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 Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning oktober 2017 
 
Miljöförvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget på 250 tkr vilket är 
samma prognos som lämnades senast dock har smärre variationer skett mellan 
avdelningarnas prognoser. 
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1 Miljö- och konsumentnämnden 

1.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall Avvikelse/ 
utfall 

Prognos- 
avvikelse för 

helåret 

Politisk 
verksamhet 

1 018 848 721 127 50 

Versamhetsstö
d 

6 733 5 612 5 307 305 150 

Livsmedelskont
roll 

1 285 1 071 260 811 300 

Miljötillsyn 3 560 2 967 1 842 1 125 500 

Miljöstrategiska 5 782 4 818 6 027 -1 209 -1 400 

Orangeriet 1 353 1 128 764 364 0 

Buget- och 
skuldrådgivning 

3 219 2 683 2 650 33 150 

Totalt 22 950 19 127 17 571 1 556 -250 

Miljö- och konsumentnämnden redovisar en positiv avvikelse på cirka 1 550 tkr efter oktober månad. 
Såväl kostnader som intäkter understiger periodens budget och prognostiseras även göra det vid årets 
slut. Nämnden prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget på 250 tkr vilket är samma prognos 
som lämnades senast dock har smärre variationer skett mellan verksamheternas prognoser. 

  

  

1.1.1 Politisk verksamhet 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/ 

utfall 

Prognos- 
avvikelse för 

helåret 

Intäkter      

Kostnader 1 018 848 721 -127 50 

Resultat 1 018 848 721 -127 50 

Utfallet för nämnden till och med oktober månad är ett positivt resultat på drygt 100 tkr. 

Nämndverksamheten prognostiseras lämna ett mindre överskott. 
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1.1.2 Verksamhetsstöd 

Verksamhetens nettokostnader 

Tkr Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/ 

utfall 

Prognos- 
avvikelse för 

helåret 

Intäkter 235 193 86 -107 -100 

Kostnader -6 969 -5 808 -5 394 414 -150 

Resultat -6 734 -5 615 -5 308 307 -250 

Förvaltningsledningen och verksamhetsstöd redovisar ett positivt resultat på drygt 300 tkr till och med 
oktober månad. I resultatet ingår ca 200 tkr som avser periodens andel av nämndens totala buffert på 
250 tkr. 

Förvaltningen har planerat två förvaltningsgemensamma utvecklingsdagar med visionsarbete i 
november samt ytterligare satsningar på medarbetarna i form av hälsoundersökning och 
teambuildningsaktiviteter, ledarutveckling samt en del inventarieinköp. 

Prognosen för helåret pekar på att ett verksamheten gör ett överskott på 150 tkr. 

1.1.3 Livsmedelskontroll 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Nämndbudg

et 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/ 

utfall 

Prognos- 
avvikelse för 

helåret 

Intäkter 6 895 5 746 6 158 412 -100 

Kostnader -8 180 -6 817 -6 418 399 550 

Resultat -1 285 -1 071 -260 811 450 

Livsmedelskontroll inkl tillståndsenheten redovisar ett positivt resultat på ca 800 tkr jämfört med 
periodiserad budget. 

Livsmedels årsintäkter har inte periodiserats fullt ut vilket gör att intäkterna är något för höga för 
perioden. På årsbasis bedöms intäkterna inom livsmedelsverksamheten överskrida budget medan 
intäkterna inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel inte kommer att nå upp till budgeterade 
volymer. Avvikelsen inom tillståndsenhetens intäkter bedöms till cirka 400 tkr. 

Bedömningen är att avdelningen trots avvikelsena på intäktsisdan kommer att göra ett positivt resultat 
då några vakanta tjänster medfört ett överskott inom personalbudgeten samt att intäkterna inom 
livsmedelskontrollen beräknas bli högre än budgeterat. 
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1.1.4 Miljötillsyn 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/ 

utfall 

Prognos- 
avvikelse för 

helåret 

Intäkter 7 400 6 167 4 973 -1 194 -1 600 

Kostnader -10 960 -9 133 -6 815 2 318 2 100 

Resultat -3 560 -2 966 -1 842 1 124 500 

Miljötillsyn uppvisar en positiv avvikelse mot periodiserad budget på drygt 1 100 tkr efter oktober 
månad. Avvikelserna finns på såväl intäktssidan som kostnadssidan. 

Avdelningen har haft en hög personalomsättning de senaste åren och har haft svårt att rekrytera 
miljöinspektörer till vakanta tjänster vilket gör att avdelningen prognostiserar ett överskott inom 
personalbudgeten. Bemanningsproblematiken medför även svårigheter att klara av att utföra tillsyn och 
inspektioner i den omfattning som krävs för att klara budgeterade intäkter utöver årsavgifter. 
Avdelningen fokuserar på verksamheter med störst risk och årlig tillsynsavgift för att uppnå målen i sin 
myndighetsutövning. I år täcks det stora intäktsbortfallet upp av en större budgetavvikelse på 
personalsidan. För budgetåret 2017 prognostiseras  således ett överskott men för kommande år har 
nämnden i sitt budgetförslag äskat medel för att komma tillrätta med avdelningens resursbrist både vad 
gäller medel för mer personal och medel för att justera den alltför högt satta intäktsbudgeten. 
Avdelningen har i år fått del av stadens byggbonus (totalt 750 tkr) och kommer i samband med bokslut 
att få begära att flytta över till nästa år, de medel som inte nyttjas, ca 450 tkr. 

Under de två senaste åren har flera erfarna handläggare slutat eller gått i pension. Att återbesätta 
tjänsterna har varit svårt då det dels har varit få sökanden och dels har flera av de få sökande inte haft 
rätt eller komplett utbildning. De nya handläggarna som anställts har stora behov av introducering och 
av att lära sig inspektionsmetodik från de erfarna handläggarna. Den höga personalomsättningen har 
medfört hård prioritering bland tillsynsobjekten. Följden av prioriteringar och bortprioriteringar 
avspeglar sig i antal ärenden och har i vissa fall medfört längre handläggningstider samt ökad risk för att 
inte hinna agera i tid. 

En viktigt prioritering under 2017 är att fokusera på de verksamheter som är årsbetalande. Vi har 
prioriterat tillsyn av inomhusmiljön på förskolor, för att skydda hälsan hos barn och unga. 

1.1.5 Miljöstrategiska 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/ 

utfall 

Prognos- 
avvikelse för 

helåret 

Intäkter 2 988 2 490 1 376 -1 114 -1 200 

Kostnader -8 770 -7 308 -7 403 -95 -200 

Resultat -5 782 -4 818 -6 027 -1 209 -1 400 

Miljöstrategiska uppvisar för perioden en stor avvikelse mellan budgeterade intäkter och faktiskt utfall. 
Avvikelsen omfattar i olika grad all intäktsgenererande verksamhet. Intäkterna för 
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konsumentvägledning till andra kommuner når inte budget trots att prisjustering av avtalet är gjord och 
genomfört vid halvårsksiftet. Övriga intäkter avser bidrag från bl.a. Länsstyrelsen, Boråsregionen, 
Energimyndigheten och EU. Projektbidragen från Boråsregionen och EU bedöms inte hålla budget i år 
men intäkterna bedöms öka till nästa år. Förvaltningen har en pågående diskussion med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få ersättning för nedlagd tid i arbetet med framtagandet av 
diverse planer. Hitintills har inga intäkter utgått för detta arbete. 

  

  

1.1.6 Orangeriet 

Verksamhetens nettokostnader 

Tkr Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/ 

utfall 

Prognos- 
avvikelse för 

helåret 

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 353 -1 128 -764 364 0 

Resultat -1 353 -1 128 -764 364 0 

I samband med delårsrapporten föreslår Kommunstyrelsen att Fullmäktige fattar beslut om att justera 
Miljö- och konsumentnämndens ram med 2 750 tkr som en konsekvens av att ansvaret för Orangeriet 
lyfts bort från nämnden under året. I samråd med Ekonomistyrning har justeringen av ramen gjorts i 
denna rapport. 

Under hösten kommer Orangeriets kapitalkostnader att analyseras och kvarvarande medel användas för 
att göra de nedskrivningar som kan och behöver göras. Det är dagsläget svårt att avgöra i vilken 
omfattning de kommer att uppgå till. 

1.1.7 Budget- och skuldrådgivning 

Tkr Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/ 

utfall 

Prognos- 
avvikelse för 

helåret 

Intäkter 1 335 1 113 924 -189 0 

Kostnader -4 554 -3 795 -3 574 221 150 

Resultat -3 219 -2 682 -2 650 32 150 

Budget- och skuldrådgivningen redovisar i princip ingen avvikelse mot periodiserad. 

Avvikelserna på intäktssidan beror på att avgifterna till kranskommuner debiteras kvartalsvis. 
Avdelningen har under året förhandlat om avtalen med samtliga kommuner vilket genererat betydligt 
högre intäkter än föregående år men i nivå med budget. 

Avdelningen redovisar en positiv avvikelse inom övriga kostnader. 
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Ekonomisk redovisning 

 2016 2017     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 733 1 018 848 721 127 50 

Verksamhetsstöd 6 672 6 483 5 404 5 307 97 -100 

Livsmedelskontroll 139 1 285 1 071 260 811 300 

Miljötillsyn 512 3 560 2 967 1 842 1 125 500 

Miljökstrategiska inkl. energi- och 
konsumentrådgivning 

3 311 5 782 4 818 6 027 -1 209 -1 400 

Orangeriet 3 826 1 353 1 128 764 364 0 

Budget- och skuldrådgivning 2 515 3 219 2 683 2 650 33 150 

Buffert  250 208  208 250 

Verksamhetens nettokostnader 17 708 22 950 19 127 17 571 1 556 -250 

Kommunbidrag 18 542 22 950 19 127 19 127   

Resultat jfr med kommunbidrag 834 0 0 1 556  -250 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Resultat jfr med tillgängliga medel  0     

I samband med delårsrapporten föreslår Kommunstyrelsen till Fullmäktige att Miljö- och konsumentnämndens ram minskar 
med 2 750 tkr som en följd av att ansvaret för Orangeriet flyttats från nämnden under året. I samråd med 
Ekonomistyrningsenheten har tabellen ovan har korrigerats i enlighet med förslaget. 

Jämförelse på avdelningsnivå mellan åren blir till del missvisande då en del kostnader såsom hyra och it-kostnader tidigare 
låg på förvaltningen gemensamt men är från och med i år fördelade ut per avdelning. 

Verksamhetsmått 

Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Sep 2017 Utfall Okt 2017 

Antal ärenden 3 001  2 628 2 902 

Antal händelser (Ecos) 13 362  11 783 13 214 

Antal delegationsbeslut. 914  674 755 

Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Sep 2017 Utfall Okt 2017 

Antal livsmedelsverksamheter 738 770 790 790 

Antal inspektioner 676 800 733 832 

Antal revisioner 77 100 57 64 

Antal delegationsbeslut 262 200 269 287 

Klagomål 48 50 43 52 

Registrering 101 100 72 85 

Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Sep 2017 Utfall Okt 2017 

Antal delegationsbeslut 647 600 376 435 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 152 300 100 111 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 191 150 171 182 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 25 50 67 142 

Antal kundkontakter miljötillsyn 3 742 5 000 3 488 3 841 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 570 2 000 1 737 1 884 

Antal kundkontakter hälsoskydd 1 415 1 500 1 098 1 377 
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Miljöstrategiska 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Sep 2017 Utfall Okt 2017 

Konsumentkontakter 1 768 3 000 2 535 2 808 

Informationsaktiviteter. 39 100 46 55 

Rådgivningskontakter 421 300 54 63 

Budget- och skuldrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Sep 2017 Utfall Okt 2017 

Klientkontakter 1 405 3 000 1 803 1 899 

Förhandlingsärenden 407 490 362 395 

Informationsaktiviteter 31 50 42 43 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

För 2018 prognostiseras en negativ avvikelse mot årsbudget på 250 tkr för nämnden totalt sett.  

Bufferten har inte delats ut utan nämnden har för avsikt att låta den hjälpa till att mildra det prognostiserade underskottet. 

Nämnden (den politiska verksamheten) gör ett mindre överskott. 

Förvaltningsgemensamma resurser (förvaltningsledning och verksamhetsstöd) bedöms göra ett mindre negativt resultat. 

Livsmedelskontroll inklusive tillståndsenheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse trots att intäkterna inom 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel avviker mot bugdet med 400 tkr. Intäktsbortfallet vägs till del upp av att 
personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster inom enheten. Tjänsterna tillsätts under 
november månad och inför 2018 har nämnden lämnat förslag om att Fullmäktige fastslår en ny taxa för verksamheten för 
att på så sätt öka intäkterna och därmed självfinansieringsgraden. Livsmedelskontrollen har haft en ökning av den extra 
offentliga kontrollen och det har genererat mer i intäkter än budgeterat då ärendena har varit fler och mer komplexa. 

Miljötillsyn har haft en hög personalomsättning de senaste åren och har svårt att rekrytera miljöhandläggare till vakanta 
tjänster vilket gör att avdelningen prognostiserar ett överskott inom personalbudgeten. Bemanningsproblematiken medför 
även svårigheter att utföra tillsyn och inspektioner i den omfattning som krävs för att klara budgeterade intäkter utöver 
årsavgifter. Verksamheten fokuserar på den lagstadgade verksamheten med fokus på årsdebiteringar för att uppnå målen i 
sin myndighetsutövning. För kommande år har nämnden äskat medel för att dels öka bemanningen inom miljötillsynen för 
att bättre klara av myndighetsuppdraget och dels för att komma tillrätta med de orimligt höga budgeterade intäkterna. 
Avdelningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på intäktssidan med 1 500 tkr vilket i år täcks upp av en positiv 
budgetavvikelse inom personalbudgeten vilket gör att prognosen totalt sett blir ett överskott  på 500 tkr.  Avdelningen har 
fått del av stadens byggbonus och nämnden önskar i bokslutet få flytta över de pengar som inte används i år till nästa år, 
ca 450 tkr. Dessa medel är inte med i prognosen. 

Miljöstrategiska prognostiserar en negativ avvikelse på intäktssidan. Avvikelsen omfattar i olika grad all intäktsgenererande 
verksamhet (såld konsumentvägledning till andra kommuner, Länsstyrelsen, Boråsregionen och EU). Projektbidragen från 
Boråsregionen och EU bedöms inte hålla budget i år men intäkterna bedöms öka till nästa år. Förvaltningen har en 
pågående diskussion med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få ersättning för nedlagd tid i arbetet med framtagandet av 
diverse planer. Hitintills har inga intäkter utgått för detta arbete.  Miljöstrategiska avdelningen prognostiserar en negativ 
avvikelse mot årsbudget med - 1 400 tkr. 

Budget- och skuldrådgivningen gör ett mindre överskott inom övriga kostnader. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Kommunikationspolicy 
 

Sammanfattning 
Borås Stad är en öppen organisation som arbetar på uppdrag av kommuninvånarna. 
Kommunikationspolicyn tydliggör hur kommunikation ska användas för att nå de mål 
som Kommunfullmäktige och andra politiska organ beslutar. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till ny kommunikationspolicy. 
 

Ärendet 
Borås Stads kommunikationspolicy löper ut vid årsskiftet 2017/2018, enligt 
Kommunfullmäktiges beslut om löpande revidering av styrdokumenten. 
 
Den uppdaterade kommunikationspolicyn bygger liksom den nuvarande på synen att 
Borås Stad är en öppen organisation och att vår kommunikation ska präglas av 
öppenhet och tydlighet. Även i denna nya version framgår att den som har ansvar för 
en verksamhet också har ansvar för kommunikationen.  
 
Policyn har även anpassats till en förändrad syn på kommunikation i samhället som 
framförallt handlar om ökade krav och önskemål på delaktighet och medskapande 
bland invånare, brukare, medarbetare och andra. 
  

Miljöförvaltningens synpunkter 
Kommunikationspolicyn är inriktad på att ange det förhållningssätt vi ska ha i vår 
kommunikation med omvärlden och internt i organisationen. Den innehåller de 
värdeord som anger vår attityd till kommunikationen och i kombination med 
Handbok i kommunikation ger den på så vis stöd för att agera i olika situationer. 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Miljöchef Avdelningschef 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 



Kommunikationspolicy  
 
Denna kommunikationspolicy gäller för Borås Stads förvaltningar och bolag.  
 
Borås Stad är en öppen organisation som arbetar på uppdrag av kommuninvånarna. 
Vår kommunikationspolicy tydliggör hur kommunikation ska användas för att nå de mål som 
Kommunfullmäktige och andra politiska organ beslutar. 
 
God kommunikation skapar kunskap och delaktighet hos Borås Stads invånare och med dem 
som verkar i kommunen, och är avgörande för att alla ska kunna utöva inflytande, ta tillvara sina 
rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. God kommunikation gör kommunens mål och beslut 
tydliga och förankrar dem hos invånarna. Den skapar förutsättningar för dialog, och är därmed 
en kärnfråga för demokratin. 
 
Vår information ska vara korrekt, ärlig och snabb. Den ska präglas av öppenhet och tydlighet och 
vara anpassad efter den aktuella målgruppens förutsättningar.  
I vår strävan efter en bred kommunikation ska vi göra vårt bästa för att möta målgrupperna på de 
arenor där de befinner sig – såväl fysiska som digitala.   
 
Kommunikationen ska stärka medarbetarnas kunskap och delaktighet. Kommunens medarbetare 
har ett eget ansvar för att söka och ta till sig information av betydelse för det egna arbetet och för 
kommunens verksamhet. Chefer i organisationen har ett särskilt ansvar för att tillhandahålla 
kunskap och skapa förutsättningar för dialog och kommunikation. Välinformerade och kunniga 
medarbetare i möten med kommuninvånarna är utomordentligt viktiga för Borås Stads 
kommunikation. 

Även kommunikation i form av marknadsföring från kommunen och dess bolag ska ske i 
kommunikationspolicyns anda.  

Den som har ansvar för en verksamhet ansvarar även för kommunikationen.  

I Handbok i kommunikation beskrivs hur vi ska använda kommunikationen för att kunna leva 
upp till vad som styrs av denna kommunikationspolicy.  
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att följa upp hur kommunikationspolicyn efterlevs. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Verksamhetsutövare:  
Fastighet:  Dalshestre 1:20  

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag på 22 500 kronor ur naturvårdsfonden för 

naturvårdsåtgärder på fastigheten Dalshestre 1:20. Åtgärderna är nu genomförda och 
projektet avslutat. 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 10 000 kronor betalas ut på angivet konto. 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 22 500 kronor ur naturvårdsfonden för 

stängsling av tre nya betesmarker på fastigheten Dalshestre 1:20. Åtgärderna är nu 
genomförda och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av 
beredningsgruppen för naturvårdsfonden den 2 november 2017.  

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Fårstängsel (nät 

och el) har införskaffats. En hage har stängslats in permanent med både fårnät och el 
i de andra två hagarna används elstängsel som flyttas vid behov. Tre får har 
införskaffats. 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Foton 

 

Beslut skickas till 
Sökande 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 



Besiktning av naturvårdsåtgärder   Dnr 2012-3574 
Dalshestre 1:20 

Fårstängsel (nät och el) har införskaffats. En hage har stängslats in permanent med både fårnät och el 
i de andra två hagarna används elstängsel som flyttas vid behov. Tre får har införskaffats. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Sökande:  
Fastighet:  Hunghult 1:6 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga två 

nya bostadshus med garage på fastigheten Hunghult 1:6. Som särskilda skäl för 
dispens har sökande angett att platsen genom väg är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen. Miljöförvaltningen bedömer att den aktuella vägen inte kan anses ha den 
avskiljande verkan som förutsätts för att dispens ska kunna medges och att särskilt 
skäl för dispens saknas. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens för två nya bostadshus 
och garage, på fastigheten Hunghult 1:6.  
 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga två 

nya bostadshus med garage på fastigheten Hunghult 1:6. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 5 oktober 2017. Situationsplan och 
byggnadsarea har också skickats in. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Platsen för de planerade byggnaderna ligger inom Stora Kållesjön 
strandskyddsområde som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område 
får inte nya byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och 
konsumentnämnden kan i det enskilda fallet ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl och dispensen inte strider 
mot strandskyddets syften (7 kap 18 b och 7 kap 26 § miljöbalken). 
 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
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Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna.  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- platsen genom väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen 
 
För att detta särskilda skäl ska anses föreligga har i praxis ansetts att det ska vara 
frågan om vägar som är mycket svåra att passera till fots. Väg 1629 går mellan 
Bollebygd och Seglora och utgörs av en grusväg, ca 6 meter bred. 
Hastighetsbegränsningen är satt till 70 km/h och enligt Trafikverkets statistik från 
2008 över årsmedeldygnstrafik passerar 130 fordon per dygn.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att väg 1629 inte kan anses ha den avskiljande verkan 
som förutsätts för att dispens ska kunna ges (jämför MÖD 2011:40, där en smal 
asfalterad länsväg inte bedömdes ha avskiljande effekt). Miljöförvaltningen bedömer 
sammanfattningsvis att särskilt skäl för dispens saknas. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna inte är förenliga med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 510 kronor enligt kommunens taxa för 
2017. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 
 
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen 
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt 
utsökningsbalken. 
 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Hur man överklagar 
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 Mark- och miljödomstolen  

Yttrande över överklagande av Länsstyrelsens beslut 2017-
09-05, dnr 505-5893-2017, angående nekad 
strandskyddsdispens för komplementbyggnad på 
fastigheten Seglora-Näs 1:5 
Yttrande till Mark- och miljödomstolen (M 3524-17) 
Fastighet:  Seglora-näs 1:5 
 
 

Ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en 

komplementbyggnad för skogsbruket på fastigheten Seglora-Näs 1:5. 
Komplementbyggnaden ska användas för att förvara arbetskläder, båtmotorer, åror 
och röjsåg, samt användas för värmeskydd och omklädning vid skogsarbete vintertid.  
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutade den 31 januari 2017 att det inte finns några 
särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna, vilket sökande 
överklagade till Länsstyrelsen.  
 
Länsstyrelsen avslog överklagan 2017-09-05, vilket sökande nu har överklagat till 
Mark- och miljödomstolen.  
 
Mark- och miljödomstolen kommer att hålla syn på platsen den 16 november 2017.  
 

Förslag till beslut 
- Miljö- och konsumentnämnden anser att byggnaden för sin funktion måste 

ligga inom strandskyddat område, dock är det fortfarande nämndens 
uppfattning att aktuell byggnad inte behöver vara placerad vid strandgränsen 
inom strandskyddat området.  

- Miljö- och konsumentnämnden står fast vid bedömningen att platsen för den 
tilltänka komplementbyggnaden inte utgörs av ianspråktagen mark. 

- Miljö- och konsumentnämnden godkänner miljöförvaltningens yttrande så 
som sitt eget och sänder det till Mark- och miljödomstolen.  
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Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Det är fortfarande förvaltningens uppfattning att aktuell byggnad inte behöver vara 
placerad vid strandgränsen inom strandskyddat området.  Det är inte skäligt att 
uppföra en ny byggnad vid ett allemansrättsligt tillgängligt område, när det finns 
möjliga placeringar innanför tomtplatsen där hemfridszon råder och där 
allemansrätten redan är utsläckt.   
 
Båtmotor, åror och röjsåg förvaras idag i en lada som är belägen, enligt Borås Stads 
kartverktyg IntraMAP, ca 80 meter från bryggan. Miljöförvaltningen bedömer att 80 
meter inte är en orimlig sträcka. Miljöförvaltningen finner således att det inte finns 
bärande skäl för att komplementbyggnaden för sin funktion måste ligga på den 
aktuella platsen, det finns rimliga och alternativa placeringar på sökandes tomplats, 
alternativt i närmare anslutning till gården.  
 
Att sökande är beroende av vattenvägarna för att ta sig till sin arbetsplats innebär inte 
att komplementbyggnaden måste placeras vid strandgränsen inom strandskyddat 
område. Vidare, att inte kunna tvätta sig eller byta om efter skogsarbetet är inte ett 
skäl för att aktualisera undantagsregeln i 7 kap. 16 § 1 miljöbalken. 
 
Undantagsregeln i 7 kap. 16 § 1 miljöbalken är således inte tillämplig. Det krävs därför 
dispens enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken för att uppföra komplementbyggnaden.  
 
 
Ianspråktagen mark, 7kap 18c § miljöbalken  
 
Sökande gör gällande att marken redan är ianspråktagen då området utgör en altan på 
en gammal husgrund, som för närvarande nyttjas såväl som uppläggningsplats under 
vintertid för ekor och för trädgårdsmöbler om sommaren. Sökande menar att då 
området redan nyttjas påverkas inte allmänhetens tillgång till området.  
 
Miljöförvaltningen anser fortfarande att en gammal husgrund som nyttjas som altan 
inte innebär att marken är ianspråktagen. En äldre husgrund är inte uteslutande för 
allmänheten. Husgrunden som används som altan är inte belägen inom etablerad 
hemfridszon eller beslutad tomtplats.  Platsen kan således inte anses vara lagligen 
ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften.  
 
