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INLEDNING
Borås Stad har en ambition att vara en miljöledande kommun, och arbetar dagligen för att
boråsarna ska leva i en grön och hållbar stad. Detta ställer krav på lyhördhet för omvärldsförändringar och att omsätta kunskap till praktisk handling. Ett viktigt hjälpmedel till det
praktiska miljöarbetet är Borås Stads miljömål. Borås Stads miljömål är till för att bistå förvaltningar och bolag i deras miljöarbete. Genom att årligen följa upp miljömålen kan vi överblicka
vad som sker, och inte sker, inom miljöområdet - och fokusera våra resurser på rätt sätt.
Borås Stads miljöarbete har, likt mycket annat
arbete, påverkats covid-19-pandemin. Under 2021
innebar det förändrande samhällsläget bland annat
att arbetet fyttades, från kontorsbaserat och fysiska
möten, till hemarbete med webbuppkoppling och
distansmöten. Pandemin har tagit tid och resurser
från miljöarbetet, trots detta har Borås Stad gjort
framsteg inom fera miljöområden under 2021.

Miljörapporten är en sammanställning av hur
arbetet med Borås Stads miljömål utvecklats under
2021 inom kommunkoncernen.
Gällande miljömål beslutades av Kommunfullmäktige 2018 och dessa gäller till och med år
2022 (förlängt med ett år med anledning av framtagande av ett nytt styrdokument under 20212022). Det är Miljö- och konsumentnämnden som
ansvarar för uppföljningen av Borås Stads miljömål.

Exempelvis har det under året hållits workshops för
att implementera Energi- och klimatstrategin, och
förvaltningar och bolag har påbörjat arbete med att ta fram handlingsplaner kring strategin.
Kemikalieanvändningen inom Borås stads verksamheter fortsätter att kartläggas och fokus på att
fasa ut hälso- och miljöfarliga kemikalier pågår.

I jämförelse med 2020 års uppföljning så ser trenden fortsatt positiv ut på många miljöområden,
med några undantag. Inget kök i Borås Stad är ännu KRAV-certiferat enligt nivå 2 och utfasningen av palmolja i livsmedel har avstannat. Det sker ett aktivt miljöarbete i Borås Stad, även
om inte alla miljömål ser ut att nås, så kan fer mål med rätt insatser komma att klaras av till
2022. Med nuvarande insatser bedöms 8 av 17 mål uppnås till år 2022.

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade etappmål i rapporten

= Målet bedöms nås till 2022 med nuvarande insatser

= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2022

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2022
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HÅLLBARA PERSPEKTIV
I Borås Stad fnns 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
Aktivitet: Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem.
Ansvar: Alla nämnder och bolag. Bolag med färre än tio anställda ska ha en miljökoordinator.
Kommentar: Alla 15 förvaltningar med mer än 10 anställda har ett miljöledningssystem, varav 12 är
certiferade enligt Svensk Miljöbas eller ISO-14001. Av kommunkoncernens 7 bolag som har mer än 10
anställda har 6 bolag ett miljöledningssystem, varav 5 är certiferade enligt Svensk Miljöbas eller ISO-14001.
Följande förvaltningar har ett certiferat miljöledningssystem: Stadsledningskansliet, Lokalförsörjningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen, Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, Servicekontoret, Vård- och äldreförvaltningen.
Följande förvaltningar har ett icke-certiferat miljöledningssystem: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,
Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen.
Följande förvaltningar har färre än 10 anställda och saknar miljöledningssystem: Revisionskontoret.
Följande bolag har ett certiferat miljöledningssystem: Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås
Djurpark, Borås kommuns Parkering AB, Borås TME.
Följande bolag har ett icke-certiferat miljöledningssystem: Industribyggnader i Borås AB.
Följande bolag har över 10 anställda och saknar ett miljöledningssystem: Bostäder i Borås
Följande bolag saknar ett miljöledningssystem men är färre än 10 anställda: Akademiplatsen i Borås AB,
Inkubatorn i Borås AB, Fristadbostäder AB, Sandhultsbostäder AB, Toarpshus AB samt Viskaforshem AB.
BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 1 A: Målet bedöms som gult och med ytterligare ansträngningar kan målet
nås 2022. De festa av Borås Stads förvaltningar och kommunala bolag med fer än 10 anställda har ett miljöledningssystem. Majoriteten av miljöledningssystemen är certiferade. Det är endast Bostäder i Borås, med fer
än 10 anställda, som inte har ett miljöledningssystem.

