Sida

KALLELSE
Datum

2018-12-04
Instans

Servicenämnden

Servicenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till
nämndsammanträde onsdagen den 12 december 2018, kl. 15:00
Efter sammanträdet bjuds på traditionsenligt julbord samt firande av
25-årsgratifikanter och avtackning av årets pensionärer.
Servicenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden
som avser myndighetsutövning eller sekretess)
Kent Hedberg
Servicenämndens Ordförande

Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till Ingeborg Moss, 033 357444 eller via e-post:
ingeborg.moss@boras.se
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Borås Stad

Datum

Sida

2018-12-04

2(2)

Ärende
1.

Val av justerare

2.

Föredragning

3.

Servicenämndens sammanträdesdagar 2019
Dnr SN 2018-00138 1.1.3.1

4.

Anmälningsärenden
a. Månadsrapport november
b. Miljörapport T” 2018 Borås Stad
Dnr SN 2018-00131 1.1.3.1
c. Förvaltningsremiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i
samband med ny mandatperiod
Dnr SN 2018-00130 1.1.3.0

5.

Delegationsbeslut
a. Redovisning av lämnade anbud på avdelningen Entreprenad
Dnr SN 2018-00006 1.1.3.1
b. Förteckning över delegationsbeslut om anställningar
Dnr SN 2018-00006 1.1.3.1

6.

Ajournering

7.

Informationer
a. Informationer från avdelningarna

8.

Övriga frågor
a. Avsägande av uppdrag som ställföreträdande förvaltningschef
b. Återrapportering vidaredelegering av arbetsmiljöuppgifter till
Servicekontorets arbetsledare
Dnr SN 2018-00114
c. Översyn av Servicekontorets roll som förstärkningsresurs vid
olika kriser.

IM 2018-12-04

Servicenämndens sammanträdesdagar 2019
Januari

KS
KF
Presidie kl.08.00-10.00
Servicenämnden kl.15.00
FSG
kl.09.00 - 11.00
Revisionskontorets besök
Rise besök
Årsredovisning 2018
Budget 2019
Månadsbokslut 10 dagars
Budget.uppf. T1
Budget.uppf. T2

21
17
kl.17.00 16
24
22

Februari Mars
April
Maj
Juni
Juli
4 och 18 4 och 18 8 och 23
6 och 20 3 och 17
21
21
25
23
19
20
11
7
4
7
20
28 kl.16.00 24
16
11
19
26
23
14
10

25
4
10

10

10

10

10

10

10

20
27

Budget för år 2020
Uppdrag som ej ingår i budget

B:1

20

Totalt anmälda fordonskador
Miljörapport uppf. 2018

Klimatkompensation Inget SN beslut
Miljörapport T2 2019
Internkontroll - riskanalys 2020
Internkontroll - plan 2020
Internkontroll - uppföljn. 2018
Personalekonomisk redovisning
Synpunktshantering
SAM
Servicebladet

Augusti September Oktober
November December
19 2, 16 och 30 14, 15 och 28 11 och 25
9
22
26
17 20 och 21
19
13
17
6
3
20-21 kl.16.00 25
14
10
19
16
12
5
15
?
?

23

B:2 2020

27

?
30

uppf. 2018 25

25

X

X

25

(Ny 2020)

pres. av
pres. av

30

23
23

?
X

X

X

X

X

X

30

X

X

X
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MISSIV
Datum

2018-11-02
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Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2

Förvaltningsremiss: Översyn av samtliga
nämndreglementen i samband med ny mandatperiod
Remissinstanser
1. Arbetslivsförvaltningen
2. Fritids- och folkhälsoförvaltningen
3. Förskoleförvaltningen
4. Kulturförvaltningen
5. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
6. Sociala omsorgsförvaltningen (Överförmyndarnämnden)
7. Vård- och äldreförvaltningen
8. Lokalförsörjningsförvaltningen
9. Miljöförvaltningen
10. Samhällsbyggnadsförvaltningen
11. Servicekontoret
12. Tekniska förvaltningen
13. Grundskoleförvaltningen
14. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
15. Stadsrevisionen
16. Valnämndens kansli
Översänder en förvaltningsremiss gällande reglementen med en begäran om
eventuella synpunkter på sin respektive nämnds reglemente samt ”Gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad”. I
samband med ny mandatperiod ska en översyn av samtliga dokument göras.
Förvaltningens eventuella synpunkter till revidering av nämndreglementen ska
skickas till Kommunstyrelsens förvaltningsbrevlåda KS.diarium@boras.se.
Ange diarienummer KS 2018-00768 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.