Enligt 7kap 25§ miljöbalken får en inskränkning i enskilds rätt inte gå längre än vad 
som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Bestämmelserna innebär 
att vid prövning om ett särskilt skäl föreligger ska det göras en intresseavvävning där 
hänsyn ska tas till enskildas intressen (prop 2008/09:119 s 104). Den innebär inte en 
möjlighet att meddela dispens med beaktande av andra omständigheter än de som 
anges i 7 kap 18 c-d Miljöbalken (MÖD 2013:37). Det enskilda intresset i detta mål 
har enligt miljöförvaltningens mening inte den tyngden att strandskyddsintresset bör 
vika.   
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I övrigt hänvisar förvaltningen till tidigare skrivelser som beslutats av miljö- och 
konsumentnämnden (bilaga 1 och 2)  
 
 
 
 
 
 
Marlene Andersson 
Förvaltningsjurist 
 
 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Miljö- och konsumentnämndens beslut 2017-01-31  §14  
Bilaga 2 - Miljö- och konsumentnämndens beslut 2017-04-25  §79  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Borås Stad Tertial 2 2017 
Yttrande till Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 
Enligt Borås Stads miljömål 2013-2016, som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige 
och som förlängts året ut, ska Miljöförvaltningen sammanställa kommunkoncernens 
miljömålsuppföljning i samband med tertial- och årsredovisning. En uppföljning med 
fokus på miljöledning har skett i samband med tertial 2 i syfte att aktivera 
förvaltningar och bolag som ännu inte certifierat eller diplomerat sin verksamhet.  
 
Idag omfattas drygt hälften av kommunkoncernens förvaltningar och bolag av ett 
certifierat eller diplomerat ledningssystem och omkring hälften av de anställda har 
miljöutbildats. Borås Stads arbete med miljöledning och miljöutbildning kopplar till 
såväl lokala, regionala, nationella och globala mål för en hållbar utveckling. 
 

Förslag till beslut 
Miljö – och konsumentnämnden föreslås besluta att godkänna Miljörapport Borås 
Stad Tertial 2 2017 och översända denna till Kommunstyrelsen.  
 

Ärendet 
Enligt Borås Stads miljömål 2013-2016, som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige 
och som förlängts året ut, ska Miljöförvaltningen sammanställa kommunkoncernens 
miljömålsuppföljning i samband med tertial- och årsredovisning. En uppföljning med 
fokus på miljöledning har skett i samband med tertial 2 i syfte att aktivera 
förvaltningar och bolag som ännu inte certifierat eller diplomerat sin verksamhet.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Borås Stad arbetar vidare med att införa miljöledning i stadens verksamheter. Idag 
omfattas drygt hälften av kommunkoncernens förvaltningar och bolag av ett 
certifierat eller diplomerat ledningssystem och omkring hälften av de anställda har 
miljöutbildats. I denna korta avrapportering har vi valt att enbart fokusera på 
miljöledning.  
 
Tertialredovisning 2 omfattar perioden fram till 31 augusti 2017. Vi saknar 
redovisning från flera bolag i tertial 2. Flera bolag och förvaltningar saknar också 
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statistik över antal miljöutbildade efter omorganisationen. För att få en fingervisning 
om nuläget har vi därför använt uppgifter från årsredovisningen för 2016 och egna 
uppgifter över miljöutbildade. Vi har också delvis använt alternativa kunskapskällor 
som certifiering.nu för att få kompletterande uppgifter om bolagen. Statistiken är 
alltså ofullständig men ger en fingervisning om det arbete som kvarstår innan vi når 
uppsatta mål. 
 
Borås Stads miljömål 2013-2016 är förlängda att gälla 2017 ut. En revidering av Borås 
Stads miljömål 2013-2016 startade i maj 2015 och förslag till nya mål har varit ute på 
remiss. Även dessa innehåller mål om miljöledning.  
 
Resultat tertial 2 2017: 
 

• 43 procent av bolagen/förvaltningarna är miljödiplomerade/certifierade  
(jmf. 45 % 2016)  

• 17 procent av bolagen/förvaltningarna har stora delar av sin verksamhet 
diplomerade alternativt stora delar av verksamheten på entreprenad där 
entreprenören, HSB, är certifierad.  

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

• Cirka 55 procent miljöutbildad personal (jmf. 52 % 2016). OBS! Osäker 
statistik. 

 
Sedan höstterminens start är alla Borås Stads 130 skolrestauranger och förskolekök 
KRAV-certifierade. Detsamma gäller för äldreomsorgens 13 kök och 
gymnasieskolans sex restauranger.  
 
Följande verksamheter har inte redovisat ett certifierat/diplomerat ledningssystem:  

• Revisiorskollegiet  
• Samhällsbyggnadsnämnden 
• Miljö- och konsumentnämnden 
• Individ- och familjeomsorgsnämnden 
• Arbetslivsnämnden 
• Vård- och äldrenämnden 
• AB Bostäder i Borås  
• Inkubatorn i Borås AB  
• Viskaforshem AB 
• Borås Textile Fashion Center AB 
• Industribyggnader i Borås AB  

 
Följande verksamheter har några delar av verksamheten som saknar miljöledning:  

• Förskolenämnden 
• Grundskolenämnden 
• Vård- och äldrenämnden 
• AB Sandhultsbostäder  
• AB Toarpshus  
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Borås Stads arbete med miljöledning och miljöutbildning kopplar till såväl lokala, 
regionala, nationella och globala mål för en hållbar utveckling. Bland dessa kan 
särskilt nämnas;  
 

4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och 
färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat 
genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, 
mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, 
icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell 
mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.  
Källa: www.globalamalen.se  
 

 
12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den 
information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. Källa: www.globalamalen.se  

 

 
 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till 
följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark. Källa: www.globalamalen.se 

 

 

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Kyllared 1:90 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2011-1495) 
 

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra för LSS-boende. Ny bebyggelse får uppföras i två 
våningar. Det är viktigt för boendekvaliteterna och spridningskorridorerna intill 
planområdet att spara kullen samt delar av den övriga vegetation inom planområdet. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget. 
 

Ärendet 
Planens syfte är att i samband med förtätning införliva möjligheten att skapa bostäder 
i form av ett LSS-boende. Lagen om Stöd och Service (LSS) upprätthålls av kommun 
med syftet att ge människor med funktionsnedsättning stöd för att kunna leva ett så 
självständigt liv som möjligt. Föreslagen bebyggelse bör utformas inom ramarna för 
särskild service för vuxna och annan anpassad bostad. 
 
Området ligger utmed Färgargatan i stadsdelen Svensgärde, söder om Riksväg 40. 
Planområdets storlek är ca 4300 m² och ägs av Borås Stad. Omkringliggande 
fastigheter är av privat ägo. 
 
För att ny bebyggelse ska anpassas till områdets skala medger detaljplanen att ny 
bebyggelse får uppföras i två våningar.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen tycker att det är bra att planen medger bostäder och vård 
 
Det är viktigt, för spridningskorridoren som angränsar till planområdet, att spara den 
yttre östliga naturliga terrängen. Den består av en kulle med ung och äldre lövskog 
Det är också viktigt för boendekvaliteterna att spara delar av den övriga vegetation 
inom planområdet.  
 
Området är i gällande plan utpekat som natur och skogsmark och sammankopplar 
med naturområden som sträcker sig hela vägen till Kransmossens friluftsområde. Det 
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finns inga utpekade naturvärden inom planområdet eller i nära angränsande 
naturområde.  
 
Det finns ingen misstanke om förorenad mark inom planområdet. 
 
Enligt Borås Stads översiktliga bullerkartläggning ligger planområdet utanför de 
ljudintervall då en fördjupad bullerutredning krävs. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten, buller eller 
luft inte påverkas nämnvärt negativt. 
 

Agneta Sander Pia Aspegren 
Miljöchef Miljöutredare 
 

Bilaga 

 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
2017-09-28 §227   BN2017-1107  

 

Inbjudan till samråd för detaljplan för del av Svensgärde, 
Kyllared 1:90, Borås Stad.  
 
Välkommen att lämna synpunkter i nedanstående planärende. Planens syfte är att tillskapa LSS-
boende på en del av ett område, tidigare planlagt för natur. Området ligger utmed Färgargatan i 
stadsdelen Svensgärde, söder om Riksväg 40. Planområdets storlek är ca 4300 m² och ägs av Borås 
Stad. Omkringliggande fastigheter är av privat ägo. Gällande detaljplan P1087 från 2005 anger 
användningsbestämmelser allmän platsmark och naturområde.    
 
Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken 
och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. 
 

 
Samrådstiden pågår den 18 oktober – den 22 
november.  
 
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, 
kommunala remissinstanser och andra som har 
ett väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare 
ombeds informera eventuella hyresgäster om 
innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig 
skriftligt senast granskningsskedet kan förlora 
rätten att överklaga.  
 

Samrådsmöte 
Ett samrådsmöte kommer att hållas i Stadshuset 
på Kungsgatan 55, den 1 november kl. 16-19 i 
form av öppet hus. På mötet kommer 
representanter från kommunen att berätta om 
förslaget samt svara på frågor.  

 

Ta del av handlingarna 
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: www.boras.se/detaljplan.  
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås. Ring gärna innan besök så att 
ansvarig handläggare kan ta emot.  
 

Synpunkter till 
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 22 november via e-post till detaljplanering@boras.se. 
Ange planens diarienummer BN2017-1107 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. 
Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna 
synpunkter. Synpunkten ska även innehålla namn och adress. Det går även att skicka synpunkter med 
brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 

För mer information: 
Planarkitekt: Afshin Ghafoori, tfn: 033-35 85 34, e-post: afshin.ghafoori@boras.se 

Plan- och bygglovchef: Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
 

mailto:afshin.ghafoori@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 1-3, 
(Våglängdsgatan 151), Borås Stad - Granskning 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

Sammanfattning 
Planens syfte är att riva befintlig byggnad inom fastighet Hässlehus 3 och genom 
nybyggnation skapa nya hyreslägenheter för att möta den stora efterfrågan på 
hyresrätter i Borås. Planens intention är även att möjliggöra en flexiblare användning 
för att inte begränsa platsens möjligheter till större variation.  
 
Miljöförvaltningens yttrande i samråd har inte beaktats fullt ut och upprepas och 
förtydligas därför i granskningsskedet. Förbindelsen mellan Hässlehus 7 och 
aktivitetsparken söder om Hässlehus 3 behöver omnämnas i planhandlingarna, 
säkerställas på plankartan och utvecklas.  
 
Förslaget att lägga markparkeringar på prickmark riskerar att utgöra en konflikt mot 
att säkerställa denna förbindelse. Frågan behöver därför hanteras redan i planskedet 
även om arbetet kring parkeringsfrågorna fördjupas först i bygglovsskedet. En 
förklaring till varför dagvattendamm inte längre är aktuell behöver kommenteras och 
förklars i planhandlingarna.  
 
Förvaltningen noterar också att planavdelningens förtydligande kring våra 
kommentarer om det sociala perspektivet i planen. Lägenheter nära 
kollektivtrafikstråk bör attrahera andra socioekonomiska befolkningsgrupper som ger 
området mer variation, av såväl socioekonomisk som demografisk karaktär enligt 
planhandlingarna. Upplåtelseformer med olika hyresnivåer sägs också vara ett av 
stadsplaneringens olika verktyg för att minska segregeringen.  
 
Miljöförvaltningen ser fram emot en fortsatt diskussion och ytterligare gemensam 
teoretisk fördjupning tillsammans med planavdelningen men kanske också med 
stadens byggare om hur det sociala, ekonomiska och ekologiska perspektivet av 
hållbar utveckling kan beaktas ytterligare i den fysiska planeringen och utformningen 
av våra bostadsområden.  
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Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka planförslaget förutsatt att 
förvaltningens synpunkter beaktas.  
 

Ärendet 
Planens syfte är att riva befintlig byggnad inom fastighet Hässlehus 3 och genom 
nybyggnation skapa nya hyreslägenheter för att möta den stora efterfrågan på 
hyresrätter i Borås. Planens intention är även att möjliggöra en flexiblare användning 
för att inte begränsa platsens möjligheter till större variation.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrkte i samrådet fortsatt planarbete under 
förutsättning att Miljöförvaltningens synpunkter beaktades.  
 
Miljöförvaltningens synpunkter har inför granskningsskedet inte beaktats och inte 
heller kommenterats fullt ut i avsnittet om inkomna remissynpunkter och upprepas 
därför i detta yttrande. 
 
Grönområdesplan och parkering 
I bifogad fil till denna tjänsteskrivelse finns det grönområde som utgör en förbindelse 
till multisportparken och Hässlehus 7 utmarkerat. Området har klass 2 enligt 
grönområdesplanen. Detta område saknas i planhandlingarna. Planhandlingarna 
kommenterar enbart grönområdet utanför planområdet. I planbestämmelserna tillåts 
byggnation av parkering på det prickade området på plankartan, så kallad prickmark, 
som berör det aktuella området. Det innebär att markparkeringar kan byggas där. 
Parkering är en fråga som hanteras fördjupat i bygglov och vidare exploatering men 
eftersom förutsättningarna sätts redan i planskedet väljer vi att kommentera detta.  
 
Även om möjligheten finns för exploatör att uppföra parkering under husen är 
generellt markparkeringar billigare att bygga. Risken är därför överhängande att 
marken tas i anspråk för markparkeringar den dag omgivande parkeringar inte längre 
räcker till; eller om exploatören inte vill ta de möjligheter att genom olika åtgärdspaket 
för att öka andelen som cyklar, går och åker kollektivt, få reduktion när det gäller 
parkeringstalet.  
 
Ett begränsat antal markparkeringar kan vara motiverat, för ex. handikapparkering 
och/eller framtida bilpoolsbilar om sådana tillkommer i området. Likaså krävs visst 
utrymme för cykelparkeringar. Däremot bör andra bilparkeringar främst styras mot 
parkeringshuslösningar och/eller på plats som inte kommer i konflikt med den smala 
remsa grönområde som förbinder Hässlehus 7 med aktivitetsparken. Planavdelningen 
har nämnt möjligheten med parkering under husen. Detta är dock en mycket dyrare 
lösning än markparkering och mindre trolig att en sådan lösning väljs om inte 
bilparkering begränsas även på prickmark redan i detaljplaneskedet.  
 
Dagvatten 
Dagvattenutredning och dagvattendamm är inte heller kommenterad i plankartan. 
Under planarbetet har denna typ av lösningar diskuterats ingående. I 
planhandlingarna står att ett fördröjningsmagasin ska skapas. Miljöförvaltningen 
saknar ett resonemang om varför den lösningen ska väljas framför tidigare diskuterad 
dagvattendamm.  
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Markmiljö 
En miljöteknisk markundersökning har utförts i juni 2017. Provtagningarna visar att 
provtagningen på jord visar att riktvärden för känslig markanvändning (KM) klaras. I 
några punkter överstiger uppmätta värdet av PAH, bly och kvicksilver riktvärdet för 
MRR. Eftersom samtliga analyserade föroreningar understiger Naturvårdsverkets 
riktvärde för känslig markanvändning (KM) bedöms tillståndet som mindre allvarlig 
och åtgärder krävs inte inför bebyggelse. Däremot kan länsvatten som uppkommer 
under framtida entreprenad behöva provtas för att få beslutsunderlag hur vattnet ska 
hanteras då bly, arsenik och barium hittats vid provtagning av grundvattnet vid något 
tillfälle. Troligen är orsaken naturligt förhöjda halter i berggrunden. Bly kan bero på 
att en närliggande slänt är utfylld och påverkar grundvattnet nedströms slänten. 
Grundvattnet ska inte användas som dricksvatten och bedöms inte påverka ytvattnet.  
 
Sociala perspektivet 
Förvaltningen noterar att förvaltningens redaktionella synpunkter på avsnittet om 
upplåtelseformer lett till följande förtydligande i planhandlingarna. Stadsplaneringen 
kan minska segregeringen genom att skapa en stad där funktioner och människor 
blandas i en högre grad, bland annat genom att bygga mångfunktionella, täta 
bostadsområden med ett brett utbud av hustyper (t.ex. lägenheter, villor) och 
upplåtelseformer med olika hyresnivåer enligt planhandlingarna. Dessutom anger 
handlingarna att ”lägenheter nära kollektivtrafikstråk bör attrahera andra 
socioekonomiska befolkningsgrupper som ger området mer variation, av såväl 
socioekonomisk som demografisk karaktär”.  
 
Samlad bedömning 
Miljöförvaltningens yttrande i samråd har inte beaktats fullt ut och upprepas och 
förtydligas därför i granskningsskedet. Förbindelsen mellan Hässlehus 7 och 
aktivitetsparken söder om Hässlehus 3 behöver omnämnas i planhandlingarna, 
säkerställas på plankartan och utvecklas.  
 
Förslaget att lägga markparkeringar på prickmark riskerar att utgöra en konflikt mot 
att säkerställa denna förbindelse. Frågan behöver därför hanteras redan i planskedet 
även om arbetet kring parkeringsfrågorna fördjupas först i bygglovsskedet. En 
förklaring till varför dagvattendamm inte längre är aktuell behöver kommenteras och 
förklars i planhandlingarna.  
 
Förvaltningen noterar också att planavdelningens förtydligande kring våra 
kommentarer om det sociala perspektivet i planen. Lägenheter nära 
kollektivtrafikstråk bör attrahera andra socioekonomiska befolkningsgrupper som ger 
området mer variation, av såväl socioekonomisk som demografisk karaktär enligt 
planhandlingarna. Upplåtelseformer med olika hyresnivåer sägs också vara ett av 
stadsplaneringens olika verktyg för att minska segregeringen.  
 
Miljöförvaltningen ser fram emot en fortsatt diskussion och ytterligare gemensam 
teoretisk fördjupning tillsammans med planavdelningen men kanske också med 
stadens byggare om hur det sociala, ekonomiska och ekologiska perspektivet av 
hållbar utveckling kan beaktas ytterligare i den fysiska planeringen och utformningen 
av våra bostadsområden.  
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Detaljplan för Norrmalm 1:1, Ynglingagatan 
– samråd 
(BN2011-149) 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
uppförandet av ca 100 nya bostäder i 
blandade upplåtelseformer i Norrmalm. 
Den nya bebyggelsen ska ha en hög 
miljöprofil och den naturmark som tas bort 
ska kompenseras i närområdet. All 
parkering för den föreslagna bebyggelsen 
ska lösas på den egna kvartersmarken enligt 
kommunens parkeringsregler.  
 
Område 1 är ett område som har högt 
naturvärde, klass 3, utgör grön korridor, 
klass 2 och inte finns utpekat för 
bebyggelse i ÖP06. I grönområdesplanen 
har Borgarskogen klassning närpark med höga naturvärden (klass 3), medan 
Sagavallen har ett visst naturvärde. Mellan Sagavallen och Borgarskogen går gröna 
stråk som är viktiga för djur- och naturliv. Kullen vid område 2 är del av det gröna 
stråket och ett karaktärsfullt inslag i närnaturen i området även om det inte är klassat 
som egen yta i naturdatabas eller grönområdesplan. På kullen i område 2 växer 
tallskog som ska bevaras som naturmark med ett trädskikt som kommer att stå nära 
den nya bebyggelsen.  
 
Miljöförvaltningen anser att planbeskrivning är bra. Den får tydlig och kortfattat med 
alla aspekter vi diskuterat i planprocessen. Dock önskar Miljöförvaltningen ett fåtal 
förtydliganden kring planbestämmelser, planens genomförande, översiktsplan och 
störningsskydd i planbeskrivningen.  
 
På plankartan anser Miljöförvaltningen att planbestämmelser kring Natur behöver 
tydliggöras.  
 
Övrig miljöpåverkan i planområdet är att område 1 är utsatt för buller från järnvägen 
och i område 2 har diesellukt påträffats och markundersökning måste genomföras 
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innan byggnation. Det är viktigt att de åtgärder som behövs för att säkra geotekniken 
i område 1 inte påverkar omgivande naturmark negativt.  
 
Sammanfattningsvis anser Miljöförvaltningen att område 1 ska avstyrkas på grund av 
oersättliga ingrepp i ett värdefullt grönstråk för växter, djur och människor. Det är 
viktigt grönområde, och ingreppen kan inte kompenseras, varken inom planområdet 
eller närområdet. Område 1 är också bullerutsatt. Den samlade bedömningen är att 
bebygga område 1 är olämplig markanvändning.  
 
Miljöförvaltningen tillstyrker område 2 och ser positivt på de planerade 
kompensationsåtgärderna inom planområdet och bedömer att de är tillräckliga för att 
kompensera förlorad grönyta. Diesellukt har upptäckts i jordprover i område 2. Här 
måste man göra markmiljöundersökning. Det är olämpligt att bebygga/hårdgöra utan 
att veta omfattning och spridning på föroreningen. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avstyrker område 1, kvarteret Knekten på grund av 
den negativa påverkan på grönstruktur för människor och djur.  
 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker område 2, kvarteret Knapen. Under 
förutsättning att Miljöförvaltningens synpunkter beaktas.  

 
Ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra ca 100 nya bostäder i blandade upplåtelseformer i 
Norrmalm. Den värdefulla naturmarken som exploateras är planerat att kompenseras 
inom planområdet. Kompensationsåtgärder bekostas av exploatören och genomförs i 
samråd med kommunen.  
 
Miljöförvaltningen har varit delaktiga i hela processen från planbesked. Vi har tagit 
fram upphandlingsunderlag till naturinventering, gjort fältbesök och deltagit i 
plangruppsmöten. Miljöförvaltningen är positiv till att hänsyn tas till gröna strukturer 
i planarbetet. Dock ifrågasätter Miljöförvaltningen varför område 1 ska bebyggas. Det 
är ett område som har högt naturvärde, klass 3, utgör grön korridor, klass 2 och inte 
finns utpekat för bebyggelse i ÖP06.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Natur  
I Borås stads naturdatabas har Borgareskogen klass 3, högt naturvärde. Det är ett 
stråk längs järnvägen med blandad lövskog, vid planområdet främst bok men även i 
anslutande miljö flera andra ädla lövträd som ek, lönn och ask varav en del är grova. I 
grönområdesplanen har Borgarskogen klassning närpark med höga naturvärden (klass 
3), medan Sagavallen har ett visst naturvärde. Mellan Sagavallen och Borgarskogen går 
gröna stråk som är viktiga för djur- och naturliv. Ett stråk går genom planområdet 
och ett stråk går längre söderut vid korsningen Kråkekärrsgatan och Folkungagatan. 
Kullen vid område 2 är del av det gröna stråket och ett karaktärsfullt inslag i 
närnaturen i området även om det inte är klassat som egen yta i naturdatabas eller 
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grönområdesplan. På kullen i område 2 växer tallskog som ska bevaras som 
naturmark med ett trädskikt som kommer att stå nära den nya bebyggelsen. Vilket gör 
att bostäderna kommer att få en naturnära men relativt skuggig miljö.   
 
Enligt Grönområdesplanen ska alla ingrepp i grönområden kompenseras. 
Grönområdets funktion och värde ska kunna utjämnas (återskapas) eller ersättas, så 
att en balans uppnås. Tanken är att den som exploaterar ska bekosta en 
kompensationsåtgärd. Exploateringen i område 1 och område 2 kommer att påverka 
rörelse för människor och djurliv negativt. Därför ska ingreppen och de utökade 
hårdgjorda ytorna i och med exploateringen kompenseras. 
 
Kompensationsåtgärder förlorade naturvärden 
Område 1 
Den planerade bebyggelsen kommer att placeras över en viktig stig för rekreation 
samt grön stråk för djurlivet. Vid exploatering måste möjligheten att nå naturområdet 
säkerställas för både människor och djur. Den ytan som blir kvar för utanför 
bebyggelsen är mycket smal och brant. I område 1, Borgareskogen, ser 
Miljöförvaltningen inte att man varken har kunnat genomföra skyddsåtgärder eller 
kompensera de ekologiska funktionerna. Släppet till det gröna är för smalt för att 
säkra funktioner för människor och djur eller skapa gröna kvalitéer. Det planeras en 
väg utmed huset för att nå parkeringsgarage under huset. En lösning där man istället 
ansluter till parkeringsgaraget direkt från Folkungagatan hade sparat naturmark, men 
är enligt exploatören inte möjligt att genomföra.  Ingreppen i naturmarken går inte att 
kompensa inom den kvarvarande naturmarken inom planområdet. Storlek på Gröna 
stråk ska vara minst 20 meter, se Grönområdesplan. 
 
Område 2 
Detta område består till står del av tallskog i blockig terräng. De tallarna som ligger 
närmast gränsen för exploatering har mätts in och vite har satts. Exploatören kommer 
att stå för kompensationsåtgärder utmed Ynglingagatan. Där ska det gröna stråket 
stärkas och utvecklas. När korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan byggs om 
kommer ena armen tas bort och planteras samtidigt som parkeringsplatsen söder om 
Ynglingagatan ska tas bort för att återskapa naturmark. 
 
Avgränsning av kvartersmarken gentemot barrskogskullen, skydd av befintlig 
vegetation i hörnet och säkerställande av promenadstråk i södra delen av kullen är 
skyddsåtgärder. Medan att omvandla gatumark till naturmark och ersätta en 
parkeringsyta med grönt kan ses som kompensationsåtgärder. Miljöförvaltningen 
bedömer dessa kompensationsåtgärder som tillräckliga för att ersätta förlorade 
funktioner i område 2, dock inte område 1.  
 
Ekologisk länk söder om Sagavallen 
Tidigare exploatering vid Sagavallen (ny förskola) har redan minskat funktionen på 
grönstråket som går genom planområdet. En exploatering av område 1 i denna 
detaljplan skulle försämra detta viktiga grönstråk ännu mer. Detta sätter press på att 
behålla och utveckla den ekologiska länken sydväst om Sagavallen. I den strategiska 
planen för Knalleland (dock ej antagen) finns ytor i detta stråk planerade som 
bostäder. Exploateras område 1 anser Miljöförvaltningen att de tomter tidigare 
utpekats för möjlig bebyggelse istället måste bevaras obebyggda om grönstråkets 
funktion ska bevaras.  
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Förorenad mark 
Diesellukt har upptäckts i jordprover i område 2. Här måste man göra 
markmiljöundersökning. Det är olämpligt att bebygga/hårdgöra utan att veta 
omfattning och spridning på föroreningen. 
 
