hos våra 

målgrupper kan uppskattas till nästan 1 %. Utgångsläget inför budgetarbetet är 

således ansträngt hos Borås liksom flertalet andra kommuner. Handlings-

beredskap inför budarbetet är nödvändigt. Det kan inte uteslutas att våra 

verksamheter får förbereda sig på effektiviseringskrav likt de som lades ut 2019-

2020. 

Kommunstyrelsens uppfattning är att nämnderna är bäst lämpade att avgöra 

om medel ska avsättas direkt ut till förvaltningarnas enheter, avsättas till 

engångskostnader eller hanteras centralt av förvaltningen för att ha en 

handlingsberedskap inför Budget 2021. 

Med anledning av att den senaste skatteunderlagsprognosen visade på ett 

negativt utfall om -15,0 mnkr kommer inte alla tillgängliga medel att delas ut till 

nämnderna. En s.k. Välfärdsbuffert på 15,0 mnkr avsätts därför centralt för att 

kunna hantera de osäkerheter vi står inför. 

Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2020 med 

ambitionen att tillskottet skall vara en generell nivåhöjning även 2021 och 

framåt: 

 

Nämnd Ökat K-bidrag 

Förskolenämnden 4,0 mnkr 

Grundskolenämnden 7,0 mnkr 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

5,0 mnkr 

Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

11,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden 11,0 mnkr 

Vård- och äldrenämnden 4,0 mnkr 

Central Välfärdsbuffert 15,0 mnkr 

SUMMA 57,0 mnkr 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Roger Cardell 

   Budgetchef 
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§ 38 Dnr KS 2020-00302 1.2.2.2 

Ändring i det gemensamma reglementet för Kommun-
styrelsen och samtliga nämnder samt i det gemen-
samma ägardirektivet för de kommunala bolagen 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och nämnderna ändras på 
sådant sätt att § 12 får följande lydelse: Kommunstyrelsens och nämndernas 
sammanträden ska, enligt huvudregeln i 6 kap 25 § Kommunallagen, hållas 
inför stängda dörrar. Sammanträden får dock sändas på webben, i den mån inte 
ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om nämnden 
så beslutar. Ändringen i reglementet gäller omedelbart. 

Det gemensamma ägardirektivet för de kommunala aktiebolagen, punkt 7 fjärde 
stycket, ändras och får följande lydelse: Styrelsens sammanträden ska hållas 
inför stängda dörrar. Sammanträden får dock sändas på webben, i den mån inte 
ärendet innefattar  myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om styrelsen 
så beslutar. Ändringen i ägardirektivet gäller omedelbart.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen 5 kap 33 § 

Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga 
närvarande ledamöter är ense om beslutet. 

I det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och samtliga nämnder, § 
12, anges att dessa ska ha öppna sammanträden, med undantag av 
sammanträden som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska 
behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 

I det gemensamma ägardirektivet för de kommunala bolagen, punkt 7, anges att 
styrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som 
rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms av 
Folkhälsomyndigheten som mycket hög. Myndigheten har därför uppmanat 
människor med symtom att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning och uppmaning, finns 
det skäl att begränsa risken för smittspridning så långt möjligt även när det 
gäller det kommunala beslutsfattandet. 
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Skälet för öppna sammanträden är att allmänheten ska få insyn i besluts-
fattandet, vilket givetvis är bra ur ett demokratiskt perspektiv. Även om 
medborgarnas intresse av insyn i nämnd- och styrelsearbetet är ett tungt 
vägande skäl för öppenhet, kan detta intresse inte motivera den ökningen av 
den av Folkhälsomyndighetens redan bedömda mycket höga risken för 
spridning av Coronaviruset, som närvaron av ytterligare personer på 
sammanträdena skulle medföra. Det finns därför skäl att, under rådande 
omständigheter med en pandemi, besluta om att samtliga sammanträden hålls 
inför stängda dörrar för att så långt som möjligt garantera att de kommunala 
beslutsorganen, Kommunstyrelsen och nämnderna respektive bolagsstyrelserna, 
kan förbli beslutsmässiga. I den mån det är möjligt, ur såväl tekniskt som 
personalmässigt hänseende, kan sammanträdena sändas på webben, efter beslut 
av respektive nämnd och styrelse.  

     

 

 

 



11. Ändring i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder samt i det gemensamma ägardirektivet för de kommunala bolagen 
 

Kommunallagen 5 kap 33 §    
Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande 
ledamöter är ense om beslutet. 