Kommunstyrelsen
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

boras.stad@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Svar ska vara inne senast den 19/11, det innebär att synpunkter från respektive
nämnd inte hinner fås inom tidsramen, därav är det relevant att tillhandahålla
tjänstemannaförslag.
Enligt uppdrag från organisationsutredaren Kristina Sköld samt stadsjuristen
Louise Mattus Streiby
STADSLEDNINGSKANSLIET
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och
övriga nämnder i Borås Stad
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.

Uppgifter
Uppdrag och verksamhet
1§

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad
som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Organisation inom verksamhetsområdet
2§

Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som
förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.
Personalansvar
3§

Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala omsorgsförvaltningen
som lyder under Sociala omsorgsnämnden.
Personuppgifter, allmänna handlingar
4§

Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet.
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar.

Kommunal författningssamling för Borås 2017
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Delegering från Kommunfullmäktige
5§

Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars
av större vikt för kommunen:
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag eller
annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen.
2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och andra
bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
6§

Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag.
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som samordnar
de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag.
Information och samråd
7§

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den information
och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte
uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller annan
nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem som utnyttjar
dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.
E-petition
8§

Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till
kommunen.

Arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden
9§

Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden
bestämmer.
Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det
Kommunal författningssamling för Borås 2017
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extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för
extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kallelse
10 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, om
inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Offentliga sammanträden
11 §

Kommunstyrelsen/nämnden 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.
Sammanträden på distans
12 §

Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller ljud.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall.
Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
Närvarorätt
13 §

Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta i
överläggningarna.
Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för särskilt
fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i ärenden som
berör vederbörandes verksamhetsområde.
Sammansättning
14 §

Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste
vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.

Kommunal författningssamling för Borås 2017
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Ordföranden
15 §

Det åligger ordföranden att
1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige
samt
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Vice ordförandena
16 §

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordföranden anser att det behövs.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
17 §

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den
äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag under
en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas uppgifter.
Förhinder
18 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat.
Ledamöter/ersättares tjänstgöring
19 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
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Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som
saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt
yttrande). Sakinnehållet ska i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
Justering av protokoll
20 §

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Övrigt
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
21 §

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Författningssamling
22 §

Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Delgivningsmottagare
23 §

Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kommunstyrelsen/nämnden beslutar.
Undertecknande av handlingar
24 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer.

Kommunal författningssamling för Borås 2017
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Reglemente för Borås Stads servicenämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20,
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr o m 2015-08-20
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen(1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster rörande bl a:
• anläggnings- och underhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna
platser
• anläggning och underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp
• om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter
• fastighetsservice
• anläggnings- och underhållsarbeten samt drift av idrottsanläggningar
• fordon, förråd och verkstäder
• andra med ovan angivna uppgifter förenlig verksamhet
• tillhandahålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering o dyl
• administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och löneadministration)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-10-15

1(3)
Dnr

2018-1887

Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Miljörapport Borås Stad Tertial 2 2018
Yttrande till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Enligt Borås Stads Miljömål, beslutade av Kommunfullmäktige den 22 februari 2018,
ska Miljöförvaltningen sammanställa kommunkoncernens miljömålsuppföljning i
samband med tertialuppföljningen i augusti och årsredovisningen. Vid T2 2018 har
fokus varit på miljöledning och miljöutbildning. Detta som ett sätt att följa upp T2
2017, samtidigt som de är etappmål som berör många bolag och förvaltningar.
Av de bolag och förvaltningar med fler än 10 anställda har 13 av 15 förvaltningar
miljöledningssystem för hela eller delar av verksamheten. Sex av sju kommunala bolag
har certifierade miljöledningssystem. 85 % av förskolorna, skolorna och
gymnasieskolorna är anslutna till Grön Flagg, och 54 % av de anställda och
förtroendevalda inom Borås Stad har genomgått en miljöutbildning.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport Borås Stad Tertial 2 2018
och översänder denna till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Enligt Borås Stads Miljömål, beslutade av Kommunfullmäktige den 22 februari 2018,
ska Miljöförvaltningen sammanställa kommunkoncernens miljömålsuppföljning i
samband med tertialuppföljningen i augusti och årsredovisningen.
Vid T2 2017 var fokus på miljöledning i syfte att aktivera förvaltningar och bolag som
ännu inte certifierat eller diplomerat sina verksamheter. Även vid T2 2018 har fokus
varit på miljöledning och miljöutbildning. Detta som ett sätt att följa upp T2 2017,
samtidigt som de är etappmål som berör många bolag och förvaltningar. Då
miljömålen har reviderats och nya mål antagits för 2018- 2021 går det dock inte att
jämföra resultaten från T2 2017 och T2 2018 fullt ut. Bland annat har målet att alla
förvaltningar och bolag ska arbeta enligt ett miljöledningssystem (etappmål 1a)
justerats till att endast omfatta förvaltningar och bolag med fler än 10 anställda.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25