Luft, dagvatten och radon 
Miljöförvaltningen är nöjd med texterna i planbeskrivningen. 
 
Geoteknik 
Den geotekniska utredningen visar att åtgärder behöver göras för att stabilisera både 
område 1 och område 2 inför bebyggelse. Det är av stor vikt att dessa åtgärder inte 
påverkar omgivande naturmark negativt. De dramatiska höjdskillnaderna i område 1 
gör det svårt att få till en naturlig anslutning till naturmarken utan mycket stor 
påverkan i naturmarken med avverkning av träd, markarbeten och släntningar.  
 
Buller, planbeskrivning 
Störningsskydd, buller 
Det är en bra text om buller under ”Störningsskydd” på plankartan. Miljö-
förvaltningen önskar att samma text ska stå i planbeskrivningen. 
”I bostad där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överskrider riktvärdet 55 
dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en fasadsida där 55dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids. Varje bostad ska ha 
tillgång till uteplats där 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids.  
 
Planbestämmelser, planbeskrivning 
De kvarvarande träden kommer att ligga nära husen och bli en del av områdets 
karaktär. Möjligheten att ge marklov för nedtagning av träd är mycket begränsad. 
Miljöförvaltningen önskar att detta tydliggörs under planbestämmelser i 
planbeskrivningen.  
 
Planens genomförande, planbeskrivning 
Gränser och fysiska skydd måste vara tydliga under byggfasen för att inte riskera att 
skada det trädskikt som ska finnas kvar efter byggnation. Detta bör tilläggas i 
planbeskrivningen.  
 
De kvarvarande träden kommer att stå nära husen. Därför önskar Miljöförvaltningen 
att information bifogas exploateringsavtalet om hur strikt bedömningen av marklov 
för nedtagning eller beskärning av träd är. Behoven utgår ifrån träden/risk och inte 
utifrån boendes önskemål.  
 
Planbestämmelser, plankarta 
Natur 
Miljöförvaltningen anser att naturmarken bör regleras mer på plankartan. Antingen 
med tilläggsbeskrivningar kring träd och mark eller lägga till n1 och n3 (som redan 
finns på ytan för bostäder).  
 
Miljöförvaltningen vill reglera naturmarken tydligare på plankartan. Att skriva enbart 
”Natur” är jämförbart att det enbart skulle stå ”Byggnader” på ytan som ska 
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exploateras. Vi måste säkerställa att den naturtyp vi vill bevara inför planens 
genomförande även är kvar därefter. Idag finns inte en fungerande organisation för att 
bevaka detta i byggskedet.  
 
Mark och vegetation 
Miljöförvaltningen anser att det ska tilläggas att marklov gäller för fällning av träd 
inom hela naturmarken.  
 
 
 
 
 
Agneta Sander  Mia Magnusson 
Miljöchef   Miljöutredare 
    
 
 
 
Bilaga 
Planhandlingarna 
Bilder gröna länkar och inspiration  
 
Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



BILAGA 2 – Bilder grönstruktur och inspiration  DNR 2017-2660 

 
 

 

 

  



BILAGA 2 – Bilder grönstruktur och inspiration  DNR 2017-2660 

 
 

 

Rådjur i korsningen Folkungagatan/Ynglingagatan under ett fältbesök. Ett bevis på att det viktiga 
gröna stråket används av vilt. Det gröna området rakt fram i bild är där område 1 kommer att ligga.  
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Inspirationsbilder från bostadsområdet Halssmycket i Lerum där träd bevarats väldigt nära husen.  



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
2017-10-02 §10   BN2011-1495  

 

Inbjudan till samråd för detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 
m.fl. – Ynglingagatan, Borås Stad.  
 
Välkommen att lämna synpunkter i nedanstående planärende. Detaljplanens syfte är att skapa 
förutsättningar för ca 100 bostäder på Norrmalm i blandade upplåtelseformer med både hyres- och 
bostadsrätter. Ambitionen med planen är att behålla det gröna stråk som sträcker sig genom området, 
där förlorad naturmark kompenseras. Den nya bebyggelsen är anpassad i skala till den omgivande 
bebyggelsen och topografin. 
 
Planområdet är uppdelat i två delar med en del placerad i det gröna släppet där Ynglingagatan går ut i 
Folkungagatan, mellan Folkungagatan 21 och 23. Den andra delen är placerad i hörnet av 
Ynglingagatan och Kråkekärrsgatan söder om kullen, där det idag står ett garage på en del av ytan, 
som annars består av naturmark. Gällande detaljplaner för området är Stadsplanerna P155 och P163 
från 1944 och 1945. 

 Samrådstiden pågår den 4 oktober – den 5 november.  
 
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala 
remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i frågan. 
Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om 
innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig skriftligt senast 
granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga.  
 
Samrådsmöte 
Ett samrådsmöte kommer att hållas i Stadshuset på Kungsgatan 
55, den 9 oktober kl. 16-19 i form av öppet hus. På mötet 
kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget 
samt svara på frågor.  

 
Ta del av handlingarna 
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås. Ring gärna innan besök så att 
ansvarig handläggare kan ta emot.  
 
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida, www.boras.se/detaljplan eller via direktlänken: 
http://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/p
agaendedetaljplanearbete/planuppdrag/norrmalmnorrmalm11mflynglingagatan.5.560f4754158d3176d
4071671.html 
 
Synpunkter till 
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 5 november via e-post till detaljplanering@boras.se. 
Ange planens diarienummer BN2011-1495 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. 
Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna 
synpunkter. Synpunkten ska även innehålla namn och adress. Det går även att skicka synpunkter med 
brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
För mer information: 
Planarkitekt: Jonatan Westlin, tfn: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se 
Plan- och bygglovchef: Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 

tel:033-358572
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Borås Stads miljömål remissredogörelse 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner remissredogörelsen och lägger den till 
handlingarna. 
 

Ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2016 uppdraget att revidera Borås Stads 
miljömål 2012-2016. Miljömålen var på remiss våren 2017 och miljömålen har däref-
ter justeras utifrån de inkomna synpunkterna.  
 

Revidering av miljömålen 
De reviderade miljömålen var på remiss mellan den 2017-02-22 och 2017-04-27 och 
34 instanser skickade in ett svar på remissen. Svaren har sammanställts och miljömå-
len har i vissa avseenden reviderat utifrån de inkomna synpunkterna. En jämförelse 
mellan de gamla miljömålen, remissutgåvan av miljömålen och nuvarande förslag 
finns bifogat ärendet.  
 
Arbetet med revideringen av miljömålen har gjorts i samverkan med nyckelpersoner 
inom förvaltningar och bolag, för att säkra att målen blir utmanande utan att vara 
omöjliga att uppnå. En styrgrupp med politiker från Miljö- och konsumentnämnden 
samt de två kommunalråden har diskuterat målformuleringar under resans gång.   
 
 
 
 
Agneta Sander Susanne Arneborg 
Miljöchef Energisamordnare 
 

Bilaga 
Jämförelse med gamla miljömål 
Remisredogörelse 
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Redogörelse av miljömålsremis 
 
De reviderade miljömålen var på remiss mellan den 2017-02-22 och 2017-04-
27 och 34 instanser skickade in ett svar på remissen. 
 
Remissvaret från följande organisationer innehåll en tydlig tillstyrkning av 
remissen: Vänsterpartiet, Centerpartiet, Förskolenämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämn-

den, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, Tekniska nämn-
den tillstyrker remissen under förutsättning av att nämndens yttrande beaktas, Kommunstyrelsen, 
Lokalforsörjningsnämnden, IBAB 

 
Avstyrker remiss: Liberalerna, Servicenämnden 
 
Revisionskollegiet avstår från att yttra sig; Ulricehamns kommun har inga synpunkter; 
Västtrafik har inga synpunkter. 

 

Generella synpunkter  
Vänsterpartiet: Det är en ambitiös och heltäckande plan som har arbetats fram. Att kopplingen till 
såväl internationella, nationella och lokala mål och strategier görs tydlig uppskattar vi, likaså am-
bitionen att integrera det miljöstrategiska arbetet i ordinarie kvalitetsarbete. 
 
Liberalerna: Vi saknar en analys över kostnader, arbetsinsats och konsekvenser för våra nämnder 
och bolag. Förslaget bör omarbetas för att bli mer stringent och kortfattat. Antalet mål och åtgär-
der bör kraftigt begränsas för att koncentreras på några få miljömål som är av särskild betydelse 
och lätta att följa upp.  
Miljömålen bör inriktas i första hand med hänsyn till barn och ungas välbefinnande. 
Sammanfattningsvis föreslår Liberalerna Borås att Miljömålen återremitteras till Miljö och kon-
sumentnämnden för omarbetning enligt våra intensioner. 
 
Centerpartiet: Centerpartiet ställer sig bakom ambitionerna om att Borås skall vara en ledande mil-
jökommun. Vi vill understryka vikten av att Borås Stad arbetar för att säkra en långsiktigt god 
hushållning med resurser och att kommunens verksamhet bidrar till en hållbar utveckling utifrån 
en ekologisk, social och ekonomisk dimension. 
Det går att se de föreslagna miljömålen också som en vision då flera av målen sträcker sig långt 
längre än den period som miljömålen omfattar. 
För att de berörda nämnderna och bolagen lättare skall kunna prioritera bland åtgärder vore det 
bra med en analys av de kostnader som är förknippade med de åtgärder som presenteras. En be-
dömning av kostnaderna finns i nuläget endast i några enstaka fall. 
Centerpartiet saknar också en beskrivning av de förändringar som nu föreslås jämfört med de 
miljömål som tidigare antagits i kommunen. Vilka överväganden har gjorts och vad är bakgrun-
den till att vissa mål strukits och andra tillkommit? 
Önskvärt vore om det fanns ett bakgrundsmaterial innehållande en övergripande analys av vilka 
de viktigaste miljöfrågorna för vår kommun är samt var kommunen möter de största utmaning-
arna. Detta skulle ge större tyngd åt målen. En sådan analys skulle också ge en mer trygg förviss-
ning om att Borås Stad har valt rätt mål och åtgärder att jobba med. 
 
Moderata Samlingspartiet i Borås: Vi förordar ett mer visionärt/idèbaserat och mindre detaljstyrt 
måldokument, där enskilda mål mer är ägnade att kunna utvärdera rörelseriktningen än att detalj-
styra. Erfarenhet från ledarskap visar att värdestyrning normalt är överlägsen detaljstyrning, detta 
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då människor -om man förstår syftet – kan agera självständigt och innovativt snarare än att styras 
av gamla tankar. 
Vi föreslår därför: 
1. Antalet mål/ målområden begränsas. Dokumentet innehåller fler än 50 st etappmål 
som ska nås under de kommande åren. Vi förordar att antalet mål begränsas kraftigt för 
att nämnder och styrelser ska ha en rimlig chans att hinna med samt kunna nå uppsatta 
mål, målen får heller inte bli så administrativ betungande att arbetet blir ineffektivt. Det 
mål som finns kvar bör i största möjliga grad baseras på resultat och inte på teknik. 
2. Det detaljerade mål som föreslås bör förses med en realistisk kostnadsbedömning. 
Trots att ordet ”kostnad” finns redovisad under varje etappmål, redovisas ingen beräknad 
Kostnad för arbetet med att nå målet eller hur detta förväntas att finansieras. Miljö- och 
Konsumentnämnden pekar särskilt på, i Miljörapporten 2016, att när det inte avsätts 
Resurser i nämndernas budgetar försvåras arbetssituationen för miljökoordinatorer och 
Miljömålsrapportörer. 
3. De mål som föreslås måste vara relevanta och realistiska. Det brukar anges att mål 
ska vara specifika, mätbara, attraktiva, realistiska, tidsbestämda och accepterade, så är inte 
alltid fallet med de föreslagna målen. Exempelvis föreslås i etappmål 4b att hälften av alla 
resor inom kommunen (geografiskt) ska ske med kollektivtrafik, cykel- eller gångtrafik. 
Idag är cirka 65-66 % bilresor och kollektivtrafiken står för 16 % vilket är väldigt lågt. 
Är målet realistiskt, är det attraktivt och är det accepterat av boråsarna? 
 
Moderaterna i Borås kan därför inte ställa sig bakom förslaget till miljömål utan vi ser behov 
av en betydande omarbetning av målen. 
 
Svenljunga kommun: Anser att Borås Stad har ett gediget och inspirerande miljöarbete. 
 
Trafikverket: Förslaget till Borås stads miljömål är överskådligt och begripligt. Förslaget fångar de 
flesta miljöproblemen och beskriver flera viktiga åtgärder för att nå målen. Tidsperspektivet för 
föreslagna mål och åtgärder är fram till 2020. Övergripande mål i ett längre perspektiv (t.ex. 2040) 
saknas. Det vore inte fel om det togs upp kortfattat. 
Det är positivt att Borås Stad fokuserar på frågor som rör energi, klimat, samhällsplanering och 
transporter. Alla miljömål påverkas på ett eller annat sätt av trafiken. Generellt sett mår all miljö 
bättre av mindre trafik. Det innebär att det är viktigt med bilsnål samhällsplanering för att uppnå 
de flesta miljömålen. 
Trafikverket ser gärna att Borås Stads Miljömål ges en tydligare koppling till de Transportpolitiska 
målen. Särskilt hänsynmålet för säkerhet, miljö och hälsa med preciseringar bör vägas in där de 
berörs i utvecklingen av Borås Stad för en hållbar samhällsutveckling. Flertalet mål bör kunna 
kopplas mer konkret till översiktsplanen. Trafikverket ser positivt på att Borås stad har höga am-
bitioner för att arbeta med mobility management i samhällsplaneringen. 
Trafikverket har, tillsammans med Borås Stad, arbetat fram ÅVS Noden Borås. Studiens resultat 
och målen i denna kan med fördel inarbetas i miljömålen. 
Trafikverket ser gärna ett fortsatt samarbete inom utvecklingsområden som berör Trafikverkets 
verksamhet och anläggningar där samverkan är nödvändig för att uppnå störst möjliga miljöeffek-
ter och en hållbar samhällsutveckling som t ex mobility management, klimatåtgärdsplan, bulleråt-
gärdsplan, trafikstrategi och samhällsinvesteringar. Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande 
i ärendet. 
 
Länsstyrelsen: Borås Stads miljömål är ett kort och koncist dokument där det syns att Borås har 
arbetat med sina lokala miljömål länge. Målen har en bra bredd områdesmässigt och utifrån 
kommunens verksamhet, och ansvaret för etappmålen framgår tydligt. Figurerna, illustrationerna 
och informationsrutorna är tydliga, lättar upp dokumentet och underlättar för förståelsen. 
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Länsstyrelsen ser gärna att miljömålsdokumentet kopplade mer till de regionala miljömå-
len/miljömålsarbetet för att tydliggöra hela kedjan från nationell till lokal nivå. Den kopplingen 
finns delvis under mål 4 men saknas på de övriga målen samt i inledningen.  
Borås – en ledande miljökommun. Det är lovvärt att kommunen fortsätter att öka takten i sitt 
interna arbete inom kommunkoncernen. Att vara föregångare är ett viktigt strategisk arbetssätt 
för att få genomslag i miljömålsarbetet. 
Upplägget att förvaltningar och bolag klimatkompenserar sina resor och använder pengarna till 
miljöarbete ses som mycket positivt både ur ett åtgärds- och kunskapsperspektiv. 
De dokument som finns kopplade till miljömålen i figuren på sidan 5 bör vara lätta att hitta. 
Länsstyrelsen har till exempel inte hittat Vattenresursprogrammet som man hänvisar till när det 
gäller vattenfrågorna. I figuren saknas vidare ”Naturvårdsprogram” samt ”Översiktsplan”. 
Avslutningsvis vill Länsstyrelsen upprepa att Borås Stad genom sina miljö-mål på ett bra sätt tagit 
ansvar för den lokala anpassningen av riksdagens miljömål. Det framgår att Borås har arbetat 
med sina lokala miljömål länge. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden: När det gäller Miljömålen ställer Samhällsbyggnadsnämnden sig positiv 
till miljömålens utformning. Ansvaret för etappmålen är uppdelat på olika nämnder och bolag. 
Vissa av etappmålen står Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig för. Målen och etappmålen 
för nämnderna och bolagen beskrivs med åtgärder samt indikatorer. Åtgärderna har en hög am-
bitionsnivå i linje med miljöpolicyn och innebär i vissa fall att såväl ekonomiska som personella 
resurser, men även kompetensutveckling, krävs för att nå målen. 
 
Vård och äldrenämnden: Generellt för samtliga mål inklusive etappmål, är att om aktiviteteter i syfte 
att uppnå miljömålen förläggs till verksamheterna, behöver en utförlig kostnadsberäkning genom-
föras. Det är i verksamheten som den kostnadsdrivande effekten uppstår i form av personaltid 
för att utföra åtgärder och verksameten behöver därför ekonomisk kompensation.  
I arbetet med att nå uppsatta miljömål, bör även den sociala hållbarhetsaspekten beaktas. Genom 
konceptet med resursgrupper, som idag är ett samarbete mellan Vård- och äldrenämnden och 
Arbetslivsnämnden, sker ett arbete som innebär såväl miljömässiga vinster som samordningsvins-
ter. De personer som ingår i resursgruppen har idag en anställning utifrån arbetsmarknadsstöd 
eller har beviljat försörjningsstöd. De får genom att t.ex. sköta tvätt av arbetskläder och bilvård 
för hemtjänstens bilar, meningsfull sysselsättning som syftar till att komma ut på arbetsmark-
naden.   
 
Fritids- och folkhälsonämnden: de reviderade miljömålen är välarbetade och omfattande. Det är posi-
tivt att miljömålen så långt det är möjligt ingår i det ordinarie kvalitetsarbetet.  
Det underlättar att det finns en särskild miljöpolicy för staden att förhålla sig till i det kommande 
arbetet med miljöledningssystemet. 
 
Tekniska nämnden: vill poängtera hur viktigt det är att varje miljömål: 
•Är tydligt och har en huvudansvarig. 
•Har åtgärder som är konkreta och mätbara. 
•Specificerar nämndernas/styrelsernas ansvar. 
•Har en uppföljning endast om utgångsläget är känt och mätbart. 
Tekniska nämnden förutsätter att Tekniska förvaltningen kommer att beredas tillfälle att med-
verka innan de slutliga miljömålen tas. 
Tekniska nämndens yttrande i sin helhet Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig 
över ett nytt förslag till Miljömål. Kommunens nuvarande miljömål har förlängts så att de gäller 
även för 2017. De nya miljömålen bör därför inte gälla förrän 2018. Målen måste kunna uppnås 
av de kommunala nämnderna och bolagen på egen hand – vi kan inte ha mål där det krävs att 
andra aktörer som stat och allmänhet gör insat-ser för vi råder inte over dem. Det finns däremot 
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inget som hindrar att kommunen har mål och genomför åtgärder som ökar människors miljö-
medvetenhet. Det är ingen nackdel om det finns tidssatta etappmål – d v s mål som skall vara 
uppfyllda före 2020.När uppföljning och kompletterande indikatorer används måste de vara 
kopplade till specifika mål och åtgärder. Det måste framgå här eller i målet vad vi skall nå fram 
till. Det är ingen mening att mäta något bara för mätandets skull. I kapitlet uppföljning nämns de 
nuvarande miljömålen och ”för de mål som inte är uppnådda fortsätter arbetet. Indikatorer 
knutna till dessa mål kommer att följas i miljömålsuppföljningen”. Nämnden anser att de miljö-
mål som inte uppnåtts och som fortfarande är relevanta bör återfinnas i de reviderade målen. 
Underlaget till de gamla miljömålen togs fram av olika arbetsgrupper där förvaltningar och bolag 
var representerade. Det är ett bra sätt att arbeta på. Tekniska nämnden förutsätter att Tekniska 
förvaltningen kommer att beredas tillfälle att medverka innan de slutliga miljömålen tas. 
I övrigt hänvisas till mer detaljerade synpunkter som behöver beaktas till bilagan. 
 
Kommunstyrelsen: Under respektive etappmål anges en eller flera nämnder/bolag, under rubriken 
"ansvar". Vad detta ansvar betyder för respektive delmål behöver förtydligas. Är det tänkt att den 
nämnd som står först i raden ska ha ett huvudansvar, projektleda och rapportera status för hela 
etappmålet eller ska var och en av de uppräknade nämnderna/bolagen var och en för sig åtgärda, 
bekosta och rapportera bara för den egna verksamheten.  
Uppföljningen bör kunna göras mer konkret och direkt kopplat till åtgärderna. De arbetssätt som 
anges under "åtgärder" och de indikatorer som anges under "uppfölj-ning" kan gärna i ökad ut-
sträckning kvantifieras och tidssättas. Vissa begrepp behöver förtydligas för att underlätta upp-
följning, till exempel vad som menas med "grönområde" och "vardagslandskap". 
Stadsledningskansliet kan ge stöd till Miljöförvaltningen för att bidra till att produkten blir mer 
användbar och tydlig. 
 
Sociala omsorgsnämnden: Miljömålen och Miljöpolicyn har båda ett bra och relevant innehåll. I mil-
jömålen finns det behov av ett antal förtydliganden främst när det gäller struktur och ansvar. 
Miljömålen har i sin helhet ett bra och relevant innehåll, det finns dock oklarheter och behov av 
förtydliganden. Här nedan följer nämndens kommentarer och synpunkter som inleds med en 
allmän synpunkt på strukturen och därefter tas i första hand upp de mål och etappmål som berör 
förvaltningen direkt 
Under varje etappmål står rubrikerna: - Åtgärder – Uppföljning – Ansvar – Kostnad – Utgångs-
läge. Det framgår inte tydligt vad som ska följas upp. Om åtgärderna också ska följas upp bör det 
samlas under en uppföljningsrubrik. Det kan bli tydligare om rubriken ”Uppföljning” ändras till 
”Indikatorer” eftersom den termen används i uppföljningssystemet.  
Under tre av etappmålen finns andra rubriker. Det är etappmål 1a – Kompletterande indikatorer, 
etappmål 3a – Uppföljning/indikatorer samt etappmålen 4a och 4b Kompletterade indikato-
rer/uppföljning. Ett förtydligande behöver göras om vilken skillnad det innebär i uppföljningen. 
Är det inte någon större skillnad vore det bättre om alla etappmål hade samma struktur. 
 
Grundskolenämnden:  ”Borås stads miljömål 2017-2020” innehåller många viktiga aspekter för att 
kommunen skall kunna fortsätta utvecklas till att bli en ännu mer miljövänlig kommun. Generellt 
sett är förslagen till målen väsentliga och åtgärderna och indikatorerna är nära kopplade till målen. 
Det är bra att det vid varje mål finns en informationsruta där det tas upp vilka andra mål, strate-
gier och planer som målet är kopplat till. 
Förvaltningarnas miljöledningssystem, Miljödiplomering enligt svensk Miljöbas, innefattar väsent-
ligt miljöarbete som påverkar miljön och klimatet. I miljöledningssystemet ingår en miljöutred-
ning vilken innefattar viktiga mål och åtgärder som verksamheterna behöver jobba med. De om-
råden som innefattas i nuläget är till exempel tjänsteresor och utbildning.  Dessa områden skall 
enligt Miljöledningssystemet följas upp och eventuellt revideras årligen. Eftersom samma områ-
den återfinns i förslaget till Miljömål för 2017-2020, finns risk för dubbelrapportering. Önskvärt 
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vore därför färre mål och åtgärder, vilka inte redan innefattas av förvaltningarnas miljöledningssy-
stem. Ett annat sätt skulle kunna vara att Miljöförvaltningen gör någon form av internrevision 
och tittar på hur förvaltningarnas arbete med miljöledningssystemet fungerar, till exempel att mål 
och åtgärder följs upp och att det finns en aktuell miljöutredning. Miljöförvaltningen skulle då 
kunna vara ett direkt stöd i arbetet med förvaltningarnas Miljöledningssystem. 
I miljömålen finns ”Kostnad” visserligen med som en punkt vid varje etappmål men finansie-
ringen av målet antingen saknas, är mycket vagt formulerat och/eller dåligt underbyggt och detta 
anser Grundskolenämnden vara en brist i planen. Det finns en medvetenhet om att målen är 
kostnadsdrivande, men för många av målen anges inte hur finansiering ska ske.  
Förslaget till Miljömål har en mycket detaljerad karaktär och riskerar skapa omfattande administ-
ration för Grundskolenämnden. Miljöarbetet är viktigt och just därför får det inte uppfattas som 
ett hinder i det vardagliga arbetet. Grundskolenämnden föreslår att dokumentet renodlas så att 
det blir stringent hållet och enkelt att arbeta med för nämnderna. Det sätt som förslaget till mil-
jömål byggts upp på gör det svårt att bedöma konsekvenser för nämndens verksamhet. 
 
Servicenämnden: Servicenämnden ser att upplägget i förslaget till Borås stads miljömål 2017-2020 är 
bra. Där finns hänvisningar och kopplingar mot både Borås stads styrdokument och mot nation-
ella och globala mål inom området. Servicenämnden konstaterar att miljömålen är framtagna med 
stor kunnighet och entusiasm för miljöfrågor. Servicenämnden konstaterar också att det generellt 
sett är så att om man vill åstadkomma förändringar inom något område kräver detta förändrade 
beteenden, man måste agera annorlunda mot vad man gjort tidigare. Ur det perspektivet kan mil-
jömålen ses som framåtsträvande, något som i sig är bra. 
I miljömålen finns ”kostnad” visserligen med som en punkt vid varje etappmål, men finansiering-
en av målet antingen saknas, är mycket vagt formulerat och/eller dåligt underbyggt och detta 
anser Servicenämnden vara en brist i planen. Det finns en medvetenhet om att målen är kost-
nadsdrivande, men för många av målen anges inte hur finansiering ska ske. 
 