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
Ansvar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kommentar. Sammanlagt 90 procent av Borås Stads förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ett system
för att arbeta med miljöfrågor. Detta kan jämföras med 86 procent för år 2020.
Uppdelat på de olika verksamheterna är det 100 procent av förskolorna, 71 procent av grundskolorna samt 60
procent av gymnasieskolorna som för närvarande är certiferade. Två gymnasieskolor har påbörjat en
omcertiferingsprocess vilket innebär att samtliga gymnasieskolor kommer att vara certiferade framöver.
Information saknas om hur många som jobbar specifkt med Grön Flagg till årets sammanställning.
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BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 1 B: Samtliga utbildningsnämnder har ett certiferat miljöledningssystem
men målet bedöms som gult eftersom det fnns skolor som saknar ett system för miljöarbetet. Med ytterligare
ansträngningar kan målet nås 2022.

1 c. Borås Stads kök ska uppnå KRAV-certiferingen enligt
nivå 2 eller liknande
Aktivitet: Införa kravcertifering enligt nivå 2 (minst 50 procent av maten som serveras ska vara ekologisk),
eller motsvarande i kommunens restauranger.
KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Grundför mat och dryck uppbyggd på ekologisk
skolenämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och
grund, med särskilt höga krav på djuromsorg,
vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldreomsorgshälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. En
nämnden samt Servicenämnden.
restaurang kan vara certiferad enligt nivå 1, 2
Kommentar: I nuläget är inget av köken KRAVeller 3 vilket innebär att 25, 50 respektive 90
certiferade i nivå 2. Kommunstyrelsen rapporterar att
procent ekologiska livsmedel används.
en kravcertifering på nivå 2 ger för höga kostnader.
BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 1 C: Målet uppnås inte eftersom inga kök inom Borås Stad har KRAVcertifering enligt nivå 2. Anledningen till detta anges vara höga kostnader.

1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad
ska vara miljöutbildade
Aktivitet: Alla anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning.
Ansvar: Alla nämnder och bolag. Miljö- och konsumentnämnden ska tillhandahålla en miljöutbildning till alla
anställda som motsvarar kraven.
Kommentar: 62 procent av Borås Stads anställda samt 72
procent av de förtroendevalda (ledamöter och ersättare) har
genomgått en miljöutbildning 2021. Detta kan jämföras med
60 procent av anställda och 60 procent av förtroendevalda för
år 2020.
Liksom år 2020 så präglades även 2021 av pandemin, vilket
bland annat exempliferas genom miljöutbildningarna. I och
med att fysiska möten och utbildningar inte har kunnat
genomföras så har miljöutbildningarna, med några få undantag, varit digitala. Från januari till och med mars månad 2021
genomförde Navet Science Center tre digitala miljöutbildningar för Borås Stads anställda och förtroendevalda.
Under april månad 2021 publicerades den digitala miljöutbildning som är tillgänglig dygnet runt, och kan
genomföras var man än sitter, förutsatt att deltagaren har tillgång till dator och internetuppkoppling. Tack vare
att miljöutbildningen kunnat genomföras på distans har utbildningstakten av Borås Stads anställda och
förtroendevalda under pandemiåret 2021 varit liknande tidigare år.
BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 1 D: Andelen anställda och ledamöter som är miljöutbildade har ökat, men
det är fortfarande en bra bit kvar till angivet mål. Då grönt innebär att alla anställda och förtroendevalda ska
ha gått en miljöutbildning är målet mycket svårt att nå. Utbildningstakten är konstant men fer kan alltid gå
eller repetera utbildningen.
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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.
Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder.
Kommentar: Kommunstyrelsen rapporterar att inköpen har standardiserats för att förbättra miljöprestandan,
till exempel på kontorsmaterial och hygien- och städprodukter.
Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi som kan erbjudas
förvaltningar och kommunala bolag.
Ansvar: Borås Energi och Miljö AB i samarbete med Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden.
Kommentar: Ett gemensamt system för avfall i kommunal regi har tagits fram av Borås Energi och Miljö AB.
Alla förvaltningar och bolag verkar dock inte vara medvetna om att systemet fnns.
Aktivitet: Arbeta med funktionsupphandling som innebär att produkter hyrs istället för att köpas.
Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder.
Kommentar: Det sker ett arbete med funktionsupphandling som innebär att produkter hyrs istället för att
köpas. Exempel på produkter som hyrs in vid behov är maskiner, liftar och ställningar. Telefoner köps in och
hyrs därefter internt av förvaltningarna. En ny funktionsupphandling av trygghetssystem, exempelvis larmknappar, har genomförts men är vid rapporteringstillfället överprövad.
Aktivitet: Upprätta ett system för återbrukande av kommunens inventarier.
Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med Arbetslivsnämnden
Kommentar: Arbetet med detta pågår. I underlaget till budget 2022 står att Koncerninköp har i uppdrag att
införa system för återbruk av kommunens inventarier. I förstudien till budgeten konstateras att Borås Stad har
behov av att organisera ansvaret för möbelinnehavet samt att upphandla kringtjänster som exempelvis
tapetsering, målning och snickeri för att uppnå målet om cirkulära möbelföden.
BEDÖMNING AV MILJÖMÅLET 2 A: Målet bedöms uppnås år 2022 med nuvarande insatser. Inköpen
har standardiserats för att förbättra miljöprestandan, och det har tagits fram ett gemensamt system för avfall
som uppkommer i kommunal regi. Det pågår ett arbete med funktionsupphandling, och detta ska utökas för
att omfatta även trygghetssystem. Arbetet med att upprätta ett system för återbrukande av kommunens
inventarier pågår, och Koncerninköp har i uppdrag att införa ett system för detta.

