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Inledning 
Borås Stad har en ambition att vara en miljöledande kommun, och arbetar dagligen 
för att boråsarna ska leva i en grön och hållbar stad. Detta ställer krav på lyhördhet 
för omvärldsförändringar och att omsätta kunskap till praktisk handling. Ett  
viktigt hjälpmedel till det praktiska miljöarbetet är Borås Stads miljömål. Borås Stads 
miljömål är till för att bistå förvaltningar och bolag i deras miljöarbete. Genom att 
årligen följa upp miljömålen kan vi överblicka vad som sker, och inte sker, inom 
miljöområdet - och fokusera våra resurser på rätt sätt. 

Borås Stads miljöarbete har, likt mycket 
annat arbete, påverkats av den pågående 
covid-19-pandemin. Under våren 2020 inne-
bar de förändrande samhällsläget bland annat 
att arbetet fyttades, från kontorsbaserat och 
fysiska möten, till hemarbete med webbupp-
koppling och distansmöten. Pandemin har 
tagit tid och resurser från miljöarbetet, trots 
detta har Borås Stad gjort framsteg inom fera 
miljöområden under 2020. 

Under året har det bland annat tagits fram en Klimat- och energistrategi, en 
strategi som nu håller på att implementeras i organisationen. Arbetet med att införa 
en Grönytefaktor i staden har fortlöpt genom en förvaltningsövergripande process 
och klimatkompensationssystemet har utvärderats och uppdaterats under 2020.  
Borås Stad har standardiserat vissa inköp av varor för att förbättra miljöprestandan, 
till exempel har fergångsartiklar ersatt tidigare engångsartiklar inom hygien och 
städartiklar, och i livsmedelsavtal har metallförpackningar valts bort. Ett kemikalie-
hanteringssystem, som ska vara ett hjälpmedel till att fasa ut farliga kemikalier, har 
införskafats och håller på att implementeras i förvaltningar och bolag. 

I jämförelse med 2019 års uppföljning så ser trenden positiv ut på många miljö- 
områden. Det sker ett aktivt miljöarbete i Borås Stad, även om inte alla miljömål 
ser ut att nås, så kan fer mål med rätt insatser komma att klaras av till 2021. Med 
nuvarande insatser bedöms nio mål uppnås till 2021. 

 
 

 

Miljörapport 2020 är en sammanställning av hur 
arbetet med Borås Stads miljömål utvecklats under 
det gångna året inom kommunkoncernen. 
Gällande miljömål beslutades av Kommun-
fullmäktige 2018 och dessa gäller till och med år
2021. Det är Miljö- och konsumentnämnden 
som ansvarar för uppföljningen av Borås Stads 
miljömål.

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade etappmål i rapporten  

= Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser 

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

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021 
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Hållbara perspektiv 
I Borås Stad fnns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och 
delaktighet ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett 
strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.  

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

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

Aktivitet: Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Bolag med färre än tio anställda ska ha en miljökoordinator. 

Kommentar: Följande förvaltningar har certifering genom Svensk miljöbas: Revisorskollegiet, 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- 
och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt 
Vård- och äldrenämnden. Lokalförsörjningsnämnden samt Servicenämnden är certiferade enligt ISO 14001 
och ISO 9001. 

Bolag som har certifering genom Svensk miljöbas: Borås djurpark, Borås kommuns parkering AB och Borås 
Borås AB (TME). 

Bolag som har certifering genom ISO 14001: Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö samt 
Viskaforshem/Stubo/Fribo. 

Förvaltningar som har ett eget miljöledningssystem: Individ och familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden 
och Sociala omsorgsnämnden.  

Bolag som har ett eget miljöledningssystem: IBAB 

Bolag som saknar ett miljöledningssystem: AB Bostäder 

Bolag som har färre än 10 anställda och saknar ett miljöledningssystem: Toarpshus/Sandhultsbostäder, 
Inkubator och Akademiplatsen i Borås AB. 

Bedömning av miljömål 1 a: De festa av Borås Stads förvaltningar och kommunala bolag har ett miljö-
ledningssystem, varav de festa är certiferade. Det är endast AB Bostäder, med fer än 10 anställda, som saknar 
miljöledningssystem. 