Fristadbostäder: Bolaget har egna miljömål och egen miljöpolicy som vi arbetar mycket aktivt med. 
Vi finner att Borås Stads miljömål och miljöpolicy följer samma linje vilket gör det lätt för oss att 
ställa oss bakom dem. 
 
Vårgårda kommun: Vårgårda kommun vill framföra att miljömålsdokument är välarbetat, 
Ambitiöst och har en bra och tydlig struktur. Det är även föredömligt att 
Målen kopplas till andra mål och styrdokument kring miljö och hållbarhet. 
Genomförandet av åtgärderna kommer vara en viktig del i att skapa det 
Hållbara samhället. 
 
Hyresgästföreningen: Hyresgästföreningen är till övervägande delar positiv till förslaget och kan ställa 
sig bakom. Det finns dock vissa förbättringsförslag som att all form av bostadsbyggnation i 
kommunen förutsätter att miljöklassat material används i samband med ny- och ombyggnad. 
Material som uppfyller kraven kan även med fördel hämtas ifrån andra länder när pris och kvali-
tet sammantaget gör det valet konkurrenskraftigt. Hyresgästföreningen tillstyrker förslaget när det 
gäller vilka miljöaspekter som ska vägas in med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden. Det är angeläget att de över-
väganden som görs främjar bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbestånden. Samtidigt vill 
Hyresgästföreningen påpeka betydelsen av att planläggning sker så att så kallad blandad bebyg-
gelse med olika upplåtelseformer eftersträvas. Hyresgästföreningen anser att förslaget i stort sett 
är bra, men följande tillägg skulle öka acceptansen för förslaget. Hyresgästföreningen anser att det 
saknas Hållbar livsstil för boende i Borås kommun. En utgångspunkt för ett sådant avsnitt är att 
alla kan göra något för miljön, varje dag. Dina val har betydelse – hur du bor, vad du handlar, hur 
du reser och vad du äter. Här finns en rad möjligheter att lyfta fram: 
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Hyresgästföreningen hade välkomnat ett utförligare och ett djupare resonemang kring olika mil-
jöfrågor, i övrigt tillstyrker vi förslaget. 
 
IBAB: Styrelsen bedömmer att det finns goda möjligheter att nå miljömålen. 
 
Kommunala funktionshinderrådet: Rådet anser att slutresultatet är bra men vill föra fram några delar 
som upplevs oklart.  
 
Centrala pensionärsrådet: Rådet anser att det är för många mål. Prioritera några mål. Borås har fått 
pris två år i rad för sitt strukturerade arbete med att hålla Borås rent och snyggt. Ska vi leva ett 
gott liv ska det ske i en bra miljö. Informera om vikten av miljöarbete. Vi måste lära våra barn i 
ett tidigt skede. Det är bra att skolan arbetar aktivt med miljöfrågor, t ex med matsvinn och sop-
sortering. Nedskräpning är en viktig del i miljöarbetet, vid våra sopstationer och busshållplatser 
ligger det mycket skräp. Här finns förbättringar att göra.  

Svar på synpunkter: 
Miljömålsarbetet ska ske inom ramen för nämnders- och bolags ordinarie budget. I de fall extra 
resurser behövs kan nämnder och bolag ta med aktiviteterna i budgetprocessen. Den nämnd eller 
bolag som är ansvarig för ett miljömål är även ansvarig för att ta fram kostnadskalkyler när det 
behövs och integrera aktiviteter i budgetprocessen.  
Nämnder och bolags avgift inom klimatkompenseringssystemet används för att skynda på miljö-
målsarbetet. Miljömålsarbetet kan dock inte till fullo finansieras med klimatkompenseringsmedel. 
Klimatkompenseringsavgiften för inte användas till återkommande kostnader eftersom klimat-
kompenseringsavgiften ska minska över tid. Klimatkompenseringspengar får inte användas för 
vikariekostnader när personal går på miljöutbildning. Detta ställningstagande är gjort eftersom det 
då inte skulle finnas pengar kvar till miljöarbete. 
 

Synpunkter på mål 1 
 Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet 
 
Grundskolenämnden: Kommentar till etappmål 1a och 1b. Dessa etappmål har funnits sedan 2013. 
Kunskap för att införa ett miljöledningssystem i utbildningsklustret tillsammans med övriga för-
valtningar på Olovsholmsgatan finns. Förvaltningen ser svårighet att prioritera arbete med miljö-
ledningssystem då det saknas en miljökoordinator.    
 

Synpunkter på etappmål 1A 
Alla förvaltningar och bolag med mer är tio anställda ska ha ett miljöledningssystem 

Centerpartiet: Etappmålet och dess uppföljning måste följas åt så målen blir tydliga. I nuläget är det 
först då man läser under rubrik ”Ansvar” som det framgår att målet egentligen är två olika bero-
ende på förvaltningens/bolagets storlek. 
Förslaget är att stryka enligt nedan och komplettera texten i själva målformuleringen i stället. 
ANSVAR: Alla nämnder och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem. Bo-
lag med färre anställda ska ha en miljökoordinator med kompetens om miljöledningssystem och 
internrevision. 
 
Förskolenämnden: Eftersom samma områden återfinns i förslaget till ”Miljömål för 2017-2020, 
finns risk för dubbelrapportering. Önskvärt vore därför färre mål och åtgärder, vilka inte redan 
innefattas av förvaltningarnas miljöledningssystem. Ett annat tillvägagångssätt skulle kunna vara 
att Miljöförvaltningen gör någon form av internrevision och tittar på hur förvaltningarnas arbete 
med miljöledningssystemet fungerar. 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden: Individ- och familjeomsorgen är en ny förvaltning och har ännu 
inte inlett ett arbete med att starta upp ett miljöledningssystem. Ett stort antal av den personal 
som tillhör förvaltningens verksamheter har dock genomgått miljöutbildning. På t.ex. boenden 
inom verksamheter för Barn och Unga och verksamhet för vuxna krävs resurser för att täcka 
vikariekostnader för att genomföra utbildningar.  
 
Vård- och äldrenämnden: Det är relevant att förvaltningar med mer än tio anställda har ett miljöled-
ningssystem då det skapar struktur i miljöarbetet.  
Miljöledningssystemet ska, enligt förslag till Borås Stads miljömål 2017-2020, omfatta krav på 
miljöutbildning för samtliga medarbetare och förtroendevalda. I och med detta krav måste Vård- 
och äldrenämndens verksamheter ersättas ekonomiskt för att täcka kostnader för vikarier, plane-
ring och bemanning. Verksamheten värnar om kontinuiteten för brukarna, vilket gör att extra 
resurser för planering, behövs inför frånvaro för t.ex. miljöutbildning.  
 
Sociala omsorgsnämnden: Detta etappmål har funnits sedan 2013 och är ett viktigt mål för att nå 
framgång i miljöarbetet. Det kräver resurser för att genomföras. Vikariekostnader borde kunna 
räknas som klimatkompensering. I personalintensiva verksamheter är det en av de större kostna-
derna och ofta en förutsättning för att personal ska kunna frigöras och gå på utbildning. Arbete 
pågår med att införa miljöledningssystem inom Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
Borås energi och miljö AB: Det är ett ambitiöst mål att alla förvaltningar och bolag skall ha ett eget 
miljöledningssystem. Det bör tydligare framgå att det inte enbart behöver vara certifierat utan 
även kan vara ett diplomerat miljöledningssystem. Det finns risk för att administrationen för mil-
jöledningssystemen, för små förvaltningar och bolag, blir relativt sett högre än vad investeringar i 
miljöarbetet  kostar. 
 
Servicenämnden: Det anges att klimatkompensationspengar får användas för avgifter för miljöled-
ningssystem, men till det kommer andra kostnader, t.ex. för årliga revisioner, vikariekostnad när 
medarbetare genomgår utbildning, och för miljökoordinator. Hur dessa kostnader ska finansieras 
anges inte. 
 
Lokalforsörjningsnämnden: Lokalförsörjningsförvaltningen är certifierad enligt ISO 14001 vilket stäl-
ler krav på ständiga förbättringar. 
 
 

Synpunkter på etappmål 1B 
Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ett miljöledningssystem. 

Centerpartiet: Mycket bra miljömål där vi får ett ledningssystem och når till många kommuninvå-
nare. 
 
Grundskolenämnden: Majoriteten av skolorna arbetar med miljöcertifieringen ”Grön Flagg”. Det 
saknas dock risk- och konsekvensanalys kring hur kostnader för arbete med Grön Flagg på skolor 
ska prioriteras då Grön Flagg-arbete konkurrerar om personalens tid och resurser kopplade till 
andra mål. Detta medför att Grön Flagg-arbete kan komma att prioriteras ned på vissa skolor för 
att skapa utrymme för annat förbättringsarbete under viss tid.    
 
Svar på synpunkter: 
Miljömålsarbetet ska ske inom ramen för nämnders- och bolags ordinarie budget. I de fall extra 
resurser behövs kan nämnder och bolag ta med aktiviteterna i budgetprocessen. Miljömålet är 
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omformulerat efter remissen då Grön flagg inte är ett ledningssystem utan ett arbetssätt för mil-
jöarbete i skolor. 
 

Synpunkter på etappmål 1C 
Borås Stads miljö- och kvalitetsarbete integreras 

Centerpartiet: Detta mål är mer av en organisatorisk fråga och syftar till att miljömålsarbetet och 
dess uppföljning skall bli en del av den ordinarie verksamheten och administrationen. Av den 
anledningen bör målet strykas. 
 
Förskolenämnden: Förslaget gällande att integrera miljömålsarbetet och kvalitetsarbetet ser förvalt-
ningen positivt på. Dock finns oklarheter gällande hur detta är tänkt att fungera. 
 
Vård- och äldrenämnden: Att integrera uppföljning av miljömålen i ordinarie uppföljningar istället 
för, som nu, i separata uppföljningar är mycket bra och efterfrågat. En samordnad och integrerad 
uppföljning ger tydliga signaler om att miljöfrågor ska ingå i det dagliga arbetet och inte är ett 
separat spår.  
 
Sociala omsorgsnämnden: Det är positivt om det är möjligt att integrera kvalitetsarbetet och miljöar-
betet, men etappmålet väcker många frågor. Det är otydligt hur det är tänkt att fungera. Vad me-
nas konkret? I åtgärder står att miljöledningspunkter ska ingå i den ordinarie interna kontrollen 
samt att integrera miljöredovisningen i verksamhetsuppföljning. Innebär det att det inte kommer 
att vara en separat miljörapport. I målet står att Borås Stads miljö- och kvalitetsarbete ska integre-
ras men beskrivningen verkar mer ta upp att integrera miljöarbetet med övrig styrning och led-
ning. I sådant fall behöver miljömålen anpassas till den styrning vi har för verksamhetsplan, vilket 
vore bra om det kunde genomföras. 
  
Grundskolenämnden: Nämnden anser att förslaget till etappmål 1c är mycket relevant. Det vore 
positivt om kvalitetsarbetet och miljöarbetet skulle kunna integreras på ett tydligare sätt. Etapp-
målet väcker dock en del frågetecken. Det är lite oklart exakt hur detta skall gå till och vad som 
eventuellt skall följas upp i budgetprocessen kontra i internkontrollplanen.  Om tanken är att 
Miljömålen skall integreras i budgetprocessen behöver Miljömålen revideras så att de följer Borås 
stads styrmodell. Ett sätt att integrera miljöarbetet och kvalitetsarbetet skulle kunna vara att 
nämnderna själv arbetar med sina mål och åtgärder utifrån miljöledingssystemet och att dessa 
läggs in i nämndernas budgetarbete. En positiv effekt skulle vara att nämnderna då följer upp de 
områden som de själv ansett vara de viktigaste områdena att arbeta med. Miljöarbetet skulle 
också kunna bli en tydligare del av förvaltningens planerings- och uppföljningsprocess. Samtidigt 
kan det innebära att det blir svårare att få en tydlig och enhetlig uppföljning utifrån särskilda om-
råden på Borås Stads nivå.  
 
Utbildningsförvaltningen: Förslaget gällande att integrera miljömålsarbetet och kvalitetsarbetet ser 
förvaltningen mycket positivt på. Dock finns oklarheter gällande hur detta är tänkt att fungera, då 
miljömålen i förslaget inte följer Borås Stads styrmodell. 
 
Svar på synpunkter:  
Många förvaltningar är positiva till detta etappmål, men eftersom målet är en hur fråga, så har det 
plockats bort från förslag till miljömål. Arbetet med att integrera miljö och kvalitetsarbetet och 
uppföljning kommer dock att fortsätta.   
 

Synpunkter på mål 2 
Borås Stads bidrar till hållbart konsumtion 
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Vänsterpartiet: Borås bidrar till hållbar konsumtion, anser vi att det är värdefullt att även inköp av 
etiskt märkta produkter lyfts fram och att det finns en strategi för det fortsatta arbetet med Borås 
Fairtrade City.  
 
Länsstyrelsen: I ruta ”Dessa mål kopplar mot” bör också stå med God bebyggd miljö, eftersom: 

ör preciseringen Hållbar avfallshantering 
 

 
 

 
Arbetslivsnämnden: För att uppnå etappmål 2a. är det viktigt med tydliga styrmedel kopplade till 
upphandlingsenhetens ramavtal. En del av målen bör göras mer mätbara, t.ex. etappmål 2b. Mål 
med öka eller minska behöver konkretiseras. Tydliga aktiviteter med regelbunden uppföljning 
behöver säkerställas för att målarbetet ska bli effektivt. 
 

Synpunkter på etappmål 2A 
Borås Stads inköp av ekologiska och eller närproducerade livsmedel uppgår till minst 50 
procent 

Centerpartiet: Bra att närproducerat lyfts som en viktig del i livsmedelsstrategin och inte enbart 
inriktar sig på ekologiskt. Eftersom åtgärder för att minska matsvinnet står med under rubrik 
”uppföljning” så bör det också finnas som mål. Centerpartiet föreslår därför ett nytt separat 
etappmål för minskat matsvinn. 
Tillägg/ändring under åtgärder: 
• En handlingsplan för att öka avropen/inköpen på ekologiska livsmedel och närproducerade ska 
uppdateras årligen. (Ansvar: Kommunstyrelsen) 
• Införa en distributionscentral 
Tilläggsförslag under rubrik ”uppföljning”: 
• Andel närproducerade livsmedel och vilka inköp som gjorts i närområdet 
 
Förskolenämnden: Målet gällande inköp av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel bör 
stämma överens med målvärdet i Kommunfullmäktiges indikator. 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden: Miljömålen stämmer inte överens med Kommunfullmäktiges in-
dikator för 2017, där målvärdet är 45 % och för 2018 är målvärdet 55 %. Individ- och familje-
omsorgen föreslår att målvärdet regleras så att det stämmer överens med indikatorn i Kommun-
fullmäktiges budget. Inköp av närproducerade livsmedel är ett nytt etappmål och staden behöver 
definiera begreppet för att underlätta för upphandling. Möjligheten att uppnå målet påverkas av 
om klienter/brukare är med vid inköp och matlagning. I många av verksamheternas boenden så 
är tanken att öka självständighet och träna till egna val och initiativ. I dessa situationer är det svå-
rare att påverka till att välja ekologiskt. I en del fall påverkas detta även av de ekonomiska ramar 
som klienterna har. Ekologiska inköp innebär en merkostnad för dem. 
 
Vård- och äldrenämnden: Att öka inköpen av ekologiska livsmedel är i linje med det arbetet som 
pågår 2017 med att kravcertifiera köken inom förskola, skola och äldreomsorg i Borås Stad. Eko-
logiska livsmedel är bra utifrån flera perspektiv där förutom att det är skonsamt mot miljön även 
innebär god djuromsorg, god hälsa och när det gäller KRAV-certifierade produkter även ett soci-
alt ansvar. Inom äldreomsorgens kostverksamhet var andelen ekologiska inköp 34,5% år 2016. 
Att öka andelen till 50 % är en utmaning och kräver att personalen fortsätter arbetet att ständiga 
förbättringar vad gäller klimatanpassad matsedel, metodval och minskat matsvinn mm. Detta för 
att klara målet utan ökad ekonomisk tilldelning.  
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Sociala omsorgsnämnden: Kommunfullmäktiges indikator för 2017 ligger på 45 procent, för 2018 på 
55 procent och för 2025 på 60 procent. Det blir en otydlighet då det är olika mål i miljömålen 
och Kommunfullmäktiges indikatorer. I miljömålen är det 50 % till 2020 och i KF:s mål 55% 
2018. Det kanske vore bättre om det inte var ett fast siffermål i miljömålen utan en hänvisning till 
KF:s mål.  
Inköp av närproducerade livsmedel är ett nytt etappmål och staden behöver definiera begreppet 
för att underlätta för upphandling. Dessutom blir formuleringen ”och eller” i målet oklart, hur 
mäter man det?  Ekologiskt och närproducerat står som ett mål, samtidigt är det två olika per-
spektiv. Innebär det att det ska konteras ihop?  
De produkter som är miljömärkta eller är bättre miljöval bör markeras särskilt i beställningspro-
grammet Agresso med tydliga symboler för att underlätta vid inköp. Sociala omsorgsförvaltning-
ens enheter beställer mest från Ica-city online. Det ska vara enkelt för verksamheter att leta upp 
och beställa miljömärkta och miljövänliga alternativ om dessa är upphandlade. I Agresso finns 
viss information om miljömärkta alternativ men denna information bör finnas om alla miljö-
märkta produkter för att spara tid vid beställningar för eftersökning. Det gäller givetvis också om 
det nya målet närproducerade livsmedel ska kunna följas upp. 
Inom de boendeenheter i Sociala Omsorgsnämnden, där de boende betalar en avgift för inköp av 
livsmedel kan man inte fullt ut tillämpa inköp av ekologiska livsmedel. Det handlar om de boen-
des rätt att själv bestämma över sina inköp och då ekologiska inköp innebär en merkostnad för 
dem. Ekologiska inköp görs inom ramen för det ekonomiska utrymmet som finns för de enskil-
das inköp. Genom bra inköpsrutiner och minskat matsvinn kan det ekonomiska utrymmet för 
ekologiska inköp öka. 
 
Utbildningsförvaltningen: Mål om inköp av ekologiska livsmedel följer inte Kommunfullmäktiges 
indikatorer och inte målvårdet i Kostpolicyn. En korrigering så att dessa målvärde överensstäm-
mer bör göras. 
För att förenkla för inköp av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel samt etiska produk-
ter behövs stöd vid inköp.  Det vore önskvärt om det fanns tydliga symboler för alla miljömärkta 
och etiska produkter i beställningsprogrammet Agresso. 
 
Grundskolenämnden: Miljömålen stämmer inte överens med Kommunfullmäktiges indikator för 
2017, där målvärdet är 45 procent. För 2018 är målvärdet 55 procent och för 2025 på 65 procent. 
I Borås Stads ”Kostpolicy” står att ”andelen ekologiska livsmedelsinköp i Borås Stad ska uppgå 
till minst 25 procent”.  Förvaltningen föreslår att målvärdet regleras så att det stämmer överens 
med indikatorn i Kommunfullmäktiges budget. Under punkten ”Kostnad” sägs att ekologiska 
livsmedel är dyrare och att kostnader för livsmedel kan öka generellt och att avrop från ramavtal 
kan hålla kostnaderna nere. Det antas att menyplaneringen och minskat matsvinn skulle ge en 
god resurshållning. Är dessa antaganden utredda?   
Tillägget ”närproducerade livsmedel” är nytt i etappmålet och behöver definieras för att under-
lätta vid inköp och upphandling. 
 
Borås energi och miljö AB: Högt ställt mål. Det ska vara lätt att göra rätt. Valet kan underlättas ge-
nom att ställa högre och tydligare mål utifrån olika varugrupper. T.ex. kan målet för kaffe och 
mejeriprodukter vara 100% kravmärkt, där alla förvaltningar/bolag snabbt kan göra stor mil-
jönytta. 
 
Servicenämnden: Borås Stads inköp av ekologiska och eller närproducerade livsmedel uppgår till 
minst 50%. Under punkten ”kostnad” sägs att dessa livsmedel (de ekologiska) är dyrare och att 
kostnader för livsmedel kan öka generellt och att avrop från ramavtal kan hålla kostnaderna nere. 
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Det antas också att menyplanering och minskar matsvinn skulle ge en god resurshållning. Är 
dessa antaganden utredda? 
 
Kommunala funktionshinderrådet: Definitionen av närproducerat är oklar, detta måste förtydligas för 
att måluppfyllelse ska kunna mätas. 
Svar på synpunkter: 
Ett arbete pågår på avdelningen för Koncerninköp med att definiera lokalproducerat och även 
med att hitta metoder för att följa upp. Arbetet med att minska matsvinn ingår i mål 1c som 
handlar om KRAV-certifiering av kök. Mål 1c har tillkommit efter remissen.  
Beställningssystemet agresso har redan idag symboler som gör det lätt att välja rätt.  
 

Synpunkter på etappmål 2B 
Inköp av etiskt märkta produkter ska öka 

Centerpartiet: Inköp av etiskt märkta produkter återfinns även i nu gällande miljömål men då sam-
mankopplat med miljökrav. Det mål som nu föreslås har enbart fokus på etisk märkning och bör 
därmed strykas ur miljömålen. 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden: För att underlätta inköp av ekologiska och/eller närproducerade 
livsmedel samt etiska produkter behövs det tydliga symboler om miljömärkta och etiska produk-
ter i beställningsprogrammet Agresso. Alla produkter som uppfyller något av dessa krav bör mar-
keras särskilt i systemet. Detta underlättar för verksamheter att beställa miljömärkta, närproduce-
rade och/eller etiska alternativ. 
I de boendeformer som innebär stort självbestämmande och där klienter /brukare själva gör in-
köp såsom stödboende är detta svårt att följa upp och strikt hålla på att etiskt märkta produkter 
köps. Det är lättare inom Hem för vård och boende(HVB) 
 
Vård- och äldrenämnden: Utifrån att Borås Stad prioriterar omsorg om miljön och följsamhet till 
etiska värderingar ska verksamheten visa medvetenhet och hänsyn vid inköp av varor och tjäns-
ter. Eftersom Borås Stads Koncerninköp använder Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav i 
ramavtal innebär det att stadens aktuella upphandlingar är anpassade till miljökraven. De varor 
som i nuläget finns på avtal med etisk märkning (Fairtrade) och som köps in i allt större utsträck-
ning är kaffe, bitsocker och kakao.  
 
Sociala omsorgsnämnden: Kan vara svårt att få en separat uppgift på etiskt märkta, då de samtidigt 
kan vara kravmärkt som för kravet som för kaffe och bananer. Det är inte rimligt att kunna följa 
det om det kommer att innebära ytterligare moment för den som konterar. I storköksverksam-
heter kan det fungera men inte på våra mindre enheter som bostad med särskild service.   
De verksamheter som omfattas av kommunens ramavtal kan köpa kaffe, te, bananer, kakao, 
socker som är etiskt märkta och upphandlade. Det gäller inte i avropsavtalet för småkök konsu-
mentförpackningar, som de mindre enheterna använder, där är det inga specifika livsmedel som 
är upphandlade utan de har tillgång till att köpa ur hela sortimentet. I dagsläget köper våra verk-
samheter in både krav och fairtrade-märkta kaffe te och bananer 
 
Grundskolenämnden: Alla skolor köper i dagsläget in etiskt märkta produkter.   
För att underlätta inköp av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel samt etiska produkter 
behövs det tydliga symboler om miljömärkta och etiska produkter i beställningsprogrammet 
Agresso. Alla produkter som uppfyller något av dessa krav bör markeras särskilt i systemet. Det 
ska vara enkelt för verksamheter att leta upp och beställa miljömärkta, närproducerade och/eller 
etiska alternativ.  
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Både när det gäller ekologiska, närproducerade och etiskt märkta livsmedel saknas en samlad bild 
över hur mycket kostnaderna för inköp kan förväntas öka.  
 
Borås energi och miljö AB: Etappmål 2b. Inköp av etiskt märkta produkter ska öka. För att öka in-
köpen av bl.a. fairtrade bör det inte vara upp till varje organisation/bolag att avgöra om avrop om 
fairtrade skall genomföras. Se Svaret för 2a. Detta bör även gälla inköp av tjänster och vid inve-
steringar. 
 
Servicenämnden: Inköp av etiskt märkta produkter ska öka: En fairtradesamordnare ska tillsättas 
men det anges inte hur det ska finansieras? Det anges inte heller hur den ökade kostnaden för 
inköp av dessa produkter ska finansieras. Både när det gäller ekologiska och närproducerade 
livsmedel och etiskt märkta produkter saknas en samlad bild över hur mycket kostnaderna förin-
köp kan förväntas öka. 
 
Svar på synpunkter: 
Målet om inköp av fler Fair Trade produkter har tagits bort eftersom kommunen idag köper de 
varor som går med Fair Trade märkning. Det är därför svårt att ta in fler varugrupper. Borås Stad 
är en Fair Trade kommun och arbetet med Fair Trade kommer därför att fortsätta, även om må-
let är borta.  
 

Synpunkter på etappmål 2C 
Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning 

Centerpartiet: I målformuleringen finns ”ökat återbruk” med men dock saknas åtgärd för att åstad-
komma detta. Förslagsvis kan följande tillfogas under rubrik ”åtgärder”: 
• Upprätta en handlingsplan för återbruk och inrätta en intern materialbank 
Däremot bör åtgärd och tillhörande uppföljning rörande standardisering strykas då det inte ryms 
inom aktuellt mål med rubrik: ”Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och material-
återvinning”. På vilket sätt en standardisering av inköp skulle leda till minskad resursanvändning 
är inte beskrivet och det finns ingen given koppling.  
 