I det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och samtliga nämnder, § 12, anges att dessa 
ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden som ska hållas inom stängda 
dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 

I det gemensamma ägardirektivet för de kommunala bolagen, punkt 7, anges att styrelsens 
sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller 
omfattas av sekretess. 

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms av Folkhälsomyndigheten som 
mycket hög. Myndigheten har därför uppmanat människor med symtom att undvika sociala 
kontakter för att inte smitta andra. 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning och uppmaning, finns det skäl att begränsa 
risken för smittspridning så långt möjligt även när det gäller det kommunala beslutsfattandet. 
Skälet för öppna sammanträden är att allmänheten ska få insyn i beslutsfattandet, vilket givetvis 
är bra ur ett demokratiskt perspektiv. Även om medborgarnas intresse av insyn i nämnd- och 
styrelsearbetet är ett tungt vägande skäl för öppenhet, kan detta intresse inte motivera den 
ökningen av den av Folkhälsomyndighetens redan bedömda mycket höga risken för spridning av 
Coronaviruset, som närvaron av ytterligare personer på sammanträdena skulle medföra. Det finns 
därför skäl att, under rådande omständigheter med en pandemi, besluta om att samtliga 
sammanträden hålls inför stängda dörrar för att så långt som möjligt garantera att de kommunala 
beslutsorganen, kommunstyrelsen och nämnderna respektive bolagsstyrelserna, kan förbli 
beslutsmässiga. I den mån det är möjligt, ur såväl tekniskt som personalmässigt hänseende, kan 
sammanträdena sändas på webben, efter beslut av respektive nämnd och styrelse. 

 

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta: 

Det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ändras på sådant sätt att § 
12 får följande lydelse: Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden ska, enligt 
huvudregeln i 6 kap 25 § Kommunallagen, hållas inför stängda dörrar. Sammanträden får dock 
sändas på webben, i den mån inte ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas av 
sekretess, om nämnden så beslutar. Ändringen i reglementet gäller omedelbart. 

Det gemensamma ägardirektivet för de kommunala aktiebolagen, punkt 7 fjärde stycket, ändras 
och får följande lydelse: Styrelsens sammanträden ska hållas inför stängda dörrar. Sammanträden 
får dock sändas på webben, i den mån inte ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas 
av sekretess, om styrelsen så beslutar. Ändringen i ägardirektivet gäller omedelbart. 

 

Per-Olof Höög  
Kommunfullmäktiges ordförande 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Borås stad 2019 
Yttrande till Kommunstyrelsen  
 
Sammanfattning 
Borås stads miljöarbete sker kontinuerligt över åren och det görs stora framsteg inom 
flera områden. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av 
rapporteringen. Vissa miljömål är mer övergripande inom staden, exempelvis 
etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås. Framtagande och antagande 
av en koldioxidbudget är ett led i arbetet med detta etappmål. Vi ser framsteg inom 
etappmålet Hållbar samhällsplanering där den fysiska planeringen skall anpassas till 
framtida klimat och väderfenomen. Inom Hållbar samhällsplanering ser vi positiva 
trender från föregående år och en klimatstrategi för Borås stad håller i skrivande 
stund på att arbetas fram. Borås stad som organisation har stora möjligheter att 
påverka, vara förebild och agera drivande i miljöarbetet, både på lokal nivå och också 
på regional- och nationell nivå.  
 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport för Borås stad 2019 och 
översänder handlingarna till Kommunstyrelsen.  
 
Ärendet 
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås stads miljömål gällande 
2018 - 2021. Miljöförvaltningen ansvarar för att sammanställa kommunens 
miljömålsuppföljning i samband med tertialuppföljning i augusti och 
årsredovisningen. Miljörapport Borås Stad 2019 är en sammanställning av dessa två 
uppföljningstillfällen. Kommunala bolag har ej svarat på två lägesbeskrivningar 
gällande material i byggnader samt ruttplanering gällande 2019, Borås djurpark har ej 
svarat gällande T3. Dette på grund av en kommuniceringsmiss. Vissa etappmål följdes 
inte upp 2018, exempelvis livsmedel då det har trätt in ett nytt livsmedelsavtal med 
start 2019. Etappmål och aktiviteter gällande livsmedel följs upp i Miljörapport 2019.  
 