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

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

Ansvar: Förskolenämnden, grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Kommentar. Merparten, eller 86 procent, av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ett miljölednings-
system. 

Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från 2019 att redovisas i 
kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med Grön fagg. Förskolorna ska 
arbeta med miljöfrågor enligt statliga styrdokument. I läroplanen fnns uppdraget att arbeta med hållbar ut-
veckling, och det ekologiska perspektivet fnns representerat i förskolornas undervisning. Trots att färre 
förskolor har Grön Flagg än tidigare år så är miljöfrågorna ett centralt tema i undervisningen. 

Grundskolenämnden: 25 av 42 skolor arbetar med Grön Flagg. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor och Vuxenutbildningen är Miljö-
diplomerade enligt Svensk miljöbas. 

Bedömning av miljömål 1 b: Alla utbildningsnämnder har ett certiferat miljöledningssystem, men bedöms 
gul på grund av att inte alla skolor har ett system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis grön fagg. 

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

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

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

Kommentar: Kommunstyrelsen anger att noll av köken inom Borås stad har kravcertifering enligt nivå 2. 

Bedömning av miljömål 1 c: Inga kök inom Borås Stad har kravcertifering enligt nivå 2, det beror sannolikt 
på fortsatt på osäkerhet kring införandet av en distributionscentral på central nivå. 

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 certiferad enligt nivå 1, 2 
eller 3 vilket innebär att 25, 50 respektive 90 
procent ekologiska livsmedel används. 

 

       

 

 

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

Aktivitet: Alla anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Miljö- och konsumentnämnden ska tillhandahålla en miljöutbildning till alla 
anställda som motsvarar kravet. 

Kommentar: Sammanlagt 60 procent av alla anställda och förtroendevalda inom bolag, förvaltningar och 
nämnder har genomgått en miljöutbildning, detta kan jämföras med 55 procent för år 2019. Under hösten 
2020 bedrevs miljöutbildningen huvudsakligen av Navet Science Center, detta kunde fnansieras med hjälp av 
klimatkompensationspengar. Pandemin som fck fart våren och hösten 2020 gjorde att många miljö-
utbildningar ställdes in, vilket gjorde att utbildningstakten saktade ner ordentligt sett över året. 

Bedömning av miljömål 1 d: Trots pandemi och medföljande omorganisering har vi sett en ökning från 55 
procent till 60 procent miljöutbildade i Borås Stad. Dock långt kvar till angivet mål. 
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2 a. Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning 

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

Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder. 

Kommentar Kommunstyrelsen: I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till fergångs- 
artiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i metallburkar 
valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har prioriterats. 

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

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

Kommentar Av kommentarerna att döma så har inte alla bolag vetskap om att det tagits fram ett centralt 
system för avfall. 

Borås djurpark: Ja. Merparten av de fraktioner av avfall vi genererar hämtas av Borås Energi & Miljö och 
Lövdalens åkeri. Sandhults bostäder och Toarpshus: Nej, våra entreprenörer har det. Borås parkerings AB: 
Ja, vi har en sorteringsanläggning i anslutning till kontoret. 

Inkubator: Nej, vi jobbar löpande med återbruk på olika sätt. Exempel: Återanvända köksstommar vid köks-
renovering. Återmontera hela och fungerande WC-stolar och handfat i samband med badrumsrenovering. 
Använda tapeter som möjliggör att byta enstaka tapetvåder istället för omtapetsering av hela rummet. Byte 
av bara spishäll istället för hela spisen. Tvättmaskiner av hög kvalité som har utbytbara delar som möjliggör 
hållbara reparationer. Parkett som går att slipa många gånger.  Fristadbostäder: Nej. Borås elnät: Nej. 
Borås Borås AB TME: Ja. Borås TME har kärl för återvinning i bolagets lokaler, dessa töms av Borås Energi- 
& Miljö. Akademiplatsen: Nej. Bolaget generar inget avfall mer än kontorsavfall. Detta sorteras enligt Borås 
Stads anvisningar. 

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

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder. 

Kommentar Detta sker, exempel på produkter som hyrs in är datorer, mobiltelefoner, maskiner, liftar och 
ställningar samt bilar. 

Aktivitet: Upprätta ett system för återbrukande av kommunens inventarier. 

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med Arbetslivsnämnden 

Kommentar: Arbete pågår. 