Individ och familjeomsorgsnämnden: Individ- och familjeomsorgen anser att det är viktigt att Upphand-
lingsenheten arbetar med standardiserade inköp av produkter med en god prestanda och lång 
livslängd för till exempel möbler som passar för en rad olika lokaler och rumsstorlekar. Vi kan 
t.ex. konstatera att ett stort antal möbler behövt bytas i samband med organisationsförändringen 
och nya kontor eftersom de inte rymts i nya kontorsytor. 
 
Vård- och äldrenämnden: Det är arbetsgivaren som upphandlar arbetskläder. En tydlig standardise-
ring, som underlättar tvätt och återanvändning, behöver arbetas fram i Borås Stad eftersom varje 
enhet idag beställer olika typer och modeller av kläder. Arbetskläder tvättas av arbetsgivaren som 
följer de nationella hygienkraven om kemikalier och tvättmedel.  
Det är viktigt att avfallshanteringen är enkel och tydlig, samt nära kärnverksamheten. Avfallshan-
teringen får inte ske på bekostnad av bemanningstid hos brukarna, eftersom det i så fall skulle bli 
en kostnadsförskjutning till kärnverksamheten. Denna kostnadsförskjutning kompenseras inte i 
budget idag. 
Beträffande funktionsupphandling skulle det vara positivt för Vård- och äldrenämnden att kunna 
hyra hjälpmedel. Idag står hjälpmedel som inte kan användas, i förråd på de olika enheterna. Att 
hyra hjälpmedel och byta ut dem vid behov, istället för att köpa in nya då nya behov uppstår, 
skulle spara resurser både ekonomiskt och miljömässigt.  Ett alternativ skulle kunna vara att 
Borås Stad har ett eget centralt förråd för grundutrustning, med personal som kan hjälpa och 
bistå enheterna med rätt hjälpmedel. Det skulle öka möjligheterna för återanvändning, dels ge-
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nom samordnad reparation och underhåll, dels genom att olika hjälpmedel som fortfarande går 
att använda kommer ut i rätt verksamhet istället för att stå i ett förråd på en enhet där behovet 
för tillfället inte finns.   
 
Sociala omsorgsnämnden: Det är oklart vilket nämndens ansvar är i det här etappmålet. Under rubri-
ken ”Åtgärder” står Kommunstyrelsen, Borås Energi och Miljö AB, Lokalförsörjningsnämnden 
och Inkubator som ansvariga. Punkterna under rubriken ”Uppföljning” syftar till de angivna åt-
gärderna med angivet ansvar. Under rubriken ”Ansvar” står det däremot Kommunstyrelsen, alla 
nämnder och bolag. Ett förtydligande behöver göras.  
Minskat resursanvändning, ökat återbruk och materialåtervinning ingår i arbete med miljöled-
ningssystem (etappmål 1a) Målet kan ev ses som upprepning. Det är dock viktigt att Lokalför-
sörjningsförvaltningen och Borås Energi och Miljö tar fram ett gemensamt avfallshanteringssy-
stem som erbjuds förvaltningar och bolag för att underlätta för verksamheter. Det är viktigt även 
att Upphandlingsenheten/Kommun-styrelsen arbetar med standardiserade inköp av produkter 
med en bättre prestanda och längre livslängd för t.ex. möbler, arbetskläder mm.  
 
Grundskolenämnden: Minskat resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning 
Kommentar: Minskad resursanvändning, ökat återbruk och materialåtervinning ingår i arbetet 
med miljöledningssystem och hållbarhetsarbete på skolorna (etappmål 1a och 1b). Målet kan där-
för ses som en upprepning. Det är dock viktigt att Lokalförsörjningsförvaltningen och Borås 
Energi och Miljö tar fram ett gemensamt avfallshanteringssystem som erbjuds förvaltningar och 
bolag. Det skulle underlätta för verksamheterna. Det är även viktigt att Upphandlingsenheten 
arbetar med standardiserade inköp av produkter med en god prestanda och lång livslängd för till 
exempel möbler och arbetskläder. 
 
Servicenämnden: Minskat resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning: Efterfrå-
gan på att hyra produkter istället för att köpa ska öka, vilka produkter avses och finns en hyr-
marknad för dem? Inköp av arbetskläder ska standardiseras. Här nämns inte skyddskläder där det 
finns regler, som t.ex. för varselkläder. 
 
Lokalförsörjningsnämnden: I ombyggnationer ges t ex återbruk möjlighet att hämta material för åter-
vinning och i Bodaskolans ombyggnad plan 4 ställdes krav på återanvändning av material på 
grund av helt oanvända lokaler. 
 
Svar på synpunkter: En extra aktivitet som handlar om att upprätta ett system för återbrukade 
av inventarier har lagts till. Standardisring av inköp underlätter återbruk inom avdelningar för 
exempelvis arbetskläder med kanske ännu mer möbler. Det är Koncerninköp som har ansvar för 
de flesta aktiviteterna, men förvaltningarna måste vara aktiva i arbetet om standardiseringarna ska 
bli verkningsfulla. 
 

Synpunkter på etappmål 2D 
Byggnationer och markentreprenader ska utföras så de blir miljö- och hälsomässigt håll-
bara. 

Miljöparitet de gröna: Stäm av med trähusstrategin som ligger på remiss och snart ska antas av KF. 
 
Centerparitet: Miljö och hälsomässigt hållbara byggnationer är ett långsiktigt arbete. Den aktuella 
perioden kan ses som en uppstartsperiod som därmed är svår att utvärdera på kort sikt. 
 
Länsstyrelsen: Överväg om etappmål 2d också bör omfatta renoveringar. 
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Samhällsbyggnadsnämnden: Målet bygger på att Kommunen använder kvalitetsäkra och miljövänliga 
material vid sina byggnationer. Samhällsbyggnadsnämnden är inte ansvarig för detta mål men 
framhåller att det är bra att kommunen har ett uttalat mål som ställer krav på hållbarhet så att de 
kommunala byggprojekten blir förebilder för andra exploatörer. 
 
Servicenämnden: Byggnationer och markentreprenader ska utföras så de blir miljö- och hälsomässigt 
hållbara: Här görs hänvisning till ”Sunda Hus”-databas som exempel. Det är en kostnad för ent-
reprenörer att gå med i det systemet (jmf certifiering enligt ISO). Små företag väljer ofta bort att 
inte göra det p.g.a. dessa kostnader. Däremot arbetar de i samma anda. Om det ställs explicita 
krav på ”Sunda Hus” vid upphandling kommer det med största sannolikhet innebära att antal 
anbudsgivare blir lägre och det i sin tur påverkar priserna i anbuden negativt (de blir högre). Ser-
vicekontoret strävar alltid efter att miljömässig hänsyn tas i de uppdrag som utförs och vid de 
upphandlingar, av t.ex. lekmateriel, trävaror, grus och asfalt, som vi medverkar i eller själva ut- 
för. En av åtgärderna som anges är att det vid byggnation ska föras loggbok som beskriver place-
ring och mängd av olika material. Dessa uppgifter förs redan idag in i den s.k. byggdagboken som 
upprättas i varje projekt (branschstandard AB 3:13, regleras i AMA AF 07;AFC 37). Ytterligare 
dokumentation får anses vara överflödig. 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Sunda Hus verksamhetslicens används i nybyggda objekt för att kvalitets-
säkra miljöbedömningar och har fallit väl ut och används även i vissa större ombyggnationer. 
Förvaltningsavdelningen har påbörjat arbete med anpassat system för flera mindre ombyggnads-
projekt och kan vara igång fullt 2018. P märkning som kvalitetssäkrar inomhusmiljön angående 
funktioner fortgår i nybyggda objekt. Inomhusmiljön påverkas av städbarhet och förbättringsar-
bete pågår för att fånga upp aspekter som påverkar inomhusmiljön utöver funktioner som klarat 
kraven. Arbetet med att nå miljömål 2d är väl utvecklat i arbetet med Sunda Hus system som 
kvalitetssäkrar processen med att få material i nybyggnationer miljöbedömt ur livscykelperspektiv. 
Plan finns att integrera miljömålsarbetet 2d på förvaltningsavdelnings objekt med början 2017 
och inarbetat 2018. 
 
Svar på synpunkter: Aktivitet som handlar om träbyggnation har tagits bort då en träbyggnads-
strategi är på väg att antas. Lokalförsörjningsförvaltningen är ett bra exempel på hur arbete med 
Sunda hus databasen kan genomföras.  
 

Synpunkter på etappmål 2E 
Borås stad arbetar med att minska exponeringen för kemikalier som kan skada hälsa och 
miljö 

Centerpartiet: Minskad exponering för skadliga kemikalier är en miljöfråga där Centerpartiet tidi-
gare har fått gehör för våra förslag. Detta område behöver vidareutvecklas så att vi förutom detta 
miljömål också tar fram en övergripande kemikalieplan som täcker hela detta område. Ett priori-
terat område är kemikaliesaneringen i förskolan. 
 
Vård och äldrenämnden: Det är av yttersta vikt att det ställs miljökrav, redan då upphandling sker. 
Material som inte ska användas, bland annat ur miljösynpunkt, ska inte finnas att tillgå i verksam-
heterna och därmed inte tillhandahållas av de företag som Borås Stad har upphandlingsavtal med. 
Verksamheterna har ingen möjlighet att själva kontrollera innehåll i produkterna som köps in. 
Undantag behöver dock göras för vissa kemikalier och tvättmedel inom vård- och omsorgsverk-
samheten, eftersom de behövs för att hantera smitta och smittspridning.   
 
Sociala omsorgsnämnden: Nämnden har ansvar att använda och implementera kemikaliehanteringssy-
stem när det har upphandlats i de delar som är relevanta för verksamheten. I punkten ”Utgångs-
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läge” står att kemikalieinventering har erbjudits av Miljöförvaltningen, men att det under 2017 
inte finns resurser till det. Då resurserna åter finns vore det intressant även för Sociala omsorgs-
förvaltningens boenden.  
 
Grundskolenämnden: När ett kemikaliehanteringssystem har upphandlats, kommer det att användas 
vid inköp. Nämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att minska antal kemikalier på skolor i 
samarbete med Upphandlingsenheten, Miljöförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen. 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Lokalförsörjningsförvaltningen kan styra användningen av kemikalier för 
rengöring i lokalerna genom tidiga problemlösningar i samråd med lokalvårdsansvariga för objek-
ten. Miljöansvarig har påbörjat arbetet med öronmärkta medel för att nå miljömålet. 
 
Borås energi och miljö: Borås Energi och Miljö tycker detta är ett bra mål. Däremot bör målet vara 
att minska användande av ämnen på kemikalieinspektionens prioritetslista och inte Chemsec:s 
Sin-lista. Detta arbete skulle vara värdefullt att genomföra i gemensam regi för att ta fram en lista 
på ämnen som skall fasas ut snabbare och tillsammans hitta utbytesprodukter som uppfyller både 
miljö- och funktionskrav. 
 
Svar på synpunkter: De problem vid inköp av kemikalier som Vård- och äldrenämnden beskri-
ver kan lösas med ett kemikaliehanteringssystem.  
 

Synpunkter på etappmål 2F 
Borås koncernen arbetar tematiskt med aktiviteter och projekt som främjar hållbara 
livsstilar. 

Centerpartiet: Detta är mer en beskrivning av det strategiska miljöarbete som bedrivs än ett mätbart 
miljömål. Vi föreslår att målet stryks. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden: För detta mål står Samhällsbyggnadsnämnden som ansvariga tillsammans 
med flera nämnder. Dokumentet med miljömål tar upp bra aktiviteter som gjorts för att verka för 
detta mål. Samhällsbyggnadsnämnden anser att exemplen på aktiviteter som kan göras framöver 
är bra. Ett av exemplen är att jobba med stadsodling där nämnden har ett uppdrag från Kom-
munfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden vill samverka med övriga berörda nämnder för att 
främja hållbara livsstilar. 
 
Servicenämnden: Tematiska projekt och aktiviteter för att främja hållbara livsstilar ska genomföras 
och en analys av projekten och deras effekt ska ske. Hur ska dessa effekter mätas? Vilka kostna-
der för aktiviteter, projekt och analyser är det frågan om och hur ska finansieringen ske? 
 
Svar på synpunkter: Arbete med tematiska aktiviteter och projekt som främjar hållbar livsstil 
behövs för att nå miljömålen. Aktiviteterna är dock ett medel och inte mål, därför har målet tagits 
bort.  
 

Synpunkter på mål 3 
Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en hälsosam livsmiljö. 

Länsstyrelsen: Länsstyrelsen ser att Mål 3 svarar väl mot de behov som kännetecknar viktiga delar 
av en hållbar samhällsplanering. 
Detta är det mål, som också genom de globala och nationella mål som det kopplar mot, tydligast 
inkluderar den sociala dimensionen av hållbarhet. Länsstyrelsen uppmuntrar därför att kommu-
nen formulerar något etappmål eller åtgärd som syftar till att i samband med fysisk planering ut-
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reda vilka förutsättningar olika grupper (exempelvis utifrån ålder, kön och socioekonomiska fak-
torer) har för att leva hållbart och om någon åtgärd behöver vidtas för att underlätta. Detta kan 
handla exempelvis om olika gruppers tillgänglighet till grönområden, eller hur olika grupper kan 
resa mera hållbart. Detta kan göras genom social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys (se 
också etappmål 4b). 
Målformuleringen har tyngdpunkten på Borås tätort och nämner också kort något som kan tolkas 
som landsbygden. Det vore bra om också de mindre serviceorterna i kommunen inkluderas här, 
för att kommunen som helhet ska kunna bli hållbar. 
I texten om Mål 3 nämner man att kommunen genom fysisk planering ska bidra till hållbar an-
vändning av vatten. Miljömålet Levande sjöar och vattendrag berörs därför och bör vara med i 
rutan ”Dessa mål kopplar mot”. 
- Etappmål 3a. Borås kännetecknas av ett vardagslandskap, där även den oskyddade naturen har 
höga rekreationsvärden och hög biologisk mångfald. 
- Etappmål 3b. Borås Stad arbetar integrerat med klimatanpassnings åtgärder i den ordinarie 
verksamheten. 
De föreslagna åtgärderna omfattar de viktigaste områdena som kommunen har rådighet över. För 
att ytterligare förtydliga sakfrågorna vill Länsstyrelsen peka på följande: 
• Värmeeffekter på känsliga grupper i samhället, kan inkluderas i risk- och sårbarhetsanalys och 
planering. 
• Skyfall i urbana miljöer, kan inkluderas i risk- och sårbarhetsanalys, planering och vatten- och 
avloppsplan. 
• Torka (dricks-, verksamhets- och bevattningsvatten): kan inkluderas i risk- och sårbarhetsanalys, 
planering och vatten- och avloppsplan. 
• Styrdokumenten bör presenteras, detta kan även underlätta uppföljning. 
Att ta fram prioriterade klimatanpassningsåtgärder utifrån nationella förslag är bra, men Länssty-
relsen vill även peka på de åtgärder som finns i den regionala klimatanpassningsplanen. Under 
2017 kommer den att revideras och det finns då möjligheter att påverka utformningen av denna. 
Av stor vikt är att kommunen själv identifierar vilka åtgärder som bör prioriteras utifrån den 
kommunala horisonten. 
Det kan även nämnas att det i dagsläget saknas nationella riktlinjer för klimatanpassningsåtgärder. 
Det pågår för närvarande arbete på Boverket med att klargöra hur bebyggelse bör utformas för 
att klara översvämningar. Länsstyrelsen har sedan tidigare presenterat riktlinjer för hur översväm-
ning-ar ska hanteras i fysisk planering: verktyget Stigande Vatten. SMHI:s websida Klimatanpass-
ningsportalen har samlat underlag, riktlinjer och exempel. 
Länsstyrelsen sammanställde även 2016 ett planeringsunderlag om hur man kan begränsa klimat-
påverkan och riskerna med ett förändrat klimat genom fysisk planering. 
Borås bör göra en bedömning av behovet av en särskild klimatanpassnings-plan. Detta bör före-
gås av en analys över vilka risker och möjligheter det framtida klimatet kan innebära. Av särskild 
vikt är att identifiera frågor som rör flera olika fackområden och tydliggöra ansvar för samord-
ningen av dessa. Exempelvis kommer åtgärder för att minska risker med skyfall ge-nom grönblå 
infrastruktur att beröra tekniska kontor, VA-bolag, fysisk planering och parkförvaltning. Då kli-
matanpassning rör de flesta av kommunernas ansvarsområden är det lämpligt att hanteringen av 
denna fråga görs på en nivå över facknämnderna.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden: Betydelsen för friluftslivet och folkhälsan är viktig. Närheten till 
grönområden och rekreation och motion bör prioriteras. 
 
Borås Energi och Miljö AB: Förslag på nytt etappmål: 
Använd fjärrvärme till uppvärmning då det är praktiskt möjligt. 
Fjärrvärmen produceras idag med 96% förnybara bränslen och men hjälp av kraftvärmeteknik. I 
och med kraftvärmeverket, produceras förnybar el samtidigt som fjärrvärmen produceras. Ge-
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nom att använda klimatsmart fjärrvärme i så stor utsträckning som möjligt maximerar vi produkt-
ionen av förnybar el. Fjärrvärme kan användas till mer än att värma upp fastigheter och tapp-
varmvatten. Exempelvis kan fjärrvärme användas till att hålla trottoarer och torg halkfria vinter-
tid, värma upp konstgräsplaner för längre utnyttjningstider mm. 
Nu satsar Borås stad på ett nytt kraftvärmeverk, för att säkerställa att fjärrvärmeleveranserna bi-
behålls, framöver bör så mycket som möjligt av stadens uppvärmning kopplas in till fjärrvärme-
nätet. Samtidigt som fjärrvärme levereras, produceras förnybar el. I stadens vision Borås 2025 är 
Ett delmål att staden ska vara en mötesplats. Med markvärme kan mötesplatser skapas året runt 
och invånarnas säkerhet öka. 
Förslagna åtgärder: 
Öka leveransen av fjärrvärme med 10 GWh fram till 2022 jämfört med värdet från 2016. 
Arbeta med energitjänster med energikartläggningar och energibesparingsprojekt i fastighet-
er/lokaler som ägs av Borås stad. 
Öka markvärme på trottoarer, torg och konstgräsplaner med 10% till 2020. 
Förslagen uppföljning: 
Nyckeltal finns för leverans av fjärrvärme, andelen förnybar energi i fjärrvärmemixen, antal m² 
trottoarer och torg som har markvärme. Exempelvis värms idag 33 274 m² med markvärme. 
Förslagna ansvariga: Tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, stadens bostadsbolag, 
Lokalförsörjningskontoret och Borås energi & miljö. 
 
Svar på synpunkter: Med Borås Stad bygger hållbart menas Borås kommun som organisation. 
Byggnationerna och arbetssättet gäller hela Borås som geografisk område.  
 

Synpunkter på etappmål 3A 
Borås kännetecknas av ett vardagslandskap, där även den oskyddade naturen har höga 
rekreationsvärden och hög biologisk mångfald. 

Centerpartiet: Under detta mål behövs förklaring till begreppet ”vardagslandskapet”. Samt att det 
under rubrik utgångsläge står att år ”2010 bestod 46 procent av landarealen av hårdgjord yta” - 
beräknat utifrån vilken yta? 
 
Länsstyrelsen: Länsstyrelsen ser positivt på att begreppet grön och blå infrastruktur används och 
knyts till ekosystemtjänster. Det är angeläget att sprida kunskap och förståelse för dessa relativt 
nya begrepp och att integrera det i planeringen. 
I sammanhanget är det värt att notera att Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta 
fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. De ska till stora delar vara klara 2018. 
Handlingsplanen ska visa var det finns bra livsmiljöer med fungerande spridningskorridorer för 
växter och djur, och peka ut bristområden där det behövs förstärkningsåtgärder. Handlingsplanen 
ska kunna användas som ett underlag och stöd för bland annat kommunens planering. 
Länsstyrelsen vill också påpeka att kompensationsåtgärder för intrång i områden med höga na-
turvärden ska vara den sista utvägen, om man inte i tidigare skeden kunnat undvika intrång eller 
anpassa det. Det bör tydliggöras i vilken geografisk kontext texten Utgångsläge rör sig. När gäller 
det hela kommunen och vad avser enbart staden Borås? 
 
Samhällsbyggnadsnämnden: För detta mål är Samhällsbyggandsnämnden ansvariga tillsammans med 
flera nämnder. Åtgärderna som föreslås är bra och viktiga för att öka Boråsarnas tillgång till 
grönområden med hög kvalitet. Vilket är extra viktigt när staden förtätar och har stark koppling 
till arbetet med översiktsplanen, grönområdesplanen och detaljplaner. 
 
Servicenämnden: Under punkten ”kostnad” återfinns mycket vaga beskrivningar av de ekono-
miska aspekterna, särskilt kostnaderna. Hur ska finansieringen ske? 
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Servicenämnden: Under punkten ”kostnad” återfinns mycket vaga beskrivningar av de ekonomiska 
aspekterna, särskilt kostnaderna. Hur ska finansieringen ske? 
Svar på synpunkter: Målet har omformulerat eftersom begreppet vardagslandskap var otydligt.  
 

Synpunkter på etappmål 3B 
Borås Stad arbetar integrerat med klimatanpassningsåtgärder i den ordinarie verksam-
heten. 

Miljöpartiet de gröna: Vi måste förbättra oss utifrån den låga placeringen i IVL:s ranking om hur 
staden arbetar med klimatanpassning på ett strategiskt sätt. Klimatanpassningar behöver integre-
ras i ordinarie verksamhet på ett bättre sätt. Vi ser fram mot att ta del av det stöd och de verktyg 
som ska tas fram på nationellt håll och som kan stötta Borås Stads arbete med klimatanpassning. 
 
Centerpartiet: Klimatanpassning är ett viktigt område i den framtida planeringen av bebyggelse och 
infrastruktur. Klimatanpassning bör vara en del av ÖP. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden: De åtgärder som föreslås är bland annat att integrera klimatanpassning i 
översiktlig planering, detaljplanering och rutiner för bygglov. Ansvariga för målet är Kommunsty-
relsen. Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är positivt att målet betonar vikten av bra rutiner 
i den ordinarie verksamheten och att Plan- och bygglovavdelningen redan har integrerat klimat-
anpassning i sin ordinarie verksamhet. Plan- och bygglov ser utvecklings-möjligheter i t.ex. rutiner 
för dagvattenhantering. 
 
Servicenämnden: Under punkten ”kostnad” anges att kostnader ska lyftas in i den ordinarie budget-
processen. Hur ska finansieringen ske? 
 
Svar på synpunkter: Målet har förtydligats utifrån en bättre förståelse av det arbeta som redan 
pågår på området.  
 

Synpunkter på mål 4 
Borås Stads arbetar för att bli fossiloberoende 

Vänsterpartiet: vi vill särskilt betona vikten av goda möjligheter för kollektivtrafik samt gång- och 
cykeltrafikanter. Mobility management behöver genomsyra planering av infrastruktur och kollek-
tivtrafik, fler bilfria gator i centrum kan vara ett sätt att få fler att välja bort bilen men då måste 
tillgängligheten med kollektivtrafiken bibehållas. Vidare vill Vänsterpartiet framhålla möjligheter-
na till fossilfri uppvärmning och tillgång till fossilfritt bränsle genom kommunens (genom Borås 
Energi och Miljö AB) egen produktion av fjärrvärme och biogas. Av såväl miljömässiga som 
ekonomiska skäl bör hela kommunen i första hand nyttja dessa produkter. 
 
Länsstyrelsen: Etappmålen är bra och ambitiösa och ligger väl i linje med det regionala målet om ett 
fossiloberoende Västra Götaland 2030. Det är värdefullt för hela länets klimatarbete att Borås 
Stads arbete ligger i framkant. 
 

Synpunkter på etappmål 4A och 4B 
Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 60 procent 
från 2015. 
Hälften av resorna inom geografiska kommunen sker med kollektivtrafik, cykel eller 
gång.   
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Centerpartiet: Bilen är och kommer att vara ett viktigt kommunikationsmedel för kommunens in-
vånare. Denna punkt behöver kompletteras med fler åtgärder/uppföljning. T.ex. andel miljöfor-
don i kommunen, antal pendlingsparkeringar, antal laddstolpar. 
Svar på synpunkter: Dokumentet redovisar inte hur uppföljningen ska ske i detalj, men det be-
hövs själklart en rad olika nyckeltal för att beskriva om målet nås. 
 

Synpunkter på etappmål 4c och 4D 
I 90 procent av all nyproduktion och större ombyggnationer av bostäder och lokaler ska 
nettovärmebehovet uppgå till högst 35 kilowattimmar per kvadratmeter och år. 
Energianvändningen i lokaler och bostäder ska minska med 15 procent från 2015. 

Centerpartiet: En sparad kilowattimme är en miljöåtgärd som i många fall är ekonomiskt försvarbar 
även på mycket kort sikt. 
 
Lokalforsörjningsnämnden: För att nå miljömålen 4c samt 4d krävs ytterligare personella resurser 
vilket skulle frigöra medel på längre sikt i form av framtagande av kalkyler med förslag på investe-
ringar som ger hög avsättning på investerade medel. Dessa förslag med åtgärder kan kopplas till 
redan planerade och önskade ombyggnationer och försvara en prioriterad investeringsplan. 
Nämnden bedömer att det finns goda möjligheter att nå miljömålen om medel tillsätts för detta. 
 