 
 
 
Agneta Sander   Mikael Lund 
Miljöchef    Miljöutredare 
 
Bilaga 
Miljörapport Borås stads 2019 
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1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
       exempelvis Grön Flagg.         s. 4

1 c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcertifieringen enligt nivå 2 eller liknande.   s. 5

1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade.   s. 5
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OM RAPPORTEN
Miljörapport 2019 är en sammanställning av förvaltningsarnas, bolagens och nämn-
dernas rapporter av hur det gått under år 2019 med Borås Stads gemensamma 
miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporte-
ringen. Miljörapport 2019 är den andra uppföljningen av Borås Stads nuvarande 
miljömål som gäller från 2018 till 2021. Gällande miljömål beslutades av Kommun-
fullmäktige år 2018.

Borås Stads miljöarbete sker kontinuerligt och det görs stora framsteg inom flera 
områden. Vissa framsteg är mer övergripande inom staden, exempelvis målet om ett 
fossilfritt och energieffektivt Borås. Framtagande och antagande av en koldioxidbud-
get, energieffektivisering av egna och externa lokaler och belysning är positiva delar i 
miljöarbetet. Framsteg och positiva trender från föregående år ses inom målområdet 
hållbar samhällsplanering. Målet är bland annat att fysisk planering skall anpassas till 
framtida klimat och väderfenomen och det arbetas med att ta fram en klimatstrategi 
för Borås stad.

Vissa etappmål följdes inte upp 2018, exempelvis livsmedel, då det har trätt in ett 
nytt livsmedelsavtal under 2019. Etappmål och aktiviteter gällande livsmedel följs nu 
upp i denna rapport. Kommunala bolag har ej svarat på två lägesbeskrivningar 
gällande material i byggnader samt ruttplanering för år 2019 på grund av miss-
förstånd i kommunikationen.

Rapporten kan användas av nämnder, bolag och förvaltningar för att följa upp och 
identifiera möjligheter att utveckla sitt eget miljöarbete och därmed stadens miljö-
arbete. 

Borås Stad som organisation har stora möjligheter att påverka, vara förebild och 
agera drivande i miljöarbetet, både på lokal nivå och också på regional och nationell 
nivå. 

= Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser

= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade etappmål i rapporten
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Hållbara perspektiv
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och 
delaktighet ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett 
strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 

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

1 a. Alla förvaltningar och bolag med mer än
       tio anställda ska ha ett miljöledningssystem.

Aktivitet: Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem. 

Bedömning: De flesta av Borås Stads 16 förvaltningar har ett certifierat miljöledningssystem. Sju förvaltningar 
har certifieringen miljödiplomering via Svensk Miljöbas. Fem förvaltningar uppger att de är certifierade men 
har ej angett vilken certifiering de tillhör. Två förvaltningar har miljöledningssystem som inte är certifierat.  
Revisorskollegiet har färre än tio anställda och berörs inte av målet. Endast Sociala omsorgsnämnden saknar ett 
miljöledningssystem men arbete pågår med att implementera detta under 2019 och 2020. 

För bolag med fler än tio anställda så har fyra bolag miljöcertifiering genom ISO 14001. För bolag med färre 
än tio anställda saknas i de flesta fall ett eget miljöledningssystem, men deras entreprenörer är certifierade med 
exempelvis ISO9001/14001.  AB Bostäder saknar i dagsläget ett miljöledningssystem. De avser införa ett 
miljöledningssystem men tidpunkt för genomförande är ej fastställt.  

Ansvar: Alla ansvarar för införande och upprätthållande. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samord-
ning av gemensamma funktioner. Bolag med färre än tio anställda ska ha en miljökoordinator

1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
        system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg.

Aktivitet: Införa eller upprätthålla system för hållbarhetsarbete i samtliga skolor, exempelvis Grön Flagg. 

Bedömning: 23 av 79 förskolor arbetar med Grön flagg 2019, att jämföra med 77 av 89 förskolor år 2018. 
Miljöarbetet finns med i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från och med 2019 att redovi-
sas i kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. Verksamheterna upplever att arbetet med Grön Flagg har 
blivit en parallell process till det miljöarbete och miljöuppföljningsarbete som genomförs inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Att färre förskolor år 2019 har Grön Flagg innebär alltså inte att förskolorna inte 
har ett systematiskt miljöarbete. Det är 50 procent av grundskolorna som arbetar med Grön Flagg. Flertalet 
skolor väljer att pausa Grön Flagg 2019/2020 på grund av olika omständigheter (flytt av skolor, personal-
omsättning, för att undvika vite från Skolinspektionen med mera). Samtliga gymnasieskolor är certifierade 
med Grön flagg. Vuxenutbildningen har en Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas.