Bedömning av miljömålet 2 a: Ett centralt system för avfall har tagits fram och det har skett en funktions-
upphandling som innebär att produkter hyrs istället för att köpas. Arbete pågår för att upprätta ett system för 
återbrukande av kommunens inventarier. I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till 
fergångsartiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i 
metallburkar valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har prioriterats. 

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

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

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

Kommentar: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. Servicekontoret förvaltar 
kemikaliehanteringssystemet. 
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Aktivitet: Minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolor. 

Ansvar: Förskolenämnden i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: Förskolorna i Borås Stad har kontinuerligt bytt befntligt material för att minska exponering 
av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. 
Förskoleförvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då många företag redovisar att produkterna är 
giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och verksamheten ser inte att fer åtgärder behövs 
i dagsläget I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befntligt material ut kontinuerligt för att minska 
exponering av farliga kemikalier. Vid inköp väljs produkter som är giftfria. Under 2018 har de madrasser som 
inte varit bra bytts ut. Nu är alla madrasser bytta. Några förskolor kommer under 2019 att boka giftinvente-
ring, men verksamheten ser inte att fer åtgärder behövs i dagsläget. 

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

Ansvar: Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden. 

Kommentar Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i vissa 
fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

Bedömning av miljömålet 2 b: Ett övergripande kemikaliehanteringssystem, som innehåller listor över ämnen 
som är upptagna på ChemSec:s Sin-lista, har köpts in. I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befnt-
ligt material ut kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna 
valt produkter som är giftfria. Livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A har fasats 
ut eller minskats till i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

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

Aktivitet: Fasa ut varor på livsmedelsavtal som innehåller palmolja. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

Bedömning av miljömål 2 c: Arbete pågår och utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

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

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

Ansvar: Alla nämnder och bolag. 

Kommentar Kommunstyrelsen: Andelen ekologiska livsmedel inköpta på storhushållsavtalen i Borås Stads för-
valtningar och bolag: 43 procent varav 26 procent KRAV-märkt. Skillnaden är stor mellan olika förvaltningar 
och bolag. Exempelvis så har AB boståder i Borås 100 procent ekologiska inköp och Fristadbostäder AB 90 
procent ekologisk inköp. Detta kan jämföras med andelen inköpta i storhusavtalen för hela staden som är 43 
procent ekologiska livsmedel. 

Aktivitet: Öka Borås Stads inköp av närproducerade livsmedel. 

Ansvar: Kommunstyrelsen. 

Kommentar: Antal producenter inom 15 mils radie: 27. På grund av ej satt utgångsvärde blir detta mål röd-
markerat i Stratsys (inrapporteringssystemet). 2019 utgjorde lokalproducerat 24 procent av vikten - och 21 
procent av värdet i kronor av inköpta produkter. 

Bedömning miljömål 2 d: Ekologisk mat minskade något, från 44 procent till 43 procent, mellan 2019 och 
2020. Troligtvis en efekt av andra prioriteringar och kostnader i samband med pandemin. 
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Hållbar samhällsplanering 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska 
ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektivtrafk. En hållbar stad är en 
tät och blandat stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker.  

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

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

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

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

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

Kommentar: Lokalförsörjningförvaltningen har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om 
byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar LFF detta, antingen 
genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. De festa byggmaterial kan idag fås enligt krav 
men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittas lösningar tillsammans med byggentreprenörerna 
och på så sätt är LFF med och driver på en utveckling inom branschen. 
Borås djurpark: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, ansvarig byggledare/ 
miljösamordnare i bolaget. Sandhults bostäder: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. 
Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. Borås kommuns parkering AB: All upphandling 
av markentreprenader och byggnationer sker genom Koncerninköp i Borås Stad. Fristads bostäder: Vi har 
en egen upphandlingsrutin kring detta. Borås elnät AB: Vi använder oss inte av krav enligt Sunda hus i våra 
transformatorstationer. Vår markentreprenör är certiferad enligt ISO 14001. 

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

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden.

Kommentar: Under 2020 har nybyggnation av Vildmarkens förskola slutförts, man har kvalitetssäkrat arbetet 
genom att arbeta med P-märkning i byggprojektet. 