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.
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. Alla nämnder och bolag har
ansvar för att använda systemet.
Kommentar: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. Servicekontoret förvaltar
kemikaliehanteringssystemet.
Aktivitet: Minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolor.
Ansvar: Förskolenämnden i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden.
Kommentar: På förskolorna i Borås Stad byts befntligt material successivt ut för att minska exponeringen av
farliga kemikalier. I upphandling av läromaterial och möbler till förskolorna fnns idag kriterier som möjliggör
att köpa giftfria material. I förskolornas lärmiljöer används idag mer naturvänliga skolmaterial.
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Aktivitet: Fasa ut livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A och ersättas med andra
förpackningsalternativ.
Ansvar: Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Kommentar: Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i vissa
fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler.
BEDÖMNING AV MILJÖMÅLET 2 B: Målet bedöms uppnås år 2022 med nuvarande insatser. Ett
kemikaliehanteringssystem som innehåller listor över ämnen upptagna på ChemSec:s Sin-lista har köpts in och
implementerats. I Borås Stads förskolor byts befntligt material successivt ut för att minska exponering av
farliga kemikalier och det fnns kriterier i upphandling av lärmaterial och möbler som möjliggör att köpa in
giftfria material. Livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A har fasats ut eller
minskats till halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler.

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.
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder och bolag.
Kommentar: Nej, produkter innehållande palmolja kvarstår idag i Borås Stads sortiment. Detta gäller matfetter och buljong. Kostorganisationen har beslutat att dessa inte ska ersättas av palmoljefria produkter då de
palmoljefria produkterna är dyrare eller inte uppfyller ställda krav på smakegenskaper.
BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 2 C: Arbetet med att fasa ut livsmedel med palmolja har avstannat då
kostorganisationen har beslutat att inte köpa in vissa palmoljefria produkter som är dyrare, alternativt inte
uppfyller krav på smakegenskaper. Målet bedöms som gult och med ytterligare ansträngningar kan målet nås
2022.