Ansvar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ett miljöledningssystem är ett struktu-
rerat arbetssätt för att minska verk-
samhetens negativa miljöpåverkan 
och eftersträva ständiga förbättringar. 
Systemet omfattar en kartläggning av 
verksamhetens betydande miljöpåver-
kan. En handlingsplan består av; hur 
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miljöpåverkan ska minska, utpekande 
av ansvar och årlig uppföljning genom 
antingen en intern- eller externrevide-
ring av hela systemet. 

Om miljöledningssystem



1 c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcertifieringen enligt 
       nivå 2 eller liknande.

Aktivitet: Införa kravcertifiering enligt nivå 2 (minst 50 procent av maten som serveras ska vara ekologisk), 
eller motsvarande i kommunens restauranger. 

Bedömning: Statistik finns för storköken tertial 2 (fram till och med augusti), 2019, inom äldreomsorg, 
förskola, grundskola och gymnasieskola. 38 av 115 enheter har uppnått ett resultat som skulle kunna certifiera 
dessa till nivå 2. Merkostnader kopplat till Good Goods (ett pågående projekt som har till syfte att effektivi-
sera transporterna till Borås Stads verksamheter) har dock fått konsekvensen att många storkök väntar med att 
certifiera till nivå 2. Siffrorna inkluderar inte till exempel Djurparken, Pantängen och Återbruk. Total siffra för 
antalet restauranger saknas, beroende på oklar definition. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Grundskolenämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden, Vård- och äldreomsorgsnämnden samt Servicenämnden.

1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad 
        ska vara miljöutbildade.

Aktivitet: Alla anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning. 

Bedömning: Sammanlagt 55 procent av alla anställda och förtroendevalda inom bolag, förvaltningar och 
nämnder har genomgått en miljöutbildning. Detta kan jämföras med 54 procent för år 2018 och 53 procent 
2017, med reservation för hur räkningen genomförts 2017 och 2018. Av 9 403 personer anställda och förtro-
endevalda i nämnder och förvaltningar så har 53 procent, det vill säga 5 002 personer, genomgått en miljö-
utbildning. För bolagen gäller att av totalt 705 anställda och och förtroendevalda i styrelser så har 441 perso-
ner, motsvarande 66 procent, gått en miljöutbildning. Uppföljningen av anställda och förtroendevalda som 
gått en miljöutbildning gnomfördes tertial 2 (till och med augusti månad). De som gick miljöutbildningen 
från september till december 2019 finns därför inte med i statistiken, detta följs upp i nästa miljörapport.

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Miljö- och konsumentnämnden ska tillhandahålla en miljöutbildning till alla 
anställda som motsvarar kravet.
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KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning 
för mat och dryck uppbyggd på ekologisk 
grund, med särskilt höga krav på djuromsorg, 
hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. En 
restaurang kan vara certifierad enligt nivå 1, 2 
eller 3 vilket innebär att 25, 50 respektive 90 
procent ekologiska livsmedel används.



Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion

2 a. Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning.

Aktivitet: Standardisera inköpen för att förbättra miljöprestanda på varor. Exempelvis arbetskläder, möbler och 
engångsartiklar.

Bedömning: Enligt Kommunstyrelsen har ingen standardisering av inköpen skett ännu.

Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder.

Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi som kan 
erbjudas förvaltningar och kommunala bolag. 

Bedömning: Stadsledningskansliet har fått huvudansvaret för att uppdatera avfallsplanen. Ett gemensamt 
system för kommunalt avfall är en åtgärd som ingår i framtagandet av ny kommunal avfallsplan.

Ansvar: Borås Energi och Miljö AB i samarbete med Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden.

Aktivitet: Arbeta med funktionsupphandling som innebär att produkter hyrs istället för att köpas. 

Bedömning: En funktionsupphandling av trygghetshubb är för närvarande överprövad.

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder.

Aktivitet: Upprätta ett system för återbrukande av kommunens inventarier.

Bedömning: Kommunstyrelsens egen förvaltning har infört rutiner för hantering av inventariebehov. För 
kommunövergripande system har det äskats pengar i budget 2020 för en projektledarfunktion inom 
Koncerninköp för att jobba med återbruk av inventarier. Arbetslivsnämnden äskar pengar i budget 2020 för ett 
permanent lager av inventarier.

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med Arbetslivsnämnden

2 b. Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö.

Aktivitet: Köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnen som är upptagna på 
ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda systemet.

Bedömning: Servicekontoret har gjort en förstudie om hur ett kemikaliehanteringssystem kan införas. Frågan 
om gemensam finansiering har lyfts på koncernmöte, men frågan är ej löst utan har bordlagts så länge.