Bedömning av miljömål 3 a: Har varit klar sedan 2018. Borås Stad kvalitetssäkrar nya byggnader med 
särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. 
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3 b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
       översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner 

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

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

Kommentar: Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner men det fnns inga specifka verktyg 
framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget 
för parkstråket, ”Staden vid parken”. Detta är dock inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagan-
de av framtida detaljplaner längs med stråket. 

Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i fysisk planering. 

Ansvar: Miljö- konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommentar: Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att 
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av fera 
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare fnns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk 
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas. 
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och 
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan. 

Bedömning av miljömål 3 b: Arbetet med hur grön och blå infrastruktur ska beaktas i detaljplaner fortgår 
löpande. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att komma fram till en praktisk handledning 
i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av fera verktyg inom fysisk planering. 

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

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

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

Kommentar: Sedan tidigare fnns karteringar av exempelvis, buller, skyddsavstånd till farligt gods, översväm-
ningar med mera. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för ras fnns tillgängligt från till exempel 
SGU och Trafkverket. 

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

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

Kommentar:  Miljö- och konsumentnämnden: Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk 
planering genom förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss i 
dagarna. 

Bedömning miljömål 3 c: Det saknas för närvarande detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa frågor. 
Men dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk planering genom förvaltningsövergripande arbete. Stadens 
Energi och Klimatstrategi antogs december 2020. 
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Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till 
transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlös-
ningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

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

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

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

Kommentar: Berörda förvaltningar som svarat använder sig av ruttplanering, samåkning och vid upphandling 
ställs krav på efektiv planering. Även el-cykel används exempelvis av hemtjänsten. Flera olika planeringsverk-
tyg används inom de olika förvaltningarna som hjälpmedel. Borås stads styrdokument Riktlinjer för resor 
används i förvaltningarnas planering. Det efterfrågas bättre infrastruktur kring fer tank/laddstationer för gas 
och el utefter de mest frekventerade rutterna för att slippa behöva köra omvägar för att nå lämplig station. 
Symptomatiskt för pandemiåret 2020 så har organisationen i större utsträckning använt sig av digitala möten 
vilket minskar resandet. Användningen av fossilbränsle för Borås Stads lätta och tunga fordon har från 2015 
till 2020 minskat med 51 procent. 

Bedömning miljömål 4 a: Pandemin har resulterat i att de festa möten fyttats online. Vidare används 
ruttoptimering och samåkning oftare, men mer behöver göras. 

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

Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen. 

Kommentar: Lokalförsörjningsnämnden jobbar efter ställda krav i alla produktioner när beslut för etappmålet 
togs 2018. AB Bostäder i Borås ställer krav på 25 procent bättre energiprestanda för bostadshus jämfört med 
nybyggnadskraven i BBR. IBAB beställer uppdrag i enlighet med Borås Stads kvalitets- och miljömål. Fristad-
bostäder AB bygger inte passivhus men tittar på driftkostnader utifrån livscykelanalys i ett 100-års-perspektiv 
vilket innebär att det lönar sig att ställa mycket hårda krav. 

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

Ansvar: Fristadbostäder i samverkan med Kommunstyrelsen. 

Kommentar: De festa bolag och förvaltningar använder sig ej vite kopplat till energianvändning. En del bolag 
anser att det skulle var svårt på grund av ansvarsfrågor, mätmöjligheter med mera. Fristadbostäder AB 
använder sig av Svebys Energiavtal 12 i nybyggnationer med vite om avtalet inte hålls. 

Bedömning miljömål 4 b: De festa förvaltningar och bolag upphandlar via Borås Stads upphandlings-
avdelning eller själva och ställer krav på att miljömålet ska efterlevas. 
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4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och ofentlig 
       utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016 

Aktivitet: Energiefektivisera befntliga byggnader i samband med renoveringar. 

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

Kommentar: I samband med renoveringar så går Lokalförsörjningsförvaltningen in och tittar djupare på 
energiförbrukning och gör en analys för att ta fram ett förslag på efektivisering. Borås kommuns Parkerings 
AB har under de sista 5 åren bytt all belysning i sina inomhusanläggningar till ledbelysning. I P-huset Vulka-
nus installerades solceller när det byggdes år 2019. AB Bostäder i Borås saknar idag en långsiktig energiplan för 
sina fastigheter men vid varje större ombyggnation ser de över vilka delar som