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 Miljö- och konsumentnämnden 

Stadsrevisionen: Uppföljande granskning av 
samhällsplanering och bostadsbyggande 
 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden meddelar härmed att rapporten kring granskning av 
samhällsplanering och bostadsbyggande kommit oss till kännedom och väljer att avstå 
från att lämna synpunkter  

Sammanfattning  
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och 
bostadsbyggande i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp 
granskningsresultaten från 2017 års granskning och genomföra en nulägesanalys av 
hur arbetet inom arbetet ser ut 2020 i Borås Stad.  
Miljö- och konsumentnämnden och förvaltningen deltar fortsatt i utvecklandet av 
arbetet med fysisk planering. Gemensamma ramar för arbetet behövs. 
 

Ärendebeskrivning  
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och 
bostadsbyggande i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp 
granskningsresultaten från 2017 års granskning och genomföra en nulägesanalys av 
hur arbetet inom arbetet ser ut 2020 i Borås Stad.  
 

Kommunicering  
Intervju har skett med anställd på Miljöförvaltningen 2020-12-09 som en del av 
underlaget till denna rapport. 
 

Miljöförvaltningens bedömning  
Miljöförvaltningen deltar i arbetet som ansvariga nämnder initierar och bevakar 
frågorna utifrån miljölagstiftning och interna och nationella styrdokument. Vi deltar i 
alla skeden av samhällsbyggnadsprocessen. Från översiktsplanering till 
bygglovsansökan. 
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Miljöförvaltningen tillhandahåller också delvis, och ger underlag inför framtagande av, 
planunderlag. Vi deltar också med expertkompetens vid upphandling av utredningar 
och internutbildar kollegor på andra förvaltningar och bolag exempelvis inom 
naturvårdsområdet och lagstiftning kopplad till detta.  
 
Under 2021 deltar miljöstrategiska avdelningen med en representant i ett 
förvaltningsövergripande arbete med aktualisering av en gemensam kartläggning av 
samhällsbyggnadsprocessen. Vi har under 2020 också aktualiserat flera av våra egna 
rutiner och checklistor kring arbetet med fysisk planering och bygglovsgranskning.  
En kompetenshöjning skedde internt inom luftkvalitetsbedömning i samband med att 
en ny kartläggning levererades av luftkvaliteten, gemensamma rutiner uppdaterades 
och att en luftansvarig utseddes. Klimatanpassningssamordnare har tillsatts. 
 
Flera representanter från miljöstrategiska avdelningen och miljötillsyn har intervjuats 
av en extern konsult inom ramen för utredningsarbetet om budgetuppdraget att se 
över samhällsbyggnadsprocessen. Det som fungerar bra respektive 
förbättringspotential lyftes vid intervjuerna. Resultatet förväntas vara klart i juni. 
 
Utöver detta har vi gemensamma planerings, och utvärderingsmöten tillsammans med 
planavdelningen men också interna inom vår egen organisation.  
 
Inom kommunikationsarbetet så sker i juni en projektstudio, vid två tillfällen, inför 
framtagandet av en webbplattform där invånarna samlat och lätt ska kunna ta till sig 
och hitta information som rör samhällsbyggnad. Deltagare från förvaltning fungerar 
som processledare, men vi deltar också med kommunikatör och utredare.  
 
Inom ramen för miljömålsrevideringen –som nyligen påbörjats- ses flera av de lokala 
miljömål som samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och konsumentnämnden 
gemensamt ansvarar för över; och möjlighet till komplettering av styrdokumentet ges.  
 
Miljö- och konsumentnämnden och förvaltningen deltar fortsatt i utvecklandet av 
arbetet med fysisk planering. Gemensamma ramar för arbetet behövs.  

Konsekvensbedömning  
Ur de tre hållbarhetsdimensionerna, den sociala, ekologiska och ekonomiska, är en 
rättssäker, demokratisk, dynamisk och resurseffektiv samhällsbyggnadsprocess av 
största vikt. Arbetet kräver att inga detaljer glöms bort samtidigt som vi också ska ett 
helikopterperspektiv. Slutmålet är en hälsosam livsmiljö för våra invånare där 
bostäder, arbetsplatser och service, som skolor och affärer, samsas med natur och 
kultur på ett sådant sätt att såväl dagens boråsares behov tillgodoses utan att äventyra 
möjligheten att framtidens boråsare att tillfredsställa sina behov.   
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