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. Alla nämnder och bolag har 
ansvar för att använda systemet.

Aktivitet: Ta fram indikator eller utgångsläge angående användningen av ämnena på ChemSec:s SIN-lista. 

Bedömning: Ej klart. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden
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ChemSec är en ideell organisation som arbetar för att 
få bort miljö- och hälsofarliga kemikalier frånsamhället. 
Organisationen har tagit fram en lista på farliga ämnen 
som man anser bör ersättas, den så kallade SIN-listan 
(Substitute It Now). Listan bygger på samma kriterier 
som används för att införa ämnen på kandidatförteck-
ningen inom EU:s kemikalielagstiftning Reach, men 

ChemSec går fortare fram i sitt arbete eftersom de inte 
går igenom den omfattande process som lagstiftningen
inom EU innebär. Därför fanns det våren 2015 över
800 ämnen på SIN-listan men bara 161 ämnen på
kandidatförteckningen.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Om SIN-Listan



Aktivitet: Minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolor. 

Bedömning: I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut kontinuerligt för att minska 
exponering av farliga kemikalier.  Vid inköp väljs produkter som är giftfria. Under 2018 har de madrasser som 
inte varit bra bytts ut. Nu är alla madrasser bytta. Några förskolor kommer under 2019 att boka giftinvente-
ring, men verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs i dagsläget.

Ansvar: Förskolenämnden i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden.

Aktivitet: Fasa ut livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A och ersättas med andra 
förpackningsalternativ. 

Bedömning: Bisfenol A finns i konsumentprodukter i grossistavtal fortfarande. I övrigt ska det vara borta.

Ansvar: Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden.

2 c. Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
       varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Aktivitet: Fasa ut varor på livsmedelsavtal som innehåller palmolja. 

Bedömning: Palmoljan finns kvar men kommer det arbetas med att successivt fasa ut.

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder och bolag.

2 d. Borås Stads inköp av ekologiska och eller närproducerade 
        livsmedel uppgår till minst 50 procent.

Aktivitet: Öka inköpen av ekologiska livsmedel i Borås Stads förvaltningar och bolag. 

Bedömning: Ekologisk mat utgjorde 44 procent av totalt inköpsvärde av livsmedel (kolonial, djupfryst, färsk 
och kylvara, nutrition) för Borås Stad för perioden maj till och med november 2019. De ekologiska inköpen 
motsvarar 24,3 miljoner kronor. Kommunala bolag köper främst in ekologiskt kaffe, te och frukt.

Ansvar: Alla nämnder och bolag.

Aktivitet: Öka Borås Stads inköp av närproducerade livsmedel. 

Bedömning: Under 2019, maj till november, var totala inköpsvärdet (exklusive så kallad ”nonfood”) 
55 miljoner kronor, varav 21 procent, motsvarande 12 miljoner kronor, var närproducerat/lokalt producerat. 
De lokalt producerade livsmedlen utgjorde 24 procent av vikten på produkterna. Värdet för närproducerat är 
baserat på produkter som levereras via grossister, antalet leverantörer är därför inte rättvisande att redovisa.

Ansvar: Kommunstyrelsen.
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Hållbar samhällsplanering 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska 
ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektivtrafik. En hållbar stad är en 
tät och blandat stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. 

Hållbar förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett hållbart 
sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta för 
invånarna.

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

3 a. Byggnationer och markentreprenader ska vara 
       miljö- och hälsomässigt hållbara.

Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska använda material vara inom kategori A eller B, endast i 
undantagsfall C, inom Sunda Hus databasen eller motsvarande. 

Bedömning: 100 procent uppfyller kraven år 2019 att vara inom kategori A, B eller undantagsfall C inom 
Sunda hus-databasen.  

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden, Servicenämnden, Fritid- och folkhälsonämnden och de kommunala 
bolagen.

Aktivitet: Kvalitetssäkra nya byggnader med särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. Exempelvis med 
P-märkning eller Miljöbyggnad nivå silver/guld. 

Bedömning: 100 procent av nybyggnationen år 2019 uppfyller kraven gällande fukt, ljud och innemiljö.

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden.
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SUNDA HUS är en databas som klassar bygg-
material utifrån miljöprestanda. Databasen 
används för att hitta material med liten miljö-
påverkan. 
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3 b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
       översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner.

Aktivitet: Utveckla verktyg för hur grön och blå infrastruktur kan beaktas i detaljplaner. 

Bedömning: Arbetet med ekosystemtjänster pågår löpande i alla detaljplaner men det finns inga specifika 
verktyg framtagna.

Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden.

Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i fysisk planering.

Bedömning: Det arbetas som tidigare med att bevaka de gröna frågorna i den fysiska planeringen, men i dags-
läget används inte grönytefaktorn som ett verktyg. Ett arbete har startats med att se hur andra städer arbetar 
med grönytefaktorer för att se vilken modell som skulle passa Borås Stad. När ett arbetssätt har tagits fram för 
grönytefaktorer för staden kommer grönytefaktorn vara ett verktyg i den fysiska planeringen.

Ansvar: Miljö- konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till 
       framtidens klimat- och väderfenomen.

Aktivitet: Kartlägga framtida klimateffekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning, hälsorisker, ras, 
skred och översvämningar. 

Bedömning: Det har tagits fram översvämningskarteringar och hotkartor för Viskan av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. Det pågår framtagande av upphandling för skyfallskartering och framtagande 
av värmekartering. Ras och skred kartläggs inte övergripande i dagsläget. I varje enskild byggprocess ställs vid 
behov krav på geoteknisk undersökning.

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Aktivitet: Etablera klimatanpassningsarbetet i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, miljötillsyn, 
bygglov och skötselplaner. 

Bedömning: Till viss del har klimatarbetet etablerats i planarbetet i individuella planer från uppstart till 
samråd, detta inkluderar då även bygglov. Riskkartering kring översvämningar är genomförd. I miljötillsynen 
arbetas det idag inte aktivt med klimatanpassning. Det planeras kring en tillsynskampanj gällande klimat-
anpassning 2021. Gällande skötselplaner för reservat och annan kommunal mark används riktlinjer från Läns-
styrelsen vid framtagande av nya skötselplaner.

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag.



Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till 
transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlös-
ningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4 a. Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen 
       ska minska med 60 procent från 2015.

Aktivitet: Effektivisera transporterna genom ruttplanering, exempelvis ruttplanering som också tar hänsyn till 
bra cykelrundor. 

Bedömning: Berörda förvaltningar som svarat använder sig av ruttplanering, samåkning och vid upphandling 
ställs krav på effektiv planering. Även cykel används exempelvis av hemtjänsten. Flera olika planeringsverktyg 
används inom de olika förvaltningarna som hjälpmedel. Borås stads styrdokument Riktlinjer för resor används 
i förvaltningarnas planering. Det efterfrågas bättre infrastruktur kring fler tank/laddstationer för miljögas, 
etanol, HVO och el utefter de mest frekventerade rutterna för att slippa behöva köra omvägar för att nå lämp-
lig station. Kommunala bolag har ej svarat på grund av miss i utskick.

Ansvar: Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden, Service-
nämnden, Borås elnät AB och Borås energi och miljö AB. 

4 b. I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara   
        minst 15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än 
        kravet i Boverkets byggregler, BBR.

Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation. 

Bedömning: Sammanlagt med bolagen så är det 10 av 11 produktioner som uppfyller ställda krav. Lokal-
försörjningsnämnden jobbar efter ställda krav i alla produktioner när beslut för etappmålet togs 2018. AB 
Bostäder i Borås ställer krav på 25 procent bättre energiprestanda för bostadshus jämfört med BBR 27. IBAB 
beställer uppdrag i enlighet med Borås Stads kvalitets- och miljömål.

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen.

Aktivitet: Utvärdera om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg som kan användas 
av fler. 

Bedömning: En del bolag anser att det skulle var svårt på grund av ansvarsfrågor, mätmöjligheter, ökad pris-
sättning på redan höga byggkostnader med mera. AB bostäder i Borås har diskuterat att prova vite vid upp-
handlingskrav då de känner att det saknas ett ekonomiskt incitament för entreprenören att hålla de energikrav 
som krävs. 

Ansvar: Fristadbostäder i samverkan med Kommunstyrelsen.
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4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 
       utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016.

Aktivitet: Energieffektivisera befintliga byggnader i samband med renoveringar. 

Bedömning: Det sker kontinuerligt förbättringar inom bolag och förvaltningar genom en rad effektivi-
seringsåtgärder vid renoveringar, exempelvis byte till mer energieffektiva fönster, bergvärmepumpar, fläkt-
system, ventilationssystem och tilläggsisolering. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder.

Aktivitet: Öka arbetet med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. 

Bedömning: Kontroller görs över fastigheters status för att hitta förslag på förbättringar. Exempelvis LED-
belysning, behovsstyrd värme och ventilation, installation av solceller med mera. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder

Aktivitet: Utreda vilka behov av personella resurser och investeringar som behövs för att nå målet om 
energieffektivisering i lokaler. 