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.
Ansvar: Alla nämnder och bolag.
Kommentar: Av totalsumman för inköpta livsmedel under januari-november 2021 är 40 procent från
ekologiska livsmedel, varav 25 procent är KRAV-märkta. Detta kan jämföras med att summan för ekologiska
livsmedel var 43 procent av totalsumman 2020.
Aktivitet: Öka Borås Stads inköp av närproducerade livsmedel.
Ansvar: Kommunstyrelsen.
Kommentar: Antal producenter inom 15 mils radie år 2021 är 27, vilket är samma antal som för 2020. 20
procent av de totala inköpen för 2021 är närproducerade varor. Detta kan jämföras med att lokalproducerat
utgjorde 21 procent av värdet av inköpta produkter 2019 (uppgifter för 2020 saknas).
BEDÖMNING MILJÖMÅL 2 D: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. Sammanlagt är 51
procent av de totala inköpen, i kronor, för Borås Stad ekologiska och/eller närproducerade.
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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 kollektivtrafk. 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.
Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden, Servicenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och de kommunala
bolagen.
Kommentar: Lokalförsörjningsnämnden har en rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. De festa byggmaterial kan idag fås enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittas lösningar tillsammans med
byggentreprenörerna och på så sätt är de med och driver på en utveckling inom branschen.
Servicekontoret ställer krav på att material ska baseras på kraven i databasen Sunda Hus kategori A-B, i undantagsfall
kategori C, oavsett om uppdragen gäller bygg, anläggning, mark eller olika typer av driftuppdrag. Servicekontoret som
utförarförvaltning är bunden till de material beställaren har önskat. Det förutsätts då att man i projekteringsskedet och i
samband med framtagandet av förfrågningsunderlaget har tagit hänsyn till de beslut som är fattade i Borås Stad gällande
de aktuella frågeställningarna.
Fristadbostäder AB har som krav att varor ska vara miljögranskade innan de köps in. Som stöd ska databasen Sunda
Hus Miljödata med miljögranskade produkter användas. I nuvarande byggprojekt med 29 trygghetsbostäder har alla
inblandade fått en utbildning i Sunda Hus för att säkerställa hög kvalité i det material som jobbas fram i databasen.
Industribyggnader i Borås AB rapporterar att krav på att material är inom kategori A och B i Sunda Hus Miljödatabas har ställts i upphandling av ny-, till- och ombyggnationer inom bolaget. Sunda Hus Miljödatabas används även
av entreprenörer för att kunna köpa in miljöriktiga byggvaror.
Borås Djurpark och Camping säkerställer att material är inom kategori A och B, i undantagsfall C, genom att ställa
krav som en del i upphandlingen vid större projekt. Vid mindre projekt i egen regi ligger ansvaret på ansvarig bygg-,
underhålls- och säkerhetschef i bolaget.
Borås Energi och Miljö ställer krav på att i större byggentreprenadprojekt som drivs av projektavdelningen ska alla
byggmaterial (produkter) och kemiska produkter avsedda att användas vid byggnations- och driftsfas registreras och
bedömas i Byggvarubedömningen (BVB). Bedömningen ska göras på kemiskt innehåll och livscykelaspekter.
Toarpshus AB och Sandhults Bostäder AB säkerställer att material är inom kategori A och B, i undantagsfall C,
genom att ställa dessa krav i upphandlingar.
Aktivitet: Kvalitetssäkra nya byggnader med särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. Exempelvis med P-märkning
eller Miljöbyggnad nivå silver/guld.
Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden.
Kommentar: Under 2021 har nybyggnation av Backhagsvägen LSS och Sjöbovallen hittills slutförts, och
nybyggnationen av Skogsfrugatan SoL och Färgargatan LSS planerades att slutföras vid rapporteringstillfället. Samtliga
fastigheter kvalitetssäkras genom arbete med P-märkning i byggprojekten.
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BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 3 A: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. Borås Stad kvalitetssäkrar
nya byggnader med särskilt fokus på fukt, ljud och innemiljö. De festa förvaltningar och bolag ställer krav på att
material är inom kategori A och B, eller i undantagsfall C, inom Sunda Hus databasen eller motsvarande.

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.
Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och
konsumentnämnden.
Kommentar: Arbetet med hur grön och blå infrastruktur kan beaktas i detaljplaner pågår löpande i alla detaljplaner,
men det fnns inga specifka verktyg framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget för parkstråket ”Staden vid parken”. Detta är inget verktyg men kommer ligga till
grund för framtagande av framtida detaljplaner längs med stråket. En ny grönområdesplan är under framtagande.
Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i fysisk planering.
Ansvar: Miljö- konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.
Kommentar: Miljöförvaltningen arbetar löpande med att bevaka de gröna frågorna i stadens planeringsarbete. Miljöförvaltningen har initierat ett förvaltningsövergripande arbete där en arbetsgrupp bildats. Arbetsgruppen ska komma
fram till en praktisk handledning i frågan om hur Borås Stad kan arbeta med grönytefaktor som ett av fera verktyg
inom fysisk planering. Arbetsgruppen har tillsammans med berörda tjänstemän testat olika verktyg för bedömning av
ekosystemtjänster under 2021. Sedan tidigare fnns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk kompensation
och ekosystemtjänster.
BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 3 B: Målet bedöms som gult och med ytterligare ansträngningar kan målet nås
2022. Arbetet med hur grön och blå infrastruktur ska beaktas i detaljplaner fortgår löpande. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att komma fram till en praktisk handledning i frågan om, eller hur, man kan arbeta
med grönytefaktor som ett verktyg inom fysisk planering.