Sida

2(3)
Datum
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Dnr

2018-1887

Miljöförvaltningens synpunkter
Några resultat från tertial 2 2018:
Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett
miljöledningssystem (etappmål 1a).
Av Borås Stads 29 bolag och förvaltningar har sju färre än 10 anställda, för dessa är
därför inte etappmålet om miljöledningssystem aktuell.
Förvaltningar
15 av 16 förvaltning har fler än 10 anställda. Av dessa 15 har:
• 8 förvaltningar ett certifierat miljöledningssystem.
• 3 förvaltning ett certifierat miljöledningssystem för delar av sin verksamhet.
• 2 förvaltningar ett miljöledningssystem som inte är certifierat.
• 2 förvaltningar inget miljöledningssystem.
Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden har inte
redovisat något miljöledningssystem. Arbete med ett miljöledningssystem är inget
som prioriteras i dagsläget.
Kommunala bolag
Av de 13 kommunala bolagen har sju bolag fler än tio anställda. Av dessa sju bolag
har sex bolag ett certifierat miljöledningssystem. Endast ett bolag, AB Bostäder i
Borås AB, saknar miljöledningssystem. AB Bostäder i Borås AB har sedan 2016
arbetat med att ta fram ett kvalitets- och miljöledningssystem. Arbetet beräknas vara
klart under 2019.
Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbete med
miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg (etappmål 1b)
•

85 % av förskolorna, skolorna och gymnasieskolorna har Grön Flagg (jmf. 85
% 2017, 87 % 2016)

77 av 89 förskolor arbetar idag med Grön Flagg. Förskolenämnden kommer dock se
över möjligheten att arbeta med ett nytt system för sitt miljöarbete under nästa år då
avgiften för Grön Flagg kommer att höjas kraftigt. Av grundskolorna är det 31 av 40
som arbetar med Grön Flagg, och av gymnasieskolorna är samtliga sju certifierade.
Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade
(etappmål 1c)
•

54 % av anställda och förtroendevalda är miljöutbildade.

Etappmålet har ändrats i samband med att miljömålen reviderades. Etappmålet
omfattar nu både anställda och förtroendevalda. Satsning på att utbilda nämnder
kommer göras när nya ledamöter tillträtt efter valet. 2017 var ca 55 % av de anställda
miljöutbildade.
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Borås Stads arbete med miljöledning och miljöutbildning kopplar till såväl lokala,
regionala, nationella och globala mål för en hållbar utveckling.
För komplett sammanställning se Miljömålsrapport T2 2018.

Agneta Sander
Miljöchef
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Kommunbiolog
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Inledning
Enligt Borås Stads Miljömål, beslutade av Kommunfullmäktige den 22 februari 2018, ska
Miljöförvaltningen sammanställa kommunkoncernens miljömålsuppföljning i samband med
tertialuppföljningen i augusti och årsredovisningen. Följande nämnder och bolag har skickat in
Miljömålsrapport för tertialuppföljning 2018 och ingår i sammanställningen:
Arbetslivsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Revisorskollegiet
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Sociala omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Vård- och äldrenämnden
AB Bostäder i Borås
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Akademiplatsen i Borås AB
BoråsBorås TME AB
Borås Djurpark AB
Borås Elnät AB
Borås Energi och Miljö AB
Borås kommuns Parkering AB
Fristadbostäder AB
Industribyggnader i Borås AB
Inkubatorn i Borås AB
Viskaforshem AB
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Hållbara perspektiv
Beskrivning
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
1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha
ett miljöledningssystem.
Indikatorer

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Ja

Ja

Ja

Har förvaltningen / bolaget ett
certifierat miljöledningssystem?