Synpunkter på etappmål 4A 
Etappmål 4a Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 
60 procent från 2015 
 
Förskolenämnden: Förvaltningen anser att nämndens ansvar för etappmål 4a, ”Användning av fos-
silt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 60 procent från 2015”, behöver förtyd-
ligas. 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden: Detta är nytt etappmål men kommunens förvaltningar har sedan 
2013 arbetat med klimatkompensation för resor i tjänst, gjort analyser av resorna och deltagit i 
olika kampanjer som minskar klimatpåverkan. El-cyklar används när detta är möjligt för lokala 
transporter och plan finns för förvaltningen att utöka detta. Individ- och familjeomsorgen önskar 
dock gärna ett förtydligande kring vad som konkret förväntas av nämnden för att bidra till att 
uppnå detta mål. 
 
Sociala omsorgsnämnden: Detta är nytt etappmål men förvaltningar har sedan 2013 arbetat med kli-
matkompensation för resor i tjänst, gjort analyser av resorna och redovisat användningen av kli-
matkompensationsmedlen. 
 
Utbildningsnämnden: Förvaltningen anser att nämndens ansvar för etappmål 4a, ”Användning av 
fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 60 procent från 2015”, behöver för-
tydligas. 
 
Grundskolenämnden: Detta är nytt etappmål men kommunens förvaltningar har sedan 2013 arbetat 
med klimatkompensation för resor i tjänst, gjort analyser av resorna och deltagit i olika kampanjer 
som minskar klimatpåverkan. Förvaltningen anser dock att nämndens konkreta ansvar gällande 
detta etappmål behöver förtydligas. Vilken typ av ersättningsbränslen handlar det om? Fordon i 
Borås tankar förnybart bränsle (fossilfritt eller biogas) i Borås centralort. I ytterområdena finns 
inte denna möjlighet och inga nya satsningar är inplanerade. Inköp av elbilar går mycket långsamt 
eftersom utbyggnaden av laddstationer inte har kommit igång. När laddstationer är utplacerade i 



20 
 

anslutning till Borås Stads verksamheter både i centralorten och i ytterområdena blir det enklare 
för Borås Stad att köpa in fler elbilar. Generellt är elbilar dyrare att hyra, hur ska detta finansieras?     
 
Borås Energi och miljö: Borås Energi och miljö skall nå en helt fossilfri värmeproduktion 2030, före-
slås som miljömål. 
Ett av bolagets miljömål och som genomsyrar hela bolaget. Ett miljömål som bygger på att värva, 
behålla och vårda våra kunder. 
Föreslagna åtgärder: 
Minska andelen använda fossila bränslen som ger upphov till negativ miljöpåverkan. 
Effektivisering av energianvändning. 
Anslut fler kunder till fjärrvärmenätet. 
Ansvar: Borås energi och miljö. 
Bör tydligare framgå att ambitionen är att öka andelen 
fordon som går på alternativa bränslen och inte enbart är att öka andelen fordon som kan klassas 
som miljöfordon, men ändå gå på fossila bränslen. För att nå långsiktiga mål om fossilfria 
transporter behöver det förtydligas att Borås Stad stödjer produktionen av förnybart bränsle och 
framförallt ett lokalt producerat bränsle, som biogas. Biogas är en resurs som uppkommer som 
en restprodukt t.ex ifrån det nationella miljömålet om att ta hand om matavfall. 
Samtliga biogasbilar inom Borås Stad ska tankas på Borås Energi och Miljös tre tankställen 
 
Servicenämnden: Vilken typ av ersättningsbränslen handlar det om? Fordon i Borås tankar förnybart 
bränsle (fossilfritt; biogas, eller HVO) i Borås centralort. I ytterområdena finns inte denna möj-
lighet. Vi Känner inte till att någon sådan utbyggnad är planerad för biogas. Inköp av Elbilar går 
mycket långsamt eftersom utbyggnaden av laddstationer inte har kommit igång. När laddstationer 
är utplacerade i anslutning till Borås stads verksamheter, d v s när det finns en infrastruktur både i 
centralorten och i ytterområdena, blir det också enklare för Borås stad att köpa in fler elfordon. 
Generellt är elfordon ca dubbelt så dyra; hur ska detta finansieras? Hänsyn behöver också tas till 
det faktum att flera av fordonen är igång i princip dygnet runt och då uppstår problem med att 
ladda om man har elfordon. Måste man ha rutiner för hur man hanterar kollektivtrafikkort? Hur 
är det tänkt att den kvalitativa uppföljningen av riktlinjer för resor och analys av de egna resorna 
ska utformas, och genomföras? 
 
Miljöpartiet de gröna: Fler än Tekniska Nämnden och Servicenämnden borde vara ansvariga för att 
fler ska tanka förnybart. Borde gälla alla förvaltningar och bolag som har tjänstebilar. 
 
Svar på synpunkter: Alla förvaltningar är delaktiga i att målet nås genom att följa resepolicyn 
och ruttplanera. 
 

Synpunkter på etappmål 4B 
Hälften av resorna inom geografiska kommunen sker med kollektivtrafik, cykel eller 
gång. 
 
Länsstyrelsen: Kopplat till arbete med mobility management vill Länsstyrelsen uppmuntra kommu-
nen att ta fram social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, för att ta reda på hur olika 
grupper rör sig och reser idag och hur detta kan påverkas. En central fråga i sammanhanget är 
hur olika grupper upplever trygghet i det offentliga rummet och i kollektivtrafiken. Upplevelsen 
av trygghet påverkar människors mobilitet. 
Länsstyrelsen uppmuntrar att planeringen av infrastruktur, kollektivtrafik och bebyggelse sker i 
samverkan mellan olika nämnder och förvaltningar, och andra berörda aktörer. 
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Samhällsbyggnadsnämnden: Här står Samhällsbyggnadsnämnden som ansvariga tillsammans med 
tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Detta är ett viktigt mål med stark koppling till den 
översiktliga planeringen där det är viktigt att de uppdrag som Samhällsbyggnadsnämndens får 
leder till en förtätning av staden som främjar hållbara resor. 
Svar på synpunkter: Extra aktiviteter är tillaggda  
 

Synpunkter på etappmål 4C 
I 90 procent av all nyproduktion och större ombyggnationer av bostäder och lokaler ska 
nettovärmebehovet uppgå till högst 35 kilowattimmar per kvadratmeter och år. 

Miljöpartiet de gröna: Är målet att nybyggda och energirenoverade bostäder ska ha en energiför-
brukning på högst 35 kWh per kvadratmeter och år realistiskt utan att bygg och hyreskostnader 
rasar i höjden. 
 
AB Bostäder: AB Bostäder har ett stort fokus med att minska energianvändning i befintligt be-
stånd. Vi har under senaste 10-års period minskat vår energianvändning med drygt 20 %, varav 
elanvändningen med drygt 30 %. AB Bostäder använder ca 99 % fjärrvärme för uppvärmningen 
av vårt fastighetsbestånd. När det gäller att minska Borås Stads klimatpåverkan anser vi att det är 
mer effektivt att staden satsar på en fossilfri leverans av fjärrvärme. 
I all nyproduktion bygger vi enbart lågenergihus (som högst 60 kWh/m²/år), 
vilket är 33 % lägre än Boverkets nybyggnadskrav. Att ställa ytterligare krav är både kostnads- 
och hyresdrivande. 
• Bolaget föreslår att etappmål 4c på nettovärmebehovet till högst 35 kWh/m²/år ersätts med en 
energiprestanda motsvarande 33 % bättre än Boverkets nybyggnadsregler. Vi ser att nyckeltalet 
för energiprestandaden bör vara kopplade till nomenklaturen för Boverkets krav gällande energi-
deklarationer. Detta för att vi ska kunna jämföra oss både internt och externt i branschen. 
 
Borås energi och miljö: Mycket viktigt att energikravet kompletteras med krav på Um-värde 
(genomsnittlig värmegenomgångskoefficient) för att säkerställa en minskning av en byggnads 
energibehov d.v.s. för att säkerställa en bra prestanda på klimatskärmen. 
Borås Energi och Miljö är en producent av både fjärrvärme och el. Energireglernas ambition är 
att utöver att utgöra minikrav på byggnaders energiprestanda att energikraven också bidra till att 
driva på takten i energieffektiviseringsarbetet och utvecklingen mot mer energieffektiva byggna-
der. Genom att ställa krav på byggnadens energibehov tillsammans med Um-värde nås målet om 
energieffektiva byggnader med bra klimatskal. 
 
Lokalforsörjningsnämnden: Målet är nåbart men är beroende av den arkitektoniska utformningen 
med omslutande area där byggkostnaden kan bli något dyrare men ge lägre driftkostnader. 
 
IBAB: Målet är nåbart 
 
Svar på synpunkter: Eftersom målet var svårt att förstå har det formulerat om och är nu relate-
rat till BBR. Målet är tuffare för lokaler eftersom bostäder i dagläget har tuffare krav på energian-
vändning än lokaler.  
 

Synpunkter på etappmål 4D 
Energianvändningen i lokaler och bostäder ska minska med 15 procent från 2015. 

Servicenämnden: Det antas att ett mål på 15 % är lågt satt om tillräckliga resurser avsätts. Dessa 
resurser kostar pengar, hur finansieras detta? 
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Synpunkter på mål 5 
Naturvärden och naturresurser i Borås ska bevaras och utvecklas 

Länsstyrelsen: De etappmål som kommunen har satt för bevarande och utveckling av naturvärden 
och naturresurser är angelägna för att bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen God bebyggd 
miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Länsstyrelsen saknar dock etappmål för andra viktiga natur-
miljöer, exempelvis för hållbart brukande av skogliga miljöer samt värdefulla våtmarker. För att 
bibehålla biologisk mångfald och fungerande ekosystem krävs en större bredd än nuvarande två 
etappmål. 
I målets informationsruta saknar Länsstyrelsen de nationella miljökvalitets-målen Grundvatten av 
god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag. Miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Ett 
rikt växt- och djurliv är angivna men etappmålen under målet kopplar även mot de ovan nämnda 
målen. I detta mål vore det också värdefullt att om kommunen förhåller sig till grön infrastruktur, 
se Etappmål 3a. 
- Etappmål 5a. Alla yt- och grundvattenförekomster i kommunen ska ha en god ekologisk och 
kemisk status. 
 
Centerpartiet: Centerpartiet i Borås vill framhålla att det är viktigt att bevara produktiv åkermark 
och att detta beaktas i detaljplanearbetet. 
 
Svar på synpunkter: Målen inom Hållbar natur har helt formulerat om eftersom områden sak-
nas när målen formuleras utifrån naturtyper. Av den anledning utgår målen nu ifrån blå och 
gröna strukturer samt det variationsrika mosaiklandskapet.  
 

Synpunkter på etappmål 5A 
Alla yt- och grundvattenförekomster i kommunen ska ha en god ekologisk och kemisk 
status. 

Miljöpartiet de gröna: Innefattar även de nationella målen Levande sjöar och vattendrag och Grund-
vatten av god kvalitet. EU:s Vattendirektiv säger att vi skall uppnå god status i våra vatten. Våra 
mål bör därför syfta till hur vi skall kunna komma dit. 
 
Centerpartiet: Detta etappmål är snarare en beskrivning av ett strategiskt miljöarbete som bör bed-
rivas i kommunen, än ett konkret miljömål att följa upp. 
 
Länsstyrelsen: I texten ”Utgångsläge” står ”Arbete pågår på nationell nivå med att implementera 
EU´s vattendirektiv (2000/60/EG) och ta fram ett åtgärdsprogram för vatten som sedan ska 
implementeras i kommunerna.” Ett nytt åtgärds-program för vatten på regional nivå (Västerha-
vets vattendistrikt) finns beslutat. I detta åtgärdsprogram finns många åtgärder som riktar sig till 
kommunerna och som hör ihop med detta etappmål. Arbetet med implementeringen av vattendi-
rektivet pågår därmed på nationell, regional och lokal nivå. Länsstyrelsen tycker att det kan för-
tydligas hur det kommande styrdokumentet under åtgärder förhåller sig till Vattenresurspro-
grammet. 
 
Borås energi och miljö: Förslag på ny åtgärd under 5a, Att arbeta med att förbättra statusen för yt- 
och grundvattenförekomster är ett naturligt led i att även säkerställa en långsiktig bra kvalitet på 
dricksvatten, minska tungmetaller i renat avloppsvatten samt att återföra näringsämnen till jord-
bruken. 
Bräddningar som beror på driftstörningar ska minska. 
Uppströmsarbete ska leda till att avloppsslammets kvalitet ständigt förbättras. 
Ansvar: Borås energi och miljö 
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Kommunala funktionshinderrådet: Det står några rader om Viskan men inte hur vi kan lösa miljöavfal-
let i Viskan, rådet saknar en strategi för detta.  

 

Synpunkter på etappmål 5B 
Bevara och utveckla ett småskaligt odlingslandskap med hög biologisk mångfald.  

Centerpartiet: Att marken brukas av aktiva jord- och skogsbrukare är en förutsättning för att nå mål 
inom hållbar natur och biologisk mångfald. Viktigt att arbetet under denna punkt sker i samver-
kan med berörda parter. 
 

Synpunkter på uppföljning av miljömål 
 
Miljöpartiet de gröna: I kapitlet uppföljning nämns de nuvarande miljömålen och ”för de mål som 
inte är uppnådda fortsätter arbetet. Indikatorer knutna till dessa mål kommer att följas i miljö-
målsuppföljningen”. De miljömål som inte uppnåtts och som fortfarande är relevanta bör åter-
finnas i de reviderade målen. 
 
Länsstyrelsen: I dokumentet hänvisas till tidigare antagna miljömål som inte har uppnåtts och som 
man ska fortsätta arbeta med. Länsstyrelsen förstår det som att de miljömålen inte är med i mål-
dokumentet, vilket är synd då de genom att vara med hade gett en bättre helhetsbild och kom-
pletterat de nu föreslagna miljömålen. För beskrivningar och annat kopplat till de målen kan hän-
visning till det tidigare dokumentet göras. 
Länsstyrelsen tycker att det är positivt att miljömålsuppföljningen kompletteras med uppföljning 
av energi- och klimatstrategin, miljöarbete i beslut, motioner och projekt samt riktlinjerna för 
resor. Det är oklart vad etappmålsbedömningen innebär jämfört med miljömålsuppfölningen. 
Vad är det som skiljer de två bedömningarna/uppföljningarna åt? Under vissa av etappmålen 
anges utöver uppföljning även kompletterande indikatorer. Hur är tanken att de indikatorerna ska 
användas? Ska de användas i uppföljningen eller är det en möjlighet? Det hade varit bra med en  
 
Samhällsbyggnadsnämnden: Tillsammans med miljömålen och miljöpolicyn har en uppföljnings-
handbok tagits fram som i sin nuvarande form uppfattas som otydlig vad gäller inrapportering 
och ansvarsfördelning. Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att uppföljning och inrapportering 
kommer att ske i Borås Stads befintliga uppföljningsprogram Stratsys där ansvar och inrapporte-
ringstider förtydligas. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden: Förvaltningen anser att uppföljningen och rapporteringen av miljömå-
len bör ske vid ett tillfälle per år och i samband med årsredovisningen.     
 
Utbildningsnämnden: Förvaltningen anser att strukturen i ”Borås Stads miljömål 2017-2020” kunde 
förtydligas. Det borde klart framgå vad som skall följas upp av respektive nämnd. Gällande upp-
följningen ser förvaltningen det som positivt att åtgärdsarbetet av de reviderade miljömålen för-
slås ske två gånger per år, vid tertial 2 och årsredovisningen. Med anledning av att alla förvalt-
ningar skall ha ett miljöledningssystem, där mål och åtgärder följs upp, finns risk för dubbelrap-
portering.  
 
Grundskolenämnden: Nämnden anser att strukturen i styrdokumentet kunde förtydligas. Det är inte 
i alla sammanhang självklart vad som skall följas upp och av vilken nämnd.  En fråga som väcktes 
är om åtgärderna skall följas upp särskilt eller endast det som står under rubriken ”Uppföljning”. 
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Under ”Uppföljning” finns i endast indikatorer i nuläget. Om åtgärderna också skall följas upp, 
bör dessa vara samlade under samma uppföljningsrubrik.  
Rubriksättningen skulle kunna förtydligas, till exempel genom att ändra rubriken ”Uppföljning” 
till ”Indikatorer” eftersom denna term används i det IT-stöd som används för uppföljning av 
miljömålen. 
Nämnden ställer sig frågande till vad som menas med ”kompletterande indikatorer” och hur 
dessa skiljer sig vad gäller uppföljningen? På etappmål 4a står till exempel Grundskolenämnden 
inte som ansvarig nämnd. Dock finns nämnden med under rubriken ”Kompletterande indikato-
rer/uppföljning”.  Ett förtydligande gällande vad detta innebär konkret för nämnden bör göras.  
 
Grundskolenämnden: På sidan 27 står att nämnden två gånger per år skall redovisa det åtgärdsarbete 
som bedrivs samt att nämnden skall godkänna redovisningen. Förvaltningen anser att det är posi-
tivt att uppföljning sker vid två tillfällen per år. Förvaltningen ställer sig i detta sammanhang frå-
gande till om detta även inkluderar uppföljning av indikatorer och etappmål. Om inte, föreslår 
förvaltningen att även indikatorer och mål också skall följas upp som mest två gånger per år. 
 
Svar på synpunkter: Mål från tidigare miljömål är med i det nya förslaget till miljömål i de fall de 
fortfarande är relevanta. Vilka indikatorer som kommer följas upp är i dagsläget inte klart utan 
arbetet med uppföljning kommer intensifiera när målen är antagna.  
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Jämförelse mellan Borås Stads gamla och nya miljömålen 

Gamla miljömål Remissutgåva Nya miljömål 
Hållbara perspektiv 

 

Mål 1. Borås Stad har hög kompetens 
inom miljöområdet. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat mil-
jöarbete och hög kompetens 
inom miljöområdet 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat mil-
jöarbete och hög kompetens inom miljö-
området 

1a Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt 
ett miljöledningssystem 

Etappmål 1a. Alla förvaltningar och bolag med 
mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssy-
stem. 

Etappmål 1a. Alla förvaltningar och bolag med 
mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssy-
stem. 
 

1b Miljöutbildning för alla anställda  
Etappmålen är med som en del av etappmålet 
1a. i de nya miljömålen.  

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

Mål 2. Barn och ungdomar får grund för 
miljöengagemang 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat mil-
jöarbete och hög kompetens 
inom miljöområdet 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat mil-
jöarbete och hög kompetens inom miljö-
området 

2b Alla skolor har ett miljöledningssystem  
Målet är med i de nya miljömålen. 

Etappmål 1b. Alla förskolor, grundskolor och gymna-
sieskolor har ett miljöledningssystem. 

Etappmål 1b. Alla förskolor, grundskolor och gymna-
sieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor 
exempelvis Grön Flagg. 

2a Skolor och förskolor arbetar med hållbarhets-
undervisning  
Målet är en del av etappmål 1b i de nya miljömålen   

 Etappmål 1c. Borås Stads miljö- och kvali-
tetsarbete integreras. 

 

Mål 3. Borås är en matsmart kommun 
 

 Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar kon-
sumtion  

3a Minst 25 procent av alla livsmedel är ekolo-
giska  

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

Etappmål 1c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcertifie-
ringen enligt nivå 2 eller liknande. 

3b Borås Stads skolrestauranger - klimatanpassade 
menyer  

 

3c Matsvinnet minskar i de offentliga köken  
 

 

http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-1-boras-har-hog-kompetens-inom-miljoomradet/1a-miljoledningssystem/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-1-boras-har-hog-kompetens-inom-miljoomradet/1a-miljoledningssystem/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-1-boras-har-hog-kompetens-inom-miljoomradet/1b-miljoutbildning-for-alla-anstallda/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-2-barn-och-ungdomar-far-grund-for-miljoengagemang/2b-alla-skolor-har-ett-miljoledningssystem/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-2-barn-och-ungdomar-far-grund-for-miljoengagemang/2a-skolor-och-forskolor-arbetar-med-hallbarhetsundervisning/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-2-barn-och-ungdomar-far-grund-for-miljoengagemang/2a-skolor-och-forskolor-arbetar-med-hallbarhetsundervisning/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-3-boras-ar-en-matsmart-kommun/3a-minst-25-procent-av-alla-livsmedel-ar-ekologiska/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-3-boras-ar-en-matsmart-kommun/3a-minst-25-procent-av-alla-livsmedel-ar-ekologiska/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-3-boras-ar-en-matsmart-kommun/3b-boras-stads-skolrestauranger-klimatanpassade-menyer/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-3-boras-ar-en-matsmart-kommun/3b-boras-stads-skolrestauranger-klimatanpassade-menyer/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-3-boras-ar-en-matsmart-kommun/3c-matsvinnet-minskar-i-de-offentliga-koken/
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Mål 4. Miljökrav och etiska krav vid 
upphandling 

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar kon-
sumtion 

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar kon-
sumtion 

4a Miljökrav och etiska krav ställs vid upphand-
ling  

Etappmål 2b. Inköp av etiskt märkta produkter ska 
öka. 

Borås Stad är en Fairtrade city. Inget nytt mål utan 
arbetet fortsätter 

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

4b Beakta livscykelkostnad vid inköp   
 

 Inget nytt mål 

 Etappmål 2c. Minskat resursanvändning genom ökat 
återbruk och materialåtervinning. 

Etappmål 2a. Minskat resursanvändning genom ökat 
återbruk och materialåtervinning. 
 

4c De hälso- och miljöfarliga ämnena i varor 
minskar  

Etappmål 2e. Borås Stad arbetar med att minska expo-
neringen för kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 

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

 Etappmål 2f. Borås koncernen arbetar tematiskt med 
aktiviteter och projekt som främjar hållbara livsstilar.  

 

 Hållbar samhällsplanering 
Mål 5. Borås planera för ett hållbart 
samhälle 

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

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

5a Krav på hållbart byggande  Etappmål 2d. Byggnationer och markentreprenader ska 
utföras så de blir miljö- och hälsomässigt hållbara. 

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

5b Kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas    

5c Stärk identitet genom kunskap om äldre be-
byggelse  

  

5d Bättre mötesplatser  Målet är nått 

5e En levande landsbygd   En landsbygdsutvecklare är tillsatt. Dessutom drivs 
projekt ”hållbar landsbygd” i Sjuhärad med projektle-
darrollen i Borås Stad 

Mål 6. Båttre förutsättningar för en häl-
sosam livsmilijö 

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

6a Skolor och förskolor har en kvalitetssäkrad 
innemiljö 

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

6b Minskat buller på förskolor  

http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-4-miljokrav-och-etiska-krav-vid-upphandling/4a-miljokrav-och-etiska-krav-stalls-vid-upphandling/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-4-miljokrav-och-etiska-krav-vid-upphandling/4a-miljokrav-och-etiska-krav-stalls-vid-upphandling/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-4-miljokrav-och-etiska-krav-vid-upphandling/4b-beakta-livscykelkostnad-vid-inkop/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-4-miljokrav-och-etiska-krav-vid-upphandling/4c-de-halso-och-miljofarliga-amnena-i-varor-minskar/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-4-miljokrav-och-etiska-krav-vid-upphandling/4c-de-halso-och-miljofarliga-amnena-i-varor-minskar/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-5-boras-planerar-for-ett-hallbart-samhalle/5a-krav-pa-hallbart-byggande/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-5-boras-planerar-for-ett-hallbart-samhalle/5b-kulturhistoriskt-vardefulla-byggnader-skyddas/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-5-boras-planerar-for-ett-hallbart-samhalle/5c-stark-identitet-genom-kunskap-om-aldre-bebyggelse/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-5-boras-planerar-for-ett-hallbart-samhalle/5c-stark-identitet-genom-kunskap-om-aldre-bebyggelse/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-5-boras-planerar-for-ett-hallbart-samhalle/5d-battre-motesplatser/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-5-boras-planerar-for-ett-hallbart-samhalle/5e-en-levande-landsbygd/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-6-battre-forutsattningar-for-en-halsosam-livsmiljo/6a-skolor-och-forskolor-har-en-kvalitetssakrad-innemiljo/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-6-battre-forutsattningar-for-en-halsosam-livsmiljo/6a-skolor-och-forskolor-har-en-kvalitetssakrad-innemiljo/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-6-battre-forutsattningar-for-en-halsosam-livsmiljo/6b-minskat-buller-pa-forskolor/


3 
 

6c Tysta områden inventeras    

 Etappmål 3a. Borås kännetecknas av ett vardagsland-
skap, där även den oskyddade naturen har höga rekreat-
ionsvärden och hög biologisk mångfald. 

Etappmål 3b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infra-
struktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner och väg-
planer. 

 Etappmål 3b. Borås Stad arbetar integrerat med klimat-
anpassningsåtgärder i den ordinarie verksamheten. 

Etappmål 3c. Den fysiska planeringen ska anpassas till 
framtidens klimat och väder fenomen. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt 
Mål 7 Borås Stad arbetar för att bli en 
fossilbränslefri organisation 

 Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossil-
oberoende 

7a Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är 
fossilbränslefria 

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

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

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

 Användningen av fossila bränslen i arbetsfordon har 
minskat markant, någon bra miljöfordonsdefinition 
finns inte för arbetsfordon.   

7c Elförbrukning - Miljöstyrningsrådets spjut-
spetskriterier  

 Målet är nått 

Mål 8 Energianvändningen är mer effektiv  Mål finns i energi- och klimatstrategin 

8a Energianvändningen har minskat 15 % jämfört 
med 2009 

Etappmål 4d. Energianvändningen i lokaler och bostä-
der ska minska med 15 procent från 2015. 