3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till
framtidens klimat- och väderfenomen
Aktivitet: Kartlägga framtida klimatefekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning, hälsorisker, ras, skred
och översvämningar.
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag.
Kommentar: Kartering av översvämning under höga föden är genomförd. Kartering av översvämning under skyfall
samt av klimatefekter på dricksvatten är på gång. Sedan tidigare fnns karteringar av exempelvis, buller, skyddsavstånd
till farligt gods med mera. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för ras fnns tillgängligt från till exempel
SGU och Trafkverket.
Aktivitet: Etablera klimatanpassningsarbetet i befntliga strukturer som exempelvis planarbete, miljötillsyn, bygglov och
skötselplaner.
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag.
Kommentar: Arbete med detta pågår. Klimatanpassningsarbetet är väl etablerat i planläggning och miljötillsyn, men
det är ännu oklart i vilken mån det är etablerat i bygglov och skötselplaner.
BEDÖMNING MILJÖMÅL 3 C: Målet bedöms som gult och med ytterligare ansträngningar kan målet nås 2022.
Det saknas för närvarande detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa frågor, men kartering av dessa är på gång.
Det är ännu oklart hur väl klimatanpassningsarbetet är etablerat i bygglov och skötselplaner, men i enlighet med Borås
Stads energi- och klimatstrategi som antogs i december 2020 ska samtliga förvaltningar och bolag ta fram handlingsplaner för bland annat klimatanpassning.
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FOSSILBRÄNSLEFRITT OCH
ENERGIEFFEKTIVT BORÅS
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till
transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar 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: Efektivisera transporterna genom ruttplanering, exempelvis ruttplanering som också tar hänsyn till bra cykelrundor.
Ansvar: Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden, Servicenämnden,
Borås elnät AB och Borås Energi och Miljö AB.
Kommentar: Flertalet förvaltningar arbetar med ruttplanering och ruttoptimering kring resor med bil och arbetsfordon
vid exempelvis snöröjning och renhållning. Resor med skolskjutsar, till behandlingshem och familjehem görs också efter
ruttplanering och efektivisering. Samarbete sker med buss- och taxibolag för att efektivisera även deras rutter vid
körning. Resor planeras så att det ges möjlighet att gå, cykla eller använda elcykel när det är möjligt. Tågresor används
vid behov och verksamheter använder Teams-möten istället för fysiska möten när det är möjligt.
Trots att endast 12 procent av fordonsfottan består av bensin eller dieselfordon 2021, så står fortfarande bensin som
används i våra lätta fordon för merparten av våra fossila utsläpp från resor i tjänsten. Resterande fordon inom Borås Stad
består av fera olika drivmedelslösningar, exempelvis gasbilar, hybridbilar eller elbilar. Borås Stad minskade utsläppen
från drivmedelanvändningen med 11 procent jämfört med 2020.
BEDÖMNING MILJÖMÅL 4 A: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. De rapporterande
förvaltningarna är efektiva i sin planering och söker lösningar för att minska sina fysiska transporter med hjälp av olika
planeringsverktyg och hjälpmedel. Förbrukningen av fossila bränslen från Borås Stads cirka 880 tunga och lätta fordon,
har minskat 62 procent från 2015 till 2021.

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.
Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen.
Kommentar: Lokalförsörjningsnämnden jobbar efter ställda krav i alla produktioner sedan beslutet för etappmålet
togs 2018. Industribyggnader i Borås AB strävar efter att samtliga nybyggnationer skall certiferas enligt Sweden Green
Building Council (SGBC) vilket har ännu högre mål. SGBC krav är att byggnaden använder 25 procent mindre energi
än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler (BBR) och vid upphandling av byggnation är
energianvändningen ett viktigt styrverktyg.
Borås kommuns Parkering AB har tagit hjälp av IVL Svenska miljöinstitutet för att göra en undersökning på vilket
byggmaterial som är mest miljövänligt avseende koldioxidutsläpp vid uppförandet av ett nytt parkeringshus år 2020. De
ställer också kravet att energianvändningen per år ska uppgå till maximalt 75 procent av kraven enligt BBR. Energikravet ska veriferas genom en uppdaterad energiberäkning med verkliga värden av energi för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel som stäms av med beställaren inför en garantibesiktning..
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Aktivitet: Utvärdera om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg som kan användas av fer.
Ansvar: Fristadbostäder i samverkan med Kommunstyrelsen.
Kommentar: Bostäder i Borås föredrar kontroller i byggnadsskedet framför viten. Detta är inte alltid möjligt och då
kan vite vara ett verktyg. Vitet är tänkt att i efterhand täcka de kostnader som uppstår för att åtgärda bristerna. Tyvärr
är bristerna ofta svåra att åtgärda i efterhand och därmed är det bara en ekonomisk kompensation. Byggnaden uppfyller
därmed inte ställda krav. Industribyggnader i Borås AB anser att energianvändning är summan av fera faktorer med ett
komplext samspel. Det är inte bara om hur byggnaden är utformad utan det hänger även ihop med verksamhetens art,
styrreglering, väder, individuell uppfattning med mera. De tror på samverkan och lösningsfokus före vite.
BEDÖMNING MILJÖMÅL 4 B: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. De festa förvaltningar och
bolag upphandlar via Borås Stads upphandlingsavdelning eller själva och ställer höga krav på att miljömålet ska nås och
mer därtill.