Kommentar Av Borås Stads 29 bolag/förvaltningar har sju färre än 10 anställda, för dessa är frågan inte
aktuell.
Verksamheter med certifierat miljöledningssystem:
Kommunstyrelsen
Lokalförsörjningsnämnden
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Kulturnämnden
Vård- och äldrenämnden
BoråsBorås TME AB
Borås Djurpark AB
Borås Elnät AB
Borås Energi och Miljö AB
Borås kommuns Parkerings AB
Fristadbostäder AB
Ytterligare tre förvaltning har certifierat miljöledningssystem för delar av sin verksamhet:
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Har förvaltningen / bolaget ett
miljöledningssystem som inte är
certifierat?
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Indikatorer

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Kommentar Av Borås Stads 29 bolag/förvaltningarna har sju färre än tio anställda, för dessa är frågan
inte aktuell. Detsamma gäller de 17 bolag/förvaltningar som har certifierade miljöledningssystem för hela
eller delar av sin verksamhet.
Verksamheter med miljöledningssystem:
Arbetslivsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden (har påbörjat certifiering av miljöledningssystemet. Målet är att bli certifierade
innan årets slut).
Verksamheter utan miljöledningssystem:
Individ- och omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
AB Bostäder i Borås AB

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg.
Indikatorer
Andel förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor som har ett
miljöledningssystem.

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

87,4

84,6

84,6

Kommentar 77 av 89 förskolor arbetar idag med Grön Flagg. Förskolenämnden kommer dock se över
möjligheten att arbeta med ett nytt system för sitt miljöarbete under nästa år då avgiften för Grön Flagg
kommer att höjas kraftigt. Av grundskolorna är det 31 av 40 som arbetar med Grön Flagg, och av
gymnasieskolorna är samtliga sju certifierade.

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara
miljöutbildade.
Indikatorer
Andel anställda och förtroendevalda
som genomgått en miljöutbildning, som
inkluderar utbildning om Borås Stads
miljöarbete.

Utfall 2017

Utfall 2018

53%

54%

Kommentar I samband med revidering av miljömålen har etappmålet ändrats. Etappmålet omfattar nu
både anställda och förtroendevalda. Satsning på att utbilda nämnder kommer göras när nya ledamöter
tillträder efter valet.
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion
2a) Minska resursanvändning genom ökat återbruk och
materialåtervinning.
Indikatorer

Utfall 2018

Har ett gemensamt system för avfall
som uppkommer i kommunal regi
tagits fram?

Nej

Kommentar Borås energi och Miljö ansvarar för målet i samarbete med Stadsledningskansliet,
Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden. 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.

2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa
och miljö.
Indikatorer
Har ett övergripande
kemikaliehanteringssystem, som
innehåller listor över ämnen som är
upptagna på ChemSec:s Sin-lista,
köpts in?

Utfall 2018
Nej

Kommentar Kommunstyrelsen är huvudansvariga för målet och ska arbeta i samverkan med Miljö- och
konsumentnämnden. I dagsläget finns inget upphandlingsuppdrag till Koncerninköp. Kommunstyrelsen
framhäver oklarhet kring vem som ska drifta, äga och betala.

Minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolor
Alla förskolor i Borås Stad arbetar för att minska mängden farliga gifter och kemikalier i sina
verksamheter. Förskolorna har kommit lite olika långt i sitt arbete. Flera av förskolorna har haft stöd
från en kemikalieexpert på Miljöförvaltningen för att kunna göra en giftinventering. Riktade resurser för
att till exempel byta ut vilmadrasser, leksaker, äldre soffor och skötbordsunderlägg har avsatts under de
senaste åren. Andra exempel på vad som gjorts är att några enheter har bytt ut plastmuggar och
plasttallrikar mot glas och porslin.
I förskolornas arbete med Grön flagg, där huvudfokus är att jobba för en hållbar utveckling, utgör detta
område också en viktig del.
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Hållbar samhällsplanering
Beskrivning
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 blandad 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
3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och
hälsomässigt hållbara.
Indikatorer

Utfall 2018

Andel kvalitetssäkrade nybyggda
byggnader med särskild fokus på fukt,
ljud och innemiljö.

100%

Kommentar 3 av 3 byggnader.

I markentreprenader och byggnationer ska använda
material vara inom kategori A eller B endast i undantagsfall
C inom Sunda Hus databasen eller motsvarande.
Beskrivning av hur bolag och förvaltningar säkerställer att detta sker löpande:
AB Bostäder: I dagsläget är vi inte anslutna till Sunda Hus, men vi försöker alltid att använda oss av
naturliga och hälsosamma material. Vi kommer att se över möjligheterna att ansluta oss till Sunda Hus
under 2019.
AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i våra upphandlingar.
Borås Djurpark AB: I de fall då vi själva äger frågan, det vill säga att vi gör det i egen regi, säkerställes
det genom intern kontroll med fastlagda inköpsrutiner i bolaget. Då det handlar om en entreprenad så
föregås den i alla fall av en upphandling, där vi i de flesta fall har hjälp av upphandlingsavdelningen i
staden, och då kommer detta som ett krav i förfrågningsunderlaget.
Borås kommuns Parkerings AB: Vi säkerställer detta genom att använda Borås Stads upphandling
Fristadbostäder AB: Detta är en självklarhet hos oss. Vi jobbar med Sunda Hus för alla inköp vi gör
oavsett om det handlar om att bygga nya flerbostadshus eller att köpa in rengöringsmedel för
trapphusstädning. Vi har visat på att det går att bygga stora flerbostadshus med mycket hög grad av
förnyelsebara material och vår avsikt är förstås att fortsätta på den inslagna vägen då det ger hållbarhet i
Borås Stad, Miljörapport Tertial 2 2018
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alla tre hållbarhetsaspekterna.
Fritids- och folkhälsonämnden: I de fall där Fritids- och folkhälsoförvaltningen bygger eller gör
någon form av markentreprenad så ställer vi alltid krav gällande att respektive
underentreprenör/leverantör såväl interna som externa följer de ramar och policys som Borås Stad har
satt.
Lokalförsörjningsnämnden: Förvaltningens miljöansvarige deltar tidigt i processen vid ny- och
ombyggnationer. Entreprenörers eventuella avsteg från krav i Sunda Hus sker endast vid mycket
speciella omständigheter och ska godkännas av LFF. Miljöansvarig följer upp att miljökraven efterlevs
genom miljömöten, platsbesök och egenkontroller. Miljöansvarig utformar även miljökrav till
förfrågningsunderlag.
Servicenämnden: Beställande förvaltningar och bolag anger i de handlingar som är underlag för
utförande av entreprenadjobb vilken typ av material som ska användas. Detta är baserat på databasen
Sunda Hus eller motsvarande. Som utförarförvaltning är Servicekontoret bundet av dessa underlag.
Viskaforshem AB: Sunda hus rymmer mycket material, vi utgår mer från back to basic dvs sten, tegel
och massivt trä. Det utvecklar vi i kunskap om kontinuerligt och kvalitet är en stor del av vår strategi.

Hållbar natur
Beskrivning
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 psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande.

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur
5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet.
Öka kunskapen om biologiskt värdefulla områden hos organisationer och
markägare för att inspirera till ökade naturvårdsåtgärder.
Via Borås Stads naturvårdsfond kan markägare och föreningar söka bidrag för naturvårdsåtgärder. För
2018 har ansökningar om bidrag för beskäring av skyddsvärda träd och biodling inkommit och
beviljats. I biodlingskretsar har ryktet om bidrag spridits flitigt. Många har dock inte förstått att man
kan söka bidrag för andra naturvårdsåtgärder än biodling. Vid platsbesök har vi därför informerat om
naturvårdsfonden och vilka andra åtgärder som man kan få bidrag för. Bland annat har de uppmuntrats
till att skapa blomrika marker. Vi har även varit i kontakt med Borås trädgårdssällskap för att få
informera om naturvårdsfonden på ett av deras medlemsmöten.

Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering
För att öka andelen ädellövskog har:
•
•

Gran och triviallöv huggits bort vid Transås och Lyckebo för att gynna ek.
Bok planterats vid nya elljusspåret Gässlösa.
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