Bedömning: Detta är genomfört. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden.

Aktivitet: Öka arbetet med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. 

Bedömning: Det pågår ständigt arbete med att kolla status på utomhusbelysning och byta till mer energi-
effektiv LED-belysning. 

Ansvar: Tekniska nämnden, Fritid- och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden.

4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, 
        med cykel eller kollektivtrafik ska öka.

Aktivitet: Ta fram en plan för arbetet med mobility management i Borås Stad. 

Bedömning: En arbetsgrupp är startad och arbete pågår kring plan för Mobility management. Tekniska nämn-
den fastställde en cykelplan i december 2019 och en kommunikationsplan är klar.

Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan Miljö- och konsumentnämnden.

Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan användas som underlag i arbetet med hållbara resor. 

Bedömning: Flera olika resvaneundersökningar har genomförts i samband med arbetet för en trafikstrategi. 
Detta har skett i samarbete med externa aktörer som till exempel Västtrafik. Fler resvaneundersökningar 
planeras framöver för att följa upp arbetet med hållbara transporter.

Ansvar: Kommunstyrelsen.
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Om pojekt Autofreight
Med Sara Thiel, näringslivsutvecklare, Stadsledningskansliet.

Vad är Autofreight för projekt?
Autofreight är ett forsknings- och utvecklingsprojekt för effektivare 
och säkrare containertransporter med extra långa fordonskombina-
tioner (så kallade High Capacity Transport, HCT, på 32 meter och 
80 ton) som ger lägre miljöpåverkan mellan Borås och Göteborgs 
hamn. Borås Stad har tillsammans med flera företag i Viared skapat 
ett helt nytt och unikt trafiksystem. 

Det som utmärker trafiksystemet är strategisk och daglig samverkan 
mellan import- och exportföretag i Borås av transporter. En klart 
högre fyllnadsgrad per rundtur mellan hamnen och Borås skapas 
genom att två till tre gånger mer gods körs jämfört med tidigare 
system. Trafiksystemet vilar helt på kommersiella grunder. Vidare 
samlas data in för utveckling mot mera autonoma transporter.

Vad är syftet med projektet?
Syftet är att effektivisera flödet av containrar och maximera trans-
porternas kapacitet mellan Borås och Göteborgs hamn och på så vis 
minska antalet transporter. Genom att arbeta proaktivt och driva 
denna typ av projekt hoppas Näringslivsenheten på Borås Stad att 
stadens liksom företagens konkurrenskraft stärks. 

Hur går det? Ser vi några förändringar? 
Utfallet är positivt och intresse finns redan från omgivande företag att 
starta en andra HCT. Borås trafiksystem ger klart högre fyllnadsgrad 
per rundtur mellan hamnen och Borås vilket gör att två till tre gånger 
mer gods körs jämfört med tidigare system. 

Bara att byta till längre ekipage leder till minskade koldioxidutsläpp 
om runt 30 procent redan från första dagen. Att ekipaget dessutom kör  
tillbaka med last till hamnen minskar koldioxidutsläppen ytterligare 
eftersom de annars oftast går tomma tillbaka dit. På så vis sparas flera 
turer och antalet bilar minskar. Det finns ett stort nationellt och inter-
nationellt intresse för projektet bland beslutsfattare och aktörer för att 
integrera HCT som en del av vägnätet.

Sara Thiel, näringslivsutvecklare
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Om Borås Stads koldioxidbudget
Med Peter Krahl Rydberg, energisamordnare, Miljöförvaltningen.

Varför har vi en koldioxidbudget? 
Det är politiken som efterfrågat det i sin budget 2019.  En koldioxidbudget är ett modernt och 
vetenskapligt sätt att sätta utsläppsmål. 

Vad säger våra miljömål kring koldioxid och hur ligger vi till? 
Vi inom Borås stad skall arbeta för att bli fossilbränslefritt och energieffektivt. Gällande våra tjänste-
resor är vi nära att nå etappmålet om 60 procent minskning från 2015. Ett exempel på utmaning som 
kvarstår är att minska eller få bort fossil plast inom avfallsförbränningen.   

Vilka åtgärder kan vi inom Borås Stad utföra för att 
nå våra mål? 
Vi kan bland annat skapa tillgång till laddmöjligheter 
och förnybara bränslen inom staden och på landsbyg-
den. 