4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och ofentlig
utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016
Aktivitet: Energiefektivisera befntliga byggnader i samband med renoveringar.
Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder.
Kommentar: Lokalförsörjningsförvaltningen gör en analys inför renoveringar och tar fram förslag på efektiviseringar
inom exempelvis ventilation, värmesystem och styrsystem. 2021 gjordes en ombyggnad av ventilationssystem på
Viskaforsskolan Hus L, där den gamla frånluftsventilationen utan värmeåtervinning ersattes av ny mer efektiv
FTX-ventilation.
Industribyggnader i Borås AB genomför genomlysningar och statusbedömningar i fastigheterna. Vid renoveringar så
beaktas energiprestanda på valda utrustningar och material. Samtliga äldre armaturer för belysning byts ut till LED.
Borås kommuns parkering AB undersöker alltid om det går att göra anläggningarna mer energisnåla. Framförallt byter
de äldre lampor mot efektivare ledbelysning.
Bostäder i Borås ser vid varje större ombyggnation över hur de kan minska fastighetens energianvändning. De har under
året gjort ett fertal energiefektiviserande åtgärder. Exempel byte av värmepumpar, byte till fönster med bättre U-värde,
byte till mer energiefektiva ventilationsaggregat, byte till LED-belysning i utomhusmiljöer och allmänna utrymmen,
byte till snålspolande vattenspridare, fer referensgivare i lägenheter för bättre styrning av värmen med mera.
Aktivitet: Öka arbetet med energiefektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder.
Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder.
Kommentar: Löpande och schematiska åtgärder för energiefektivisering görs hos de rapporterande bolagen och Lokalförsörjningsförvaltningen. Kontroller görs över fastigheters status för att hitta förslag på förbättringar, exempelvis
LED-belysning, sensorer för förbrukning, behovsstyrd värme och ventilation, solceller, utbyte av fönster till mer
isolerande med mera.
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Aktivitet: Öka arbetet med efektivisering av den ofentliga utomhusbelysningen.
Ansvar: Tekniska nämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden.
Kommentar: De rapporterande förvaltningarna och bolagen inventerar och ser över äldre belysningsarmaturer och ett
ständigt arbete pågår för med att förbättra energistatusen på utomhusbelysning och byta till mer energiefektiv
LED-belysning. Exempelvis så har Tekniska förvaltningen bytt cirka 1 000 armaturer på mindre gator (villagator) i
Tosseryd, Frufällan, Viskafors och Kinnarumma. Byte skedde även av cirka 250 armaturer på större genomfartsleder
såsom Göteborgsvägen, Åsvägen och Norrby Långgatan. Sammanlagt sänktes energiförbrukningen från 360 000 kWh
till 140 000 kWh, det vill säga en besparing på 220 000 kWh.
Energianvändningen för lokaler har minskat i jämförelse med 2020. För bostäder var det motsatt och energianvändningen ökade och ofentlig utomhusbelysning har också ökat användningen mellan 2020 och 2021. Den
sammanlagda energianvändningen från lokaler, bostäder och utomhusbelysning har, i jämförelse med 2016, minskat
med 7,2 procent till år 2021. Det är en försämring i jämförelse med 2020 då minskningen låg på 12,1
procent mot 2016.
BEDÖMNING MILJÖMÅL 4 C: Berörda förvaltningar och bolag arbetar aktivt med energikartläggning och
efektivisering av energianvändningen för att minska energianvändningen i kommunens byggnader, lokaler, bostäder
och utomhusbelysning. Trots det så ser vi en för långsam utveckling och en nedåtgående trend sista året och
bedömningen är att målet ej kommer nås 2022.