Energianvändningen ska minska med 30 procent per 
invånare från 1990 till 2020.(Energi- och klimatstrate-
gin) 
Etappmål 4d. Energianvändningen för offentlig utom-
husbelysning, lokaler och bostäder ska minska med 15 
procent från 2016. 

8b Energianvändningen för uppvärmning är högst 
130 kWh/m2 

Etappmål 4c. I 90 procent av all nyproduktion och 
större ombyggnationer av bostäder och lokaler ska 
nettovärmebehovet uppgå till högst 35 kilowattimmar 
per kvadratmeter och år. 

Etappmål 4c.  I nyproduktion och större ombyggnat-
ioner ska energianvändningen vara minst 15 % lägre för 
bostäder och 30 % lägre för lokaler än kravet i BBR. 

8c All renovering sker med bästa möjliga energi-
teknik  

 Etappmål 4c. I nyproduktion och större ombyggnat-
ioner ska energianvändningen vara minst 15 % lägre för 
bostäder och 30 % lägre för lokaler än kravet i BBR. 

Mål 9 Minskat miljöpåverkan från trafi-
ken 

 Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossil-
oberoende 

9a Bättre förutsättningar för resenärer att välja 
hållbara färdsätt  

Etappmål 4b. Hälften av resorna inom geografiska 
kommunen sker med kollektivtrafik, cykel eller gång. 

Etappmål 4e Andelen resor inom Borås Stads geogra-
fiska område som sker till fots, med cykel eller kollek-
tivtrafik ska öka. 

9b Bättre infrastruktur för cykling    

http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-6-battre-forutsattningar-for-en-halsosam-livsmiljo/6c-tysta-omraden-inventeras/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-7-boras-stad-en-fossilbranslefri-organisation/7b-boras-stads-arbetsfordon-och-transporttjanster/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-7-boras-stad-en-fossilbranslefri-organisation/7b-boras-stads-arbetsfordon-och-transporttjanster/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-7-boras-stad-en-fossilbranslefri-organisation/7c-elforbrukning-miljostyrningsradets-spjutspetskriterier/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-7-boras-stad-en-fossilbranslefri-organisation/7c-elforbrukning-miljostyrningsradets-spjutspetskriterier/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-8-energianvandningen-ar-mer-effektiv/8a-energianvandningen-har-minskat-15-jamfort-med-2009/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-8-energianvandningen-ar-mer-effektiv/8a-energianvandningen-har-minskat-15-jamfort-med-2009/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-8-energianvandningen-ar-mer-effektiv/8b-energianvandningen-for-uppvarmning-ar-hogst-130-kwh-m2/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-8-energianvandningen-ar-mer-effektiv/8b-energianvandningen-for-uppvarmning-ar-hogst-130-kwh-m2/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-8-energianvandningen-ar-mer-effektiv/8c-all-renovering-sker-med-basta-mojliga-energiteknik/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-8-energianvandningen-ar-mer-effektiv/8c-all-renovering-sker-med-basta-mojliga-energiteknik/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-9-minskad-miljopaverkan-fran-trafiken/9a-battre-forutsattningar-att-valja-hallbara-fardsatt/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-9-minskad-miljopaverkan-fran-trafiken/9a-battre-forutsattningar-att-valja-hallbara-fardsatt/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-9-minskad-miljopaverkan-fran-trafiken/9b-battre-infrastruktur-for-cykling/
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9c Det finns laddstationer för elbilar    

9d Ökad användning av biogas som fordons-
bränsle  

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

9e Borås Stad optimerar transporter och leveran-
ser 

 

Mål 10. Ökad andel förnybara energikäl-
lor 

 Energi- och klimatstrategin 
Skapa förutsättningar för ökat lokal energiproduktion 
Skapa förutsättningar för förnybara fordonsbränslen 

10a Borås Stad verkar för ökad användning av 
solenergi  

  

10b Minst 70 GWh vindkraft produceras varje år    

10c Fjärrvärmeproduktion - minst 95% biobränsle 
och avfall  

 Målet är nått 

 Hållbar natur 
Mål 11. Minskat tillförsel av näringsäm-
nen och föroreningar till Sjöar och vat-
tendrag 
Mål 12. Bättre status för den biologiska 
mångfalden 

Mål 5. Naturvärden och naturresurser i 
Borås ska bevaras och utvecklas 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för män-
niskor, växter och djur 

11a Borås Stad har kunskap om och en strategi 
om Viskans föroreningar  

Etappmål 5a. Alla yt- och grundvattenförekomster i 
kommunen ska ha en god ekologisk och kemisk status. 

Det är Naturvårdverket som är ansvarig och som håller 
i finansiering till saneringen av Viskan 

11b Bättre rutiner för naturnära dagvattenssystem  Målet är nått 

11c Inventera och förbättra enskilda avlopp   

12a Bättre kunskap om levnadsvillkor för arter    

12b Handlingsplan för skydd av biologisk mång-
fald 

 En handlingsplan är under utarbetande 

12c Biotopskyddade områden eller kommunala 
naturreservat 

  

12d Åtgärder för att ädellövskogen ska öka  
 

  

  Etappmål 5a. Skapa en samlad bild av den gröna och 
blå strukturen i kommunen och värna viktiga koorido-
rer. 

http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-9-minskad-miljopaverkan-fran-trafiken/9c-det-finns-laddstationer-for-elbilar/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-9-minskad-miljopaverkan-fran-trafiken/9d-okad-anvandning-av-biogas-som-fordonsbransle/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-9-minskad-miljopaverkan-fran-trafiken/9d-okad-anvandning-av-biogas-som-fordonsbransle/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-9-minskad-miljopaverkan-fran-trafiken/9e-boras-stad-optimerar-transporter-och-leveranser/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-9-minskad-miljopaverkan-fran-trafiken/9e-boras-stad-optimerar-transporter-och-leveranser/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-10-okad-andel-fornybara-energikallor/10a-boras-stad-verkar-for-okad-anvandning-av-solenergi/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-10-okad-andel-fornybara-energikallor/10a-boras-stad-verkar-for-okad-anvandning-av-solenergi/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-10-okad-andel-fornybara-energikallor/10b-minst-70-gwh-vindkraft-produceras-varje-ar/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-10-okad-andel-fornybara-energikallor/10c-fjarrvarmeproduktion-minst-95-biobransle-och-avfall/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-10-okad-andel-fornybara-energikallor/10c-fjarrvarmeproduktion-minst-95-biobransle-och-avfall/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-11-minskad-tillforsel-av-naringsamnen-och-fororeningar/11a-kunskap-om-och-en-strategi-om-viskans-fororeningar/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-11-minskad-tillforsel-av-naringsamnen-och-fororeningar/11a-kunskap-om-och-en-strategi-om-viskans-fororeningar/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-11-minskad-tillforsel-av-naringsamnen-och-fororeningar/11b-battre-rutiner-for-naturnara-dagvattenssystem/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-11-minskad-tillforsel-av-naringsamnen-och-fororeningar/11c-inventera-och-forbattra-enskilda-avlopp/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-12-battre-status-for-den-biologiska-mangfalden/12a-battre-kunskap-om-levnadsvillkor-for-arter/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-12-battre-status-for-den-biologiska-mangfalden/12b-handlingsplan-for-skydd-av-biologisk-mangfald/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-12-battre-status-for-den-biologiska-mangfalden/12b-handlingsplan-for-skydd-av-biologisk-mangfald/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-12-battre-status-for-den-biologiska-mangfalden/12c-biotopskyddade-omraden-eller-kommunala-naturreservat/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-12-battre-status-for-den-biologiska-mangfalden/12c-biotopskyddade-omraden-eller-kommunala-naturreservat/
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/mal-12-battre-status-for-den-biologiska-mangfalden/12d-atgarder-for-att-adellovskogen-ska-oka/
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 Etappmål 5a. Alla yt- och grundvattenförekomster i 
kommunen ska ha en god ekologisk och kemisk status. 

 

 Etappmål 5b. Bevara och utveckla ett småskaligt odlings-
landskap med hög biologisk mångfald. 

 

  Etappmål 5b. Stärka det variationsrika och artrika mosaik-
landskapet. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Borås Stads miljömål 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Borås Stads miljömål och skickar de till 
Kommunstyrelsen för fastställande.  
 

Ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2016 uppdraget att revidera Borås Stads 
miljömål 2012-2016. Styrgruppen för revidering av miljömålen anser nu att 
revideringen är klar och därför skickas miljömålen till Miljö- och konsumentnämnden 
för beslut.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Borås Stad har ett aktivt miljöarbete som är väl spritt i organisationen. De senaste 
åren har Borås Stad klättrat i miljörankningen av Sveriges kommuner och kan numera 
kalla sig en ledande miljökommun.  
 
Sedan 2013 när miljömålen antogs har ett stort antal förvaltningar och bolag 
miljöcertifierats. Borås Stad är ledande i Sverige när det gäller hur många skolor som 
deltar i arbetet med grön flagg. Alla kommunala kök är KRAV-certifierade. Arbetet 
med miljöcertifiering har även lett till att ett antal events i Borås har miljödiplomerats. 
Koldioxid utsläppen från fordonsbränsle har minskat med 60 procent. Förvaltningar 
och bolag kan visa upp fina exempel på byggande av energisnåla hus men även 
byggande med giftfria och klimatvänliga material. Antalet kommunala naturreservat 
har ökat och arbetet med de gröna frågorna i fysisk planering har förbättrats. 
Integreringen av miljöfrågor i upphandling har bland annat lett till en lyckat och 
uppmärksammat upphandling av köksutensilier. En bra livsmedelsupphandling har 
även gjort det möjligt att fördubbla andelen ekologiska livsmedel. Miljövänliga 
upphandlingar gynnar även de kommuner som har upphandlingsavtal med Borås 
stad. I arbetet med gröna finanser är Borås ett utmärkt exempel i Sverige och bidra 
även i det globala arbetet. 
 
Miljömålsarbetet i Borås Stad bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de 
globala hållbarhetsmålen. Omfattande åtgärder och förändringar i många delar av 
samhället krävs för att nå målen. Därför pågår det lokala miljömålsarbetet i samspel 
med andra aktörer lokalt, regionalt och internationellt. Borås Stad driver projekt 
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hållbar landsbygd i Sjuhärad deltar i Alliance for Urban Sustainability och EU-
projektet Sinfonia. Nätverken inkludera ett flertal länder och handlar om hållbar 
stadsutveckling och hållbara livsstilar.  
 
Arbetet med revideringen av miljömålen har gjorts i samverkan med nyckelpersoner 
inom förvaltningar och bolag, för att säkra att målen blir utmanande utan att vara 
omöjliga att uppnå. En styrgrupp med politiker från Miljö- och konsumentnämnden 
samt de två kommunalråden har diskuterat målformuleringar under resans gång.  De 
reviderade miljömålen har varit på remiss under våren 2017 och har ändrat utifrån de 
synpunkter som kom in. 

Agneta Sander Susanne Arneborg 
Miljöchef Energisamordnare 
 

Bilaga 
Borås Stads miljömål  
 

Beslut skickas till 
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BORÅS – EN LEDANDE MILJÖKOMMUN
Borås Stad har ett aktivt miljöarbete som är väl spritt i organisationen inom många olika 
områden. Nämnder och bolag klimatkompenserar sina resor och använder pengarna till miljö-
arbete.  Detta har bidragit till spridningen av miljöarbetet inom organisationen och har gjort 
det smidigare att hitta finansiering för enkla aktiviteter på enheterna. En stor andel av skolorna 
är Grön Flagg certifierade och en del förvaltningar och bolag har ett miljöledningssystem.

I de tidigare miljömålen ”Miljömål för Borås 2013–2016”, beslutat av Kommunfullmäktige 
i december 2012, finns ett antal mål som är helt eller delvist uppnådda. Med de nya målen 
utvecklas och skärps Borås Stads miljömål och miljömålsarbete.  

En Energi-och klimatstrategi antogs 2015 vilket kompletterar miljömålen. Arbetet med 
Energi- och klimatstrategin gjordes tillsammans med framtagandet av översiktplanen vilket 
bidrar till energi- och miljöfrågornas tydliga avtryck i planarbetet.

Borås Stad är drivande i miljöarbetet och involverar medborgare, näringsliv och andra 
organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Borås 
kommun idag och för kommande generationer. Vi arbetar för ekologisk hållbarhet lokalt och 
globalt och för att säkra att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån en ekologisk, social 
och ekonomisk dimension. 

Miljömålsarbetet i Borås Stad bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de 
globala hållbarhetsmålen. Omfattande aktiviteter och förändringar i många delar av samhäl-
let krävs för att nå dessa mål. Därför pågår det lokala miljömålsarbetet i samspel med andra 
aktörer lokalt, regionalt och internationellt. De nätverk Borås Stad ingår i inkludera ett fler-
tal länder och handlar om hållbar stadsutveckling och hållbara livsstilar. Borås Stad nyttjar 
andras erfarenheter och delar gärna med sig av egna erfarenheter både lokalt, nationellt och 
internationellt. 

Borås Stad ska fortsätta vara en ledande miljökommun och ett gott exempel på lokalt arbete 
med Sveriges nationella miljömål och FN:s globala hållbarhetsmål.

MILJÖMÅLENS UPPBYGGNAD OCH GENOMFÖRANDE
Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns en beskrivning av 
kommunens ambitioner samt en faktaruta som visar vilka andra mål på regional, nationell 
och internationell nivå som relaterar till området. I faktaruta finns även antagna kommunala 
styrdokument och mål. Texten i faktarutorna uppdateras varje år med de nya budgetmålen 
och med relevanta mål från nya styrdokument.  

Inom de fyra perspektiven finns fler mål med texter som beskriver Borås Stads ambition. 
Dessutom finns etappmål med aktiviteter. För varje aktivitet finns en ansvarig och den nämnd/
bolag som står först är ansvarig för målet och samordnar arbetet. 

En del mål har exakta målnivåer med siffror som kan följas upp. För andra mål får en 
bedömning göras av sakkunnig för att avgöra om målet nåtts eller ej. 

Måluppfyllelsen påverkas av andra aktiviteter som staden gör utöver de som föreslås i mål-
dokumentet. Om målen uppfylls kan påverkas av externa aktörers aktiviteter och försvåra/
förenkla det interna miljömålsarbetet. Därför är en kontinuerlig uppföljning och revidering 
av aktiviteterna och målen en förutsättning. 
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Miljöförvaltningen samordnar miljömålsarbetet och stöttar förvaltningar och bolag med 
expertstöd. Miljöförvaltningen är även en diskussionspartner för förvaltningar och bolag som 
vill utveckla sitt miljömålsarbete.

UPPFÖLJNING
Nämnder och bolag ansvarar för den årliga miljömålsuppföljningen som utgör underlag till 
verksamhetsplanering och budgetarbete. Nämnderna och bolagen ska i samband med ter-
tialuppföljning i augusti samt i samband med årsredovisningen redovisa det aktivitetsarbete 
som bedrivits. Nämnd eller styrelse ska godkänna redovisningen. 

Vilka etappmål som följs upp vid respektive tillfälle ska meddelas i god tid inför verksamhets-
planering av Miljö- och konsumentnämnden, som samordnar kommunkoncernens miljömåls-
uppföljning. I samordningen ingår att sammanfatta redovisningen till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. Denna sammanställning utgör också återkoppling till verksamheterna. 

Miljömålsuppföljningen integreras med uppföljningen av Borås Stads Energi – och klimat-
strategi och Borås Stads Riktlinjer för resor. 

Nämndövergripande expertisgrupper kan komma att tillsättas och ansvara för en tematisk 
kvalitativ uppföljning av vissa etappmål. Det är också möjligt att möjligheten till internrevi-
sioner nyttjas på sikt för att utveckla miljöarbetet.  

RESURSER
Miljömålsarbetet ska ske inom ramen för nämnders- och bolags ordinarie budget. I de fall extra 
resurser behövs kan nämnder och bolag ta med aktiviteterna i budgetprocessen. Den nämnd 
eller bolag som är ansvarig för ett miljömål är även ansvarig för att ta fram kostnadskalkyler 
när det behövs och integrera aktiviteter i budgetprocessen. 

Nämnder och bolags avgift inom klimatkompenseringssystemet används för att skynda på 
miljömålsarbetet. Miljömålsarbetet kan dock inte till fullo finansieras med klimatkompense-
ringsmedel. Klimatkompenseringsavgiften kan exempelvis användas till följande: 

• Fortbildning för miljökoordinatorer.

• Miljöutbildning av personal (men inte vikariekostnader vid ordinarie personals  
 deltagande i miljöutbildning). 

• Kostnader för arbete med Grön Flagg.

• Inköp av cyklar.

Målet är att klimatavgiften ständigt ska minska i takt med att klimatutsläppen från resor 
sjunker. Därför får klimatkompenseringsavgiften inte användas för ständigt återkommande 
kostnader.
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Detta målområde kopplar mot:  
FN:s globala hållbarhetsmål 2030

Nationella miljökvalitetsmål 
Giftfri miljö.
Ett rikt odlingslandskap.
God bebyggd miljö

Borås 2025 vision och strategi 
Vi utvecklar Borås Stad till en lärande organisa-
tion där medarbetare samverkar över förvalt-
nings- och bolagsgränserna.

Vi stärker samverkan kring barn och ungas 
utveckling och lärande såväl inom Borås Stad 
som mellan kommunen och andra offentliga 
aktörer.

Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier 
i samhället.

Folkhälsomål 
Barn och ungas uppväxtvillkor.

Hälsa i arbetsmiljön.

Miljöer och produkter.

Energi- och klimatstrategi
Skapa förutsättningar för en hållbar livsstil.

Arbeta med klimatsmart upphandling och gröna 
finanser.

Kostpolicy

Avfallsplan

Budget 2017
Andel ekologiska och/eller närproducerade  
livsmedel ska vara 55 % 2018 och 65 % 2025.

HÅLLBARA PERSPEKTIV

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i håll-
barhetsfrågor. 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 miljö-
arbete och hög kompetens inom miljöområdet 

Nämnder och bolag ska ha ett strukturerat och organiserat 
miljöarbete i ett ledningssystem och samtliga anställda 
ska vara miljöutbildade. Miljöutbildning kan tillsammans 
med ett praktiskt miljöarbete öka förståelsen om den egna 
miljöpåverkan och öka delaktigheten för att nå målen. 

Etappmål 1a. Alla förvaltningar och bolag med mer 

än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem.

Ett miljöledningssystem är ett strukturerat arbetssätt för 
att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och nå 
ständiga förbättringar. Verksamheterna bestämmer själva 
om miljöledningssystemet ska vara tredjeparts certifierat 
eller inte. Systemet ska minst omfatta en kartläggning av 
verksamhetens betydande miljöpåverkan, innehålla en 
handlingsplan (avseende hur miljöpåverkan ska minska, 
utpekande av ansvar och årlig uppföljning), samt årlig 
intern eller externrevidering av hela systemet. Alla för-
valtningar och bolag ska ha en miljökoordinator som är 
kontaktperson för Miljöförvaltningen.

Aktivitet: Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem.
Ansvar: Alla ansvarar för införande och upprätthållande. 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordning av 
gemensamma funktioner. Bolag med färre än tio anställda 
ska ha en miljökoordinator. 
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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 25, 
50 respektive 90 procent ekologiska livsmedel. 

fakta

Etappmål 1b. Alla förskolor, grundskolor och gym-

nasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrå-

gor exempelvis Grön Flagg. 

Grön Flagg är ett program som hjälper lärare och peda-
goger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor 
hos barn och unga, programmet används till stor del 
redan idag, och arbetet kan ständigt utvecklas.

Aktivitet: Införa eller upprätthålla system för hållbar-
hetsarbete i samtliga skolor, exempelvis Grön Flagg.
Ansvar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Etappmål 1c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcerti-

fieringen enligt nivå 2 eller liknande.

KRAV-certifieringen av restauranger och storhushåll är 
ett sätt för köken att få ett strukturerat miljöarbete, med 
rutiner och strategier för hur andelen ekologiskt ska öka 
och verksamhetens negativa miljöpåverkan ska minska. 
Alla kök inom kostorganisationen blev sommaren 2017 
KRAV-certifierade enligt nivå 1, vilket motsvarar 25 % 
ekologiska råvaror. KRAV-certifieringen har gett en viktig 
skjuts i arbetet för att fortsätta öka andelen ekologiskt men 
också minska övrig negativ miljöpåverkan i köken med 
bland annat förbättrad avfalls- och kemikaliehantering.

Aktivitet: införa kravcertifiering enligt nivå 2, eller mot-
svarande i kommunens restauranter.
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Grund skole-
nämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden, Vård- och äldreomsorgsnämnden samt 
Servicenämnden.

Etappmål 1d. Alla anställda och förtroendevalda 

inom Borås Stad ska vara miljöutbildade. 

Kunskap ger grund för ett hållbart agerande i var dagen. 
Genom en miljöutbildning för samtliga anställda vill 
Borås Stad verka för höjd kunskapsnivå om globala mil-
jöaspekter och lägga grunden för Borås Stads interna 

miljöarbete. Utbildningen ska inkludera hur Borås Stad 
arbetar med miljöfrågor och hur den anställde kommer i 
kontakt med detta i sitt arbete. Miljöutbildning ska även 
finnas med i introduktionen av nyanställda.

Aktivitet: Alla anställda ska genomgå en miljöutbildning.
Ansvar: Alla nämnder och bolag. Miljö- och konsument-
nämnden ska tillhandahålla en miljöutbildning till alla 
anställda som motsvara kravet.

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

Hållbar konsumtion innebär att vi använder tjänster och 
produkter utan att kommande generationers behov även-
tyras. Det gör vi genom effektiv användning av resurser 
och minimering av giftiga material. Dessutom minimerar 
vi utsläpp av föroreningar under tjänsten eller produktens 
hela livscykel.

Borås Stad inspirerar invånare, föreningar och näringsliv 
att delta i arbetet genom utåtriktade projekt och aktivite-
ter. I arbetet med avfallsfrågor anses avfall vara en resurs 
samtidigt som avfallsmängderna minskar.

Etappmål 2a. Minskat resursanvändning genom 

ökat återbruk och materialåtervinning. 

Aktivitet: Standardisera inköpen för att förbättre miljö-
prestanda på varor. Exempelvis arbetskläder, möbler och 
engångsartiklar.
Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder.

Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som 
uppkommer i kommunal regi som kan erbjudas förvalt-
ningar och kommunala bolag.
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.
Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder

Aktivitet: Upprätta ett system för återbrukande av kom-
munens inventarier.
Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med arbetslivsnämnden

Etappmål 2b. Minska användningen av kemikalier 

som kan skada hälsa och miljö.

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

ChemSec är en ideell organisation som arbetar för 
att få bort miljö- och hälsofarliga kemikalier från 
samhället. 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 kandidatförteckningen 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.

fakta

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.

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden

Aktivitet: Minska exponeringen för farliga kemikalier 
i förskolor. 

Ansvar: Förskolenämnden i samverkan med Miljö- och 
konsumentnämnden.

Aktivitet: Fasa ut livsmedelsförpackningar med det hor-
monstörande ämnet bisfenol A och ersättas med andra 
förpackningsalternativ. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grund-
skolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
Vård- och äldreomsorgsnämnden samt Servicenämnden.

Etappmål 2c. Livsmedel med palmolja ska succes-

sivt fasas ut och alla varor på livsmedelsavtal ska 

vara palmoljefria.

Produktion av palmolja omvandlar regnskogar till odlings-
monokulturer och utarmar den biologiska mångfalden. 
Borås Djurpark har under flera år arbetat framgångsrikt 
med att fasa ut palmoljan ur sin verksamhet.

Aktivitet: Fasa ut varor på livsmedelsavtal som inne-
håller palmolja. 
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämn-
der och bolag.

Etappmål 2d. Borås Stad 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.

Aktivitet: Öka Borås Stads inköp av närproducerade 
livsmedel.

Ansvar: Kommunstyrelsen.
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Målområdet är kopplat till 
FN:s globala hållbarhetsmål

Nationella miljökvalitetsmål 
God bebyggd miljö. 
Ett rikt växt och djurliv.
Begränsad miljöpåverkan. 

Folkhälsomål 
Miljöer och produkter.
Fysisk aktivitet.

Borås 2025 vision och strategi 
Vi effektiviserar energianvändningen och
 använder bara förnybar energi.

Vi minimerar förekomsten av skadliga 
kemikalier i samhället.

Vi behåller och utvecklar de natur- och kultur-
värden som finns i Borås.

Översiktsplan

Energi- och klimatstrategin
Skapa förutsättningar för resurseffektiva  
bebyggelsestrukturer.

Minska klimatavtrycket från byggnader.

Grönområdesplan

Vatten och avloppsplan i Borås Stad

Borås Stads budget 2017
Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kol-
lektivtrafikresandet ska öka varje år. År 2018 och 
2025 ska kollektivtrafikresandet vara 4 %.

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING

Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och 
arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livs-
miljö 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

Genom fysisk planering och på det sätt vi exploaterar 
ska vi bidra till långsiktig hållbar användning av mark 
och vatten. Genom att integrera miljö- och naturhän-
syn i planeringen ska vi bidra till ett gott miljötillstånd 
och en hälsosam livsmiljö som är förutsättningen för 
en attraktiv stad. 

Klimatavtrycket från byggnader kan minska genom 
att minska energianvändningen i byggnader eller genom 
att bygga med material med liten klimatpåverkan som 
exempelvis trä. 

Etappmål 3a. Byggnationer och markentreprenader 

ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara. 

Byggnaders miljöpåverkan påverkas av materialval. 
Genom miljöanpassad upphandling, i samband med 
byggnation, kan vi verka för att ett livscykelperspektiv 
integreras redan på ett tidigt stadie och att materialval 
blir så miljövänliga som möjligt. 
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Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska 
använda material vara inom kategori A eller B endast i 
undantagsfall C inom Sunda Hus databasen eller mot-
svarande.

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

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

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden.

 

SUNDA HUS är en databas som klassar bygg-
material utifrån miljöprestanda. Databasen används 
för att hitta material med liten miljö påverkan. 

fakta

Etappmål 3b. Ekosystemtjänster, grön- och blå 

infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner 

och vägplaner. 

När nya områden exploateras eller utökas, får gröna ytor 
inte per automatik betraktas som ledig byggmark. När 
små detaljplaner tas fram behöver hänsyn tas till den 
gröna strukturen även utanför planområdet.  Etappmålet 
har särskilt fokus på områden som inte behandlas i grön-
områdesplanen. 

Aktivitet: Utveckla verktyg för hur grön och blå infra-
struktur kan beaktas i detaljplaner.

Ansvar: Samhällbyggnadsnämnden i samverkan med 
Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och kon-
sumentnämnden.

Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i 
fysisk planering. 

Ansvar: Miljö- konsumentnämnden och Samhäll byggnads-
nämnden.

 

GRÖNYTEFAKTOR
Grönytefaktorn är ett sätt att mäta och utveckla 
ekosystemtjänster i områden som idag utgörs av 
exploaterad mark i samband med fysisk planering 
och exploatering. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Är tjänster från naturens ekosystem som bidrar till 
vårt välbefinnande. Det handlar om vanliga tjänster 
som att rena vatten, reglera klimat och pollinera 
växter. Vi människor får nyttan antingen direkt som 
när växter producerar syre, eller genom en insats, 
som när vi bedriver jordbruk som ger livsmedel.

fakta

Etappmål 3c. Den fysiska planeringen ska anpassas 

till framtidens klimat och väder fenomen.

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

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

Aktivitet: Etablera klimatanpassningsarbetet i befint-
liga strukturer som exempelvis planarbete, miljötillsyn, 
bygglov och skötselplaner.

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med 
berörda nämnder och bolag. 
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Målområdet är kopplat till 
FN:s globala hållbarhetsmål: 

Nationella miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan.
Frisk luft.
Skyddande ozonskikt.
Folkhälsomål 
Fysisk aktivitet.

Transportpolitiska mål
Speciellt preciseringen; Barns möjligheter att själva på 
ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i 
trafikmiljöer ökar. 

Regionala mål
Lätt att gå, cykla och åka kollektivt.
Många åker kollektivt.

Utvecklingsplan för Stadstrafiken
År 2025 ska var tredje motoriserad resa göras med  
kollektivtrafik.

Borås Stads Cykelplan
Skapa attraktiva förutsättningar och bra  möjligheter till 
att invånarna i Borås Stad i större grad ska använda cykel 
som transportmedel. 

Borås 2025 vision och strategi 
Vi effektiviserar energianvändningen och  
använder bara förnybar energi.
Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva 
transportsystemen dominera med nya tekniska lös-
ningar.
Vi gör det lätt för människor att förflytta sig inom stads-
kärnan och till andra delar av staden.

Borås Stads Riktlinjer för resor

Borås Stads Parkeringsregler

Energi- och klimatstrategin
Borås Stad har anslutit sig till Västra Götalandsregionens 
mål om en fossiloberoende region 2030.
Utsläppen av koldioxid från energianvändning ska 
minska med 60 procent per invånare från 1990 till 2020.
Energianvändningen ska minska med 30 procent per 
invånare från 1990 till 2020.

Borås Stads budget 2017
Total energiproduktion från solenergi ska öka till 200 
MWh 2018 och 350 MWh 2025.

FOSSILBRÄNSLEFRITT OCH 
ENERGIEFFEKTIVT BORÅS

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. 
Förnybara energislag används till transporter, upp-
värmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara 
transportlösningar och inspiration till miljömed-
vetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli  
fossiloberoende

Genom att möjliggöra en ökad andel fossilfria resor och 
transporter såväl i den egna organisationen som i hela 
kommunen bidrar vi till uppsatta klimatmål men också 
minskad trängsel, buller, luftföroreningar och ett effek-
tivare användande av befintlig infrastruktur. 

Etappmål 4a. Användning av fossilt fordonsbränsle i 

kommunkoncernen ska minska med 60 procent från 

2015.

Styrdokumentet Riktlinjer för resor är en utmärk väg-
ledning i hur anställda inom kommunkoncernen kan 
minska utsläppen från sina resor. 

Aktivitet: Effektivisera transporterna genom ruttpla-
nering, 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.
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Etappmål 4b. I nyproduktion och större ombyggna-

tioner ska energianvändningen vara minst 15 % lägre 

för bostäder och 30 % lägre för lokaler än kravet i 

Boverkets byggregler, BBR.  

Den högre procentsatsen för lokaler beror på att BBR 
har en schabloniserad energianvändning för varmvatten 
på 25 kWh/m2 i bostäder och 2 kWh/m2 i lokaler. Det 
betyder att BBR i dagsläget är tuffare för bostäder än 
för lokaler. 

Undantag kan förekomma eftersom alla byggnader 
inte har samma möjlighet att nå målet, exempelvis i 
djurparkens lokaler.

Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphand-
ling av byggnation.
Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden, och de kommunala 
bostadsbolagen.

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

 

Etappmål 4c. Energianvändningen för lokaler, 

bostäder och offentlig utomhusbelysning ska 

minska med 15 procent från 2016.

Aktivitet: Energieffektivisera befintliga byggnader i 
samband med renoveringar. 
Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala 
bolag som har egna lokaler eller bostäder.

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

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden.

Aktivitet: Öka arbetet med effektivisering av den offent-
liga utomhusbelysningen.
Ansvar: Tekniska nämnden, Fritid- och folkhälsonämnden 
och lokalförsörjningsnämnden.

Etappmål 4d Andelen resor inom Borås Stads geo-

grafiska område som sker till fots, med cykel eller 

kollektivtrafik ska öka. 

Aktivitet: Ta fram en plan för arbetet med mobility 
management i Borås Stad. 
Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan Miljö- och konsu-
mentsnämnden. 

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

Ansvar: Kommunstyrelsen

 

Mobility management är ett koncept för att främja 
hållbara transporter och påverka bilanvändningen 
genom att förändra resenärers attityder och beteen-
den. Grundläggande för mobility management är 
användningen av mjuka aktiviteter så som information 
och kommunikation, organisation av tjänster och 
koordination av olika parters verksamheter. Mobility 
management får nya eller befintliga tekniska lösningar 
att ge större effekt

fakta

 

Boverkets byggregler, BBR, är en samling av före-
skrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket 
och gäller svenska byggnader. BBR innehåller krav 
och råd gällande bland annat utformning, bärför-
måga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihus-
hållning.

fakta
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Målområdet är kopplat till 
FN:s globala hållbarhetsmål 

FN:s konvention om biologisk mångfald

EU:s Art och habitatdirektiv

EU:s ramdirektiv för vatten

EU:s Fågeldirektiv

Nationella miljökvalitetsmål 
Ett rikt odlingslandskap.
Levande skogar.
Myllrande våtmarker.
Levande sjöar och vattendrag.
Ett rikt växt och djurliv.
Grundvatten av god kvalitet.

Regionala miljömål

Borås 2025 vision och strategi 
Vi verkar för öppna landskap och för lokal 
ekologisk matproduktion som främjar biologisk 
mångfald
Vi behåller och utvecklar de natur- och kultur-
värden som finns i Borås

Grönområdesplan

Översiktplan

Riktlinjer för förvärv och försäljning  
av mark

Energi- och klimatstrategin
Testa metoder för produktion av biobränsle som 
utvecklar de biologiska och rekreativa värdena. 

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 bio-
logisk 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

Ekosystemens funktion och processer bygger på att det 
finns en biologisk mångfald, eftersom det i ekosystemen 
sker ett samspel mellan olika arter som alla har olika 
roller. Fungerande ekosystem med en stor mångfald av 
arter finns i mosaiklandskap med skog, mark och vat-
tenförekomster. En landskapstyp som är vanlig i Borås 
kommun. För att bevara ett art- och variationsrikt land-
skap krävs att marker brukas och att säkra passager och 
spridningsmöjligheter finns. Framtagandet av en kom-
munal Plan för biologisk mångfald har påbörjats och 
beräknas vara klart under 2018. 

Etappmål 5a. Skapa en samlad bild av den gröna 

och blå strukturen i kommunen och värna viktiga 

korridorer. 

Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infra-
struktur. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden.
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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.

Etappmål 5b. Stärka det variationsrika och artrika 

mosaiklandskapet. 

Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt 
skyddade arter.

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

Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridnings-
möjligheter för djur och växter.

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med 
Tekniska nämnden. 

Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röj-
ning och plantering

Ansvar: Tekniska nämnden. 

Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla  områden 
hos organisationer och markägare för att inspirera till 
ökade naturvårdsåtgärder.

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden. 
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Foto: Maria Karlsson
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Borås Stads miljöpolicy 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Borås Stads miljöpolicy och skickar ären-
det vidare till kommunstyrelsen för fastställande.  

 
Ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2015 uppdraget att revidera Borås Stads 
miljömål 2012-2016 som även innehöll en miljöpolicy. I de reviderade miljömålen har 
miljöpolicyn separerats från miljömålen, vilket innebär att miljöpolicyn är ett separat 
styrdokument. Miljöpolicyn var på remiss under våren 2017, men inga ändringar har 
gjort eftersom inga kritiska synpunkter kom in.  
 

Revidering av miljöpolicy 
Miljöpolicyn har reviderats så den kan användas i ett miljöledningssystem och funge-
rar som miljöpolicy för förvaltningar i arbete med att införa miljöledningssystem.  
 
 
Agneta Sander Susanne Arneborg 
Miljöchef Energisamordnare 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Reviderad: xx
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden
För uppföljning ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med 2020

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Markering
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Miljöpolicy för  
Borås Stad
Borås Stad ska vara drivande i miljöarbetet och involvera medborgare, näringsliv och 
andra organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i 
Borås idag och för kommande generationer. Vi arbetar för ekologisk hållbarhet lokalt och 
globalt och säkra att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån en ekologisk, social 
och ekonomisk dimension. Borås Stad är en ledande miljökommun som är lyhört för 
andras erfarenheter och gärna delar sina egna både lokalt, nationellt och internationellt. 

Arbetssätt
Miljöarbetet ska förebygga och åtgärda miljöproblem. Genom ständiga förbättringar 
och med ambitionen att vi ska vara en ledande miljökommun. Detta möjliggörs genom 
att arbeta strukturerat för att minska miljöpåverkan.

1. Våra lokala miljömål beskriver vilket tillstånd vi vill uppnå och ger konkret vägledning 
om vad vi ska göra för att nå målen. 

2. Miljöarbetet och miljöhänsyn integreras i alla verksamheter och beslut som fattas i 
kommunkoncernen. 

3. Resultatet av vårt arbete följs upp och sprids internt och externt. 

4. Genom miljöutbildningar, rådgivning, aktiviteter och projekt motiverar vi val som 
bidrar till en hållbar utveckling. Invånare, organisationer, företag samt andra aktörer 
lokalt, regionalt och globalt är målgruppen. 

Hörnpelare i Borås Stads verksamheter
• Kretsloppsprincipen. 
Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller återvinna och ta om hand med minsta 
möjliga resursförbrukning. 

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

• Försiktighetsprincipen. 
Vi arbetar för att förebygga eller minska risker för skador på hälsan eller miljön.

• Utbytesprincipen. 
Vi ersätter miljö- och hälsofarliga produkter, ämnen och metoder med mindre skadliga 
alternativ. 

• Kunskapskravet. 
Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö.
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BUS-dagarna 2018
Tisdag 24 april - onsdag 25 april, 
Stadsteatern, Helsingborg 

TEMA: ”Människan & Systemen” 



   Helsingborg, Sveriges åtton-
de största kommun med 140 000 
invånare, är vårt mål för BUS-da-
garna 2018. Helsingborg är vackert 
belägen vid Öresunds smalaste del, 
endast 3 750 meter skiljer staden 
från Helsingör i Danmark. I och runt 
staden finns bland annat Fredriks-
dalsteatern och Sofiero slott. En 
mycket speciell aktivitet som man 
kan göra i Helsingborg är att ”tura”, 
d v s man åker färjan över sundet till 
Helsingör fram och tillbaka. Under 
konferensen finns det inte någon 
organiserad aktivitet inplanerad men 
ta gärna chansen att utforska vackra 
Helsingborg på egen hand.

   Detta år är konferensen förlagd till 
tisdag och onsdag 24 - 25 april, och 
merparten av tiden håller vi till på 
Helsingborgs Stadsteater. Lunchen 
serveras på Dunkers kulturhus, ca 
5 minuters promenad från teatern, 
och middagen avnjuter vi på vackra 
Parapeten i norra hamnen. Ni ser var 
alla lokaler och hotell är belägna på 
kartan som finns på anmälningssidan.
   Temat för årets BUS-dagar är 
”Människan & systemen”. Utgångs-
punkten är att få en bild av hur vi och 
våra klienter påverkas av olika sam-
hällssystem, hur systemen samverkar 
och vad vi kan göra för att få till en 
smidighet mellan systemen. Natur-

ligtvis kommer vi att få höra från 
skuldsaneringsteamen och se hur 
deras arbete har förändrats av den 
nya lag som kom i slutet av 2016. 
   Programmet är ännu inte helt klart, 
men redan nu finns det möjlighet att 
anmäla dig via www.busforeningen.
se. För 2018 års BUS-dagar upprepar vi 
förra årets specialerbjudande för med-
lemmar, som återigen erbjuds att delta i 
konferensen till ett rabatterat pris.
 
Varmt välkommen till Helsingborg och 
BUS-dagarna 2018!
Styrelsen
BUS-föreningen

Människan & systemen

Konferensen
Utbildningsdagarna för budget- och skuldrådgivare 
äger rum på Helsingborg Stadsteater 24 - 25 april 2018.

Deltagare
Konferensen vänder sig till budget- och skuldrådgivare, 
chefer och politiker i kommunerna. Konferensen vän-
der sig även till rikspolitiker, organisationsföreträdare 
och myndigheter.

Anmälan
Anmälan görs på www.busforeningen.se. Sista anmäl-
ningsdag är 23 februari 2017. För frågor gällande din 
anmälan kontakta Commee AB på 070-342 21 38 alt 
stefan@commee.se. 

Avbokning
Vid avbokning senare än 23 februari 2017 debiteras 
en avgift på 75% av konferensavgiften. Vid avbokning 
senare än 3 april debiteras 100% av konferensavgiften.

Upplysningar
Ytterligare information lämnas av:
Anna Nilsson   0921-629 29
Peter Hedström   0910-73 57 42

eller maila till info@busforeningen.se

Kostnader (exkl moms)
Konferensavgift exkl boende                         3 595 kr
Konferensavgift exkl boende för medlem     2 995 kr

Boende (pris per person och natt, exkl moms)
* Clarion Grand Hotel, Stortorget 8-12
    Enkelrum    1 350 kr
    Del i dubbelrum        775 kr
* Elite Hotell Mollberg, Stortorget 18
    Enkelrum   1 590 kr
* Elite Marina Plaza, Kungstorget 6
    Enkelrum   1 590 kr
* Radisson Blu Hotel Metropol, Carl Krooks gata 16
    Enkelrum   1 090 kr
    Del i dubbelrum     625 kr
 

* Comfort Hotel Noveau, Gasverksgatan 11
    Enkelrum      900 kr
    Del i dubbelrum     550 kr

Om du önskar boende väljer du hotell när du anmäler dig till 
konferensen. Om ett alternativ saknas/inte är valbart innebär 
det att hotellet är fullbokat. På anmälningssidan hittar du en 
karta över var hotellen finns i förhållande till konferensloka-
len.

Övrigt
Arrangörerna reserverar sig mot eventuella ändringar. 

Praktisk information

Arrangör:
  

                             i samarbete med

Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare 
i kommunal tjänst



OKTOBERDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2017-002596 20171002 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Häglared 2:9 Roger Johansson

2017-002443 20171002 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, ansökan om tillstånd till 
schaktning inom Öresjö 
vattenskyddsområde

Örlanda 5:17 Johannes Stolt

2017-002426 20171002 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, anmälan om uppställning av 
krossanläggning

Samariten 4 Johannes Stolt

2017-002494 20171002 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Viared 8:119 Johannes Stolt

2017-002631 20171002 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Lergered 2:12 Karin Görjevik

2017-002318 20171002 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Torpa-Hestra 2:35 Roger Johansson

2016-003220 20171003 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, revision Lotsen 3 Linda Karlsson

2016-003220 20171003 Föreläggande om arbetskläder Livsmedelskontroll, revision Lotsen 3 Linda Karlsson

2017-000908 20171003 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2015 Vindmätaren 1 Maria Steinmetz

2017-000905 20171003 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2015 Järnvägen 2:13 Maria Steinmetz

2015-001856 20171004 Åtalsanmälan Miljötillsyn, inspektion av tandvårdsklinik Embla 6 Frida Strand

2017-002626 20171005 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Lergered 1:10 Karin Görjevik

2017-002630 20171005 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Lergered 2:49 Karin Görjevik

2017-002272 20171006 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion MVG-
projekt malet kött

Spinnaren 14 Christina Källberg

2017-002462 20171006 Föreläggande om varmhållning Livsmedelskontroll, inspektion Pegasus 3 Sara Norberg

2017-002193 20171006 Föreläggande om utbildning Livsmedelskontroll, klagomål Transås 2:5 Thomas Vidholm

2017-002686 20171006 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Kinnarumma 3:44 Roger Johansson

2017-002301 20171006  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Bredareds-Fagerhult 
1:29

Peter Engström

2017-002116 20171009 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Kyllared 1:56 Roger Johansson

2017-002672 20171009 Föreläggande om förvaring av livsmedel i 
rätt temperatur

Livsmedelskontroll, inspektion Ramnås 1 Christina Källberg

2017-002351 20171009 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Pegasus 3 Sara Norberg
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Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2017-002069 20171009 Föreläggande vid vite om faroanalys Livsmedelskontroll, revision Juno 10 Christina Källberg

2017-002069 20171009 Föreläggande vid vite om utbildning Livsmedelskontroll, revision Juno 10 Christina Källberg

2017-002614 20171010  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Lövaskog 2:19 Sevil Selimov

2017-002678 20171010 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Gingri-Nygården 5:3 Roger Johansson

2017-001276 20171010 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Rydboholm 1:303 Sara Norberg

2017-002185 20171010 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Karon 7 Maryam Kasehchi

2017-002625 20171012 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Trumman 8 Roger Johansson

2017-002707 20171012 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Påtorp 1:118 Roger Johansson

2017-002708 20171012 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Målsryd 1:123 Roger Johansson

2017-002721 20171012 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Sik 1:25 Roger Johansson

2017-002704 20171012 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Påtorp 1:148 Roger Johansson

2017-002706 20171012 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Transås 2:87 Roger Johansson

2017-002703 20171012 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Hedared 2:65 Roger Johansson

2017-000906 20171013 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2015 Ålleberg 1 Maria Steinmetz

2017-002668 20171016 Strandskyddsdispens Ansökan om strandskyddsdispens Viared 9:13 Anna Karlsson

2017-002538 20171016 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt 
matförgiftning

Nestor 2 Anna Hedén

2017-002479 20171016 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, ansökan om tillstånd till 
schaktning och upplag inom Öresjö 
vattenskyddsområde

Johannes Stolt

2015-001856 20171016 Förläggande att lämna uppgifter Miljötillsyn, inspektion av tandvårdsklinik Embla 6 Frida Strand

2017-002709 20171016 Strandskyddsdispens Ansökan om strandskyddsdispens Viared 9:48 Anna Karlsson

2017-002594 20171016 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Säggryd 1:7 Karin Görjevik

2017-002756 20171017 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Stavared 1:9 Roger Johansson

2017-002762 20171017 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Bertilshult 1:9 Roger Johansson

2017-002729 20171017 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Viared 8:119 Roger Johansson

2017-002628 20171017 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Stålarp 1:42 Karin Görjevik
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2017-002766 20171017 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Gingri-Kil 1:107 Roger Johansson

2017-002747 20171017 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Asklanda 1:34 Roger Johansson

2017-002457 20171018 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt 
matförgiftning

Luna 7 Sara Norberg

2017-002479 20171018 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, ansökan om tillstånd till 
schaktning och upplag inom Öresjö 
vattenskyddsområde

Johannes Stolt

2017-002617 20171018 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Dalshestre 1:14 Peter Engström

2014-000638 20171018 Beslut om att avsluta ärende gällande 
bullerstörning

Hälsoskydd, klagomål på buller från 
värmepump

Hultavång 1 Maria Steinmetz

2017-002746 20171019  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Enekulla 1:2 Karin Görjevik

2017-002527 20171019 Fastställande av årsavgift Avgift, årsdebitering Brämhult 4:2 Jennie Schürer von Waldheim

2017-002702 20171019 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Vralen 1:32 Roger Johansson

2017-002613 20171023 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Simonsland 16 Sara Norberg

2017-002364 20171024  Östra anläggningen - Tillstånd för WC till 
minireningsverk

Avlopp, ansökan WC Osdal 2:77 Maria Steinmetz

2017-002364 20171024  Västra anläggningen - Tillstånd för WC till 
minireningsverk

Avlopp, ansökan WC Osdal 2:77 Maria Steinmetz

2017-002824 20171025 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Morfeus 4 Maryam Kasehchi

2017-002462 20171025 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Pegasus 3 Sara Norberg

2017-002656 20171025 Strandskyddsdispens Ansökan om strandskyddsdispens Anna Karlsson

2017-002844 20171026 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Hallagärde 1:7 Roger Johansson

2017-002693 20171026 Fastställande av årsavgift Avgift, årsdebitering Pollux 10 Carin Christensen

2017-002701 20171026 Fastställande av årsavgift Avgift, årsdebitering Balder 6 Karin Görjevik

2017-002691 20171026 Fastställande av årsavgift Avgift, årsdebitering Katrinehill 6 Karin Görjevik

2017-002692 20171026 Fastställande av årsavgift Avgift, årsdebitering Samariten 4 Karin Görjevik

2017-002522 20171027  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Ljushults-Berg 1:6 Johannes Stolt

2017-002128 20171027 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Luna 8 Sara Norberg

2017-002810 20171027 Föreläggande Livsmedelskontroll, klagomål misstänkt 
matförgiftning

Agamemnon 9 Thomas Vidholm
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2017-001964 20171027 Beslut om miljösanktionsavgift Avlopp, ansökan WC Gunnarp 2:8 Sevil Selimov

2017-002734 20171030 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Skänstad 3:21 Johannes Stolt

2017-002865 20171030 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Tjärnsjö 1:2 Roger Johansson

2017-002859 20171030 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Sandhults-Rydet 1:115 Roger Johansson

2017-002733 20171030 Strandskyddsdispens Ansökan om strandskyddsdispens Viared 9:47 Anna Karlsson

2017-002881 20171030 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Sandared 1:440 Roger Johansson

2017-002490 20171031 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, anmälan om ändring av 
befintlig verksamhet

Fristads Klockarbol 
6:1

Maria Steinmetz

2017-001703 20171031 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, anmälan Rydboholm 1:451 Johannes Stolt

2017-002490 20171031 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, anmälan om ändring av 
befintlig verksamhet

Fristads Klockarbol 
6:1

Maria Steinmetz

2017-001468 20171031 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, PCB sanering Pallas 1 Jennie Schürer von Waldheim
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Delegeringslista tillståndsenheten 2017-11-21 

 
55-2017-00254 2017-10-04 16:21 Godkännande av lokal för catering Anmälan catering 
53-2017-00157 2017-10-03 14:30 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall Tillfälligt tillstånd slutet sällskap  
53-2017-00282 2017-10-12 14:44 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall Tillfälligt tillstånd slutet sällskap  
53-2017-00290 2017-10-13 09:15 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall Tillfälligt tillstånd slutet sällskap  
53-2017-00291 2017-10-13 10:27 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall Tillfälligt tillstånd slutet sällskap  
53-2017-00269 2017-10-16 09:20 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall Tillfälligt tillstånd slutet sällskap  
15-2017-00295 2017-10-17 14:59 Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 Återkallelse av serveringstillstånd 

 


	1. Föredragningslista MKN 171121
	7.1 Månadsuppföljning oktober 2017
	7.1.1 Månadsuppföljning oktober 2017
	7.2 10-dagars oktober 2017

	7.3 Sammanträdesdagar 2018
	7.4 Kommunikationspolicy
	7.4.1 Policy

	10.1 Naturvårdsfond - Dalhestre stängsling - slutbes.
	10.1.1 Fotobilaga

	14.1 Strandskyddsdispens Hunghult 1_6
	14.2 strandskyddsdispens Seglora Näs 1_5
	14.3 Miljörapport Borås Stad Tertial 2 2017
	14.4 Detaljplan för Kyllared 1_90
	14.4.1 Samråd

	14.5 Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 1-3,
	14.5.1 Karta
	14.5.2 Samråd

	14.6 Detaljplan för Norrmalm 1_1
	14.6.1 Bilaga bilder
	14.6.2 Inbjudan till samråd

	14.7 Borås Stads miljömål remissredogörelse
	14.7.1 Redogörelse av miljömålsremis
	14.7.2 Jämförelse mellan Borås Stads gamla och nya miljömålen

	14.8 Borås Stads miljömål
	14.8.1 Miljömål till nämnd

	14.9 Borås Stads miljöpolicy
	14.9.1 Miljöpolicy

	15.1 Nätverksträff för luft
	15.2 BUSdagarna 2018
	16.1 Delegeringslista oktober 2017
	16.1.1 Delegeringslista tillståndsenheten 2017