Vilka åtgärder har bäst potential för att påverka 
koldioxidbudgeten positivt? 
Inom byggsektorn, främst gällande material, transpor-
ter, arbetsfordon och livscykelanalyser. 

Hur har budgeten mottagits inom politiken?
Koldioxidbudgeten är antagen och har mottagits väl 
och med stort intresse, även media och andra kom-
muner har visat intresse kring koldioxidbudgeten. 
Funderingar kring stadens roll, genomförande och 
uppföljning har framförts, vilket är naturligt kring en 
stor utmaning. 

Vad innebär en koldioxidbudget för Borås Stad?
Kort sagt, budgeten visar att vi måste minska utsläppen 
som vi ansvarar för i rask takt. Vi behöver fortsätta med 
de positiva insatser vi i dagsläget genomför och skala upp 
samt hitta nya åtgärder för att bidra till det lokala, natio-
nella och globala klimatarbetet. 

Peter Krahl Rydberg, energisamordnare



Hållbar natur
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga 
platser för såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. 

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem som bland annat 
renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort värde för vår 
fysiska och psykiskahälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande.

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur
5 a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen 
       och värna viktiga korridorer. 
Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infrastruktur. 
Bedömning: I dagsläget finns det två pågående LONA-projekt; Ekologisk analys av grönstråk samt Plan för biologisk 
mångfald. Dagligen används grönområdesplan och olika utredningar kopplade till planarbete och fysisk planering. Det 
arbetas i projektstudio kring grönt och blått stråk genom staden. I alla detaljplaner och strategiska planer bevakas gröna 
stråk för spridningskorridorer av vilda djur och växter.
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden.

Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen. 
Bedömning: En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningar samråder kontinuerligt kring inköp av mark, 
inrättande av nya skyddade områden, förändringar i markanvändning och också kring upprättandet av föreskrifter och 
skötselplaner i skyddade områden. November 2019 beslutade Kommunstyrelsen om att köpa in mark och bilda ett nytt 
naturreservat i Gåshult. I juni 2019 beslutade Kommunstyrelsen att pröva möjligheten att utöka Naturreservatet Rya åsar.
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden.

5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet.
Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 
Bedömning: Grodpassage finns med i en detaljplan i Tosseryd. Ett LONA-projekt om Ekologisk analys av grönstråk pågår, 
konsultupphandling av GIS-analyser och bedömning av spridningskorridorer är påbörjad hösten 2019. Underlaget kan visa 
var vi behöver arbeta med för att säkra och förbättra miljöer framöver.
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med Tekniska nämnden.

Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridningsmöjligheter för djur och växter. 
Bedömning: Naturvårdsfonden och LONA-projekt har gett bidrag till dammar som har grävts för att öka spridnings-
möjligheter och skapa nya livsmiljöer för större vattensalamander och andra grod- och kräldjur. Naturvårdsfonden har även 
bidragit till flera projekt med bete och slåtter där möjligheten för hävdgynnade arter att sprida sig till nya lokaler förbätt-
rats.
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med Tekniska nämnden.

Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering. 
Bedömning: Åtgärder som har gjorts under 2019 är att 1 hektar i Transås har planterats med ek, 1 hektar i Hofsnäs har 
planterats med ek och 8 hektar i Viared har omförts till ädellövskog. 
Ansvar: Tekniska nämnden.

Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare för att inspirera till ökade 
naturvårdsåtgärder. 
Bedömning: I strandskyddsärenden och bygglovsremisser får markägare, via beslut och dialog, information om de 
naturvärden de har på sin mark. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden.
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Sammanfattning av Etappmålsbedömning 
för borås stads miljömål 2018-2021

            = Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser  

  3 a. Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara. 
  4 b. I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara minst 
        15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än kravet i Boverkets 
        byggregler, BBR.
  4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning ska minska   
         med 15 procent från 2016. 
  4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, med cykel eller   
        kollektivtrafik ska öka.
  5 a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och värna    
               viktiga korridorer.
  5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet.

             = Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för 
     att nå målet till 2021

              1 a. Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem.  
                           1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med    
        miljöfrågor exempelvis Grön Flagg.                      
              1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade
  2 a. Minskat resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning.
  2 c. Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla varor på livsmedelsavtal ska vara   
         palmoljefria.
  2 d. Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade livsmedel uppgår till minst 50   
         procent.
  3 b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner och   
        vägplaner.
  3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat- och väderfenomen.

  4 a. Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 60 procent   
        från 2015.

              = Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021

            1 c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcertifieringen enligt nivå 2 eller liknande. 
               2 b. Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö.        
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