4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografska område
som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafk ska öka
Aktivitet: Ta fram en plan för arbetet med mobility management i Borås Stad.
Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan Miljö- och konsumentnämnden.
Kommentar: En övergripande mobility management-plan (ett koncept för att främja hållbara transporter genom att
förändra resenärers attityder och beteenden) är inte framtagen i Borås. Det har gått ut ett trafkprogram på remiss där det
framgår att det kan tas fram ett separat mobility management-dokument. Flera förvaltningar har angett mobility management-åtgärder i sina handlingsplaner kopplade till Energi- och klimatstrategin. Det är oklart om en separat plan kommer
tas fram. Tekniska nämnden tar fram årsplaner för beteendepåverkan inom cykel inom deras verksamhetsområde.
Pågående arbete med mobilitet och att öka användningen av cykel inom Borås Stad görs. Exempelvis genomfördes
projektet På Egna Ben där barn i årskurs 4 till 6 uppmuntrades att ta sig till och från skolan med gång och cykel. 40
klasser deltog i Borås. Cykelvänlig arbetsplats har också genomförts i Borås, där fera arbetsplatser internt och externt
deltar. Fler arbetsplatser inom Borås Stad uppmuntras att delta.
Till projektet Vintercyklist har Borås haft med 40 deltagare, deltagare som cyklat under vinterhalvåret. Deltagarna har
fått tillgång till cykelservice och deras cyklar har utrustats med vinterdäck. Testcyklist med elcyklar för utlåning genomförs. Borås Stad har med 40 personer i projektet. Även 63 personer på SÄS deltar. Borås Stad har i övrigt sökt och fått
medel för Viable Cities som kommer jobba med angränsande frågor till mobility management.
Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan användas som underlag i arbetet med hållbara resor.
Ansvar: Kommunstyrelsen.
Kommentar: Ingen resvaneundersökning har genomförts under 2021 enligt Kommunstyrelsen. Västtrafk kommer
troligen att göra en resvaneundersökning motsvarande den som genomfördes 2015. Om det bestäms för att göra ett nytt
avtal om stadstrafk i Borås till 2025, så kommer avtalet föregås av en stor resvaneundersökning under 2022/2023. Det
har dock ännu inte bestämts något gällande detta. Västtrafk har aviserat att så länge som resandet efter pandemin ännu
inte normaliserats så är det inte rimligt att göra en resvaneundersökning. Det behöver gå minst ett år efter att resandet
blivit ”normalt” innan en resvaneundersökning kan genomföras enligt Västtrafk.
BEDÖMNING MILJÖMÅL 4 D: Målet är bedömt gult då någon övergripande resvaneundersökning ej genomförts
sedan 2015. Det går därmed inte att se om det hållbara resandet ökat eller minskat över tid och ej heller kunna bedöma
om målet klaras eller inte klaras till 2022. Under 2020, ett pandemiår, minskade kollektivresandet med 30 procent. Det
går inte att dra några slutsatser om kollektivresandet har ersatts av privata resor, cykelresor eller uteblivna resor.
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Fristadbostäders arbete med hållbarhet
Hej Kjell-Ove, hur arbetar ni på Fristadbostäder AB med hållbarhet,
material och livscykelanalys inom ert byggande?
Det stora med vår nybyggnation som vi håller på med nu, Prästhöjdens Trygghetsboende, är hur långsiktighet blir hållbarhet. Exempelvis har projekteringen
skett utifrån ett 100-års perspektiv istället för 50 år som branschen normalt
gör. Avskrivning på 50 år som vanligt men hela byggnadens olika systemval
och komponentval är gjorda för att vara så ekonomiska som möjligt sett över
100 år.
Vi bygger vidare på inslagen väg med att bygga stora ferbostadshus helt i trä.
Det är vi fortfarande ensamma om i den här kommunen och regionen. När vi
gjorde det förra gången så gjordes det omfattande livscykelanalyser som sedan
tredjepartsgranskades av RISE. Nu vet vi att den här byggmetoden och de
här materialvalen funkar både ur ett ekonomisk och ett förvaltningsmässigt
Kjell-Ove Sethson, VD, Fristadbostäder AB
perspektiv samt att det har det minsta möjliga klimatavtrycket. Därmed var
det lätt att välja samma tekniska lösningar i stor utsträckning i vårt nya projekt
Prästhöjdens trygghetsboende.
Vi har också kunnat korta transporterna av allt material i bygget vilket minskar klimatbelastningen i själva byggskedet.
Solceller på taket och färrvärme bidrar ytterligare till hela fastighetens långsiktiga hållbarhet.

Tekniska förvaltningens arbete för att öka biologisk mångfald
Hej Emma, hur arbetar Tekniska förvaltningen med att skapa/sköta
ängar inom Borås kommun?
Vi har olika sätt att anlägga äng. Det enklaste sättet som inte kräver så stor
omställning är att vi en gång per år, på sensommaren, slår gräset och låter det
ligga cirka en vecka för att sedan ta upp det. Vid behov kan det vara så att vi
vårstädar ytorna för att minska organiskt material, främst om ytorna står i
närheten av träd. På andra delar så har vi tagit bort matjorden och lagt på
näringsfattig jord för att sen så in ängsfröblandningar.
Ungefär hur mycket ängsmark som förvaltas av Tekniska fnns det i Borås
i dagsläget och hur mycket skulle kunna nyskapas på lämpliga ytor?
Vi har i nuläget cirka 0,9 hektar ängsytor men kommer att under 3 år
omvandla 2,4 hektar.
Finns det planer på att utöka mängden ängsmarker inom centrala Borås
och centralorterna?
De ytorna som vi planerar att omvandla ligger inom Viskanspark och sträcker
sig från Osdal/Bråt till Rya åsar.

Emma Parfält, landskapsingenjör, Tekniska
förvaltningen - Parkenheten

Varför är det viktigt med ängsytor i staden och landskapet?
Ängsytor är viktiga i staden för att möjliggöra spridningskorridorer för pollinatörer. Vi behöver hjälpa bin, färilar och
andra pollinatörer med ”stepping stones” genom staden. Tidigare var det jordbruket som hjälpte till att få till fna
miljöer för insekterna med bete och ängshävd. Men dagens storskaliga jordbruk och monokulturer, att städerna växer
samt att vi sköter våra gröna ytor för bra och städar mycket i naturen gör att blommande växter minskar. Om vi
minskar skötseln av gräs och ser till att få in en högre diversitet på våra ytor kan pollinatörer få en okej livsmiljö,
samtidigt hoppas vi att vi kan göra ytor som även människor tycker är fna att vistas i.
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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 psykiska hälsa, som en plats för rekreation och
källa till välbefnnande.

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.
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden.
Kommentar: Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att den blå och gröna infrastrukturen är kartlagd
utifrån gräsmarker, lövskogar, barrskogar och vattendrag i Borås tätort, serviceorterna och spridningsstråk
mellan orterna. Kunskapen ska ligga som underlag vid planering och revidering av grönområdesplanen. Det är
ett pågående arbete och stadens grönområdesplan och fertalet detaljundersökningar används som underlag i
planeringsarbetet. Ytterligare analyser kommer att göras.
Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå
strukturen.
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden.
Kommentar: Kommunstyrelsen rapporterar att Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för
förvärv och försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, exempelvis
naturvård, rekreation/friluftsliv. En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser
samråder kontinuerligt kring förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av
strategiska skäl.
Miljö- och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som
Stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går. Förslag har även initierats av tjänstepersoner
om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det fnns ett mycket bra samarbete och
kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och Stadsledningskansliets mark och
exploateringsavdelning i dessa frågor. Mark- och exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där
diskuteras eventuella inköp med tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta
till sig olika objekt.
Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor, samt är även är representerade i en friluftsgrupp och en dagvattengrupp, där också gröna och blå ärenden hanteras.
BEDÖMNING MILJÖMÅL 5 A: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. Kartläggning av
kommunens blå och gröna infrastruktur har kompletterats, med mer detaljerade analyser av våra stadsnära
grönstråk. Strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden för biologisk mångfald eller för grönstråk
och sammankoppling i den gröna och blå strukturen säkerställs via en naturvårdsgrupp med representanter
från olika förvaltningskompetenser.
Naturvårdsgruppen och även vattengruppen samråder kontinuerligt kring förändringar i markanvändning och
bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner.
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5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet
Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter.
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med Tekniska nämnden.
Kommentar: Miljöförvaltningen har tagit fram en rapport ”Biologisk mångfald i Borås”. Den beskriver
nuläget för biologisk mångfald i Borås och presenterar fyra arbetssätt som kommunen kan utgå från för att öka
den biologiska mångfalden.
Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridningsmöjligheter för djur och växter.
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med Tekniska nämnden.
Kommentar: Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att samarbete med Länsstyrelsen pågår i projekt för
bättre spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Bland annat har frön spridits ut i en ledningsgata så
att det blivit en spridningskorridor för bina, från Bråt till andra områden.
Inom Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större vattensalamander har det tillsammans med privata
markägare anlagts nya salamanderdammar. Med fer dammar minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar
och artens spridningsmöjlighet förbättras. I projektet arbetar Miljöförvaltningen också med inventeringar samt
att restaurera befntliga dammar och närmiljöer.
I planarbetet bevakar Miljöförvaltningen gröna stråk för spridningskorridorer av vilda djur och växter. I
ärendehantering och bygglovsremisser får markägare information om naturvärden via beslut och dialog.
Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering.
Ansvar: Tekniska nämnden.
Kommentar. År 2021 planterade Tekniska förvaltningen ytterligare 1,0 hektar i Målsryd med ek och björk.
Att lövskogsarealen ökat med 100 hektar i den nya skogsbruksplanen beror till största delen på att mycket
(ungefär 80 hektar) tätortsnära mark inventerats och lagts med i skogsbruksplanen. Viktigt att vara medveten
om att ädellövskog i vår region normalt inte klarar konkurrensen från barrträd, så skötsel krävs för att bibehålla
en ädellövskog.
Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare för att
inspirera till ökade naturvårdsåtgärder.
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden.
Kommentar: Miljö - och konsumentnämnden har skickat ut information gällande antal individer av större
vattensalamander till de fastighetsägare som äger dammarna där större vattensalamander noterades vid vårens
inventering. Guidad vandring på kommunens fastighet Gåshult i Bredared genomfördes under våren. På
fastigheten fnns en stor mångfald av arter och området planeras bli naturreservat.
BEDÖMNING MILJÖMÅL 5 B: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. Det är dock generellt
en fortsatt negativ trend för biologisk mångfald. Inom staden pågår arbete i fera förvaltningar och bolag för
att gynna biologisk mångfald och grönytor. Utöver redan nämnda aktiviteter pågår också projektsamarbete
mellan Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen och Länsstyrelsen Västra Götaland för att kunna återväta
skogsmarker i ett kommande LONA-projekt. Arbetsgrupper inom Viskans park arbetar också med kommande
projekt som påverkar livsmiljöer för skyddade arter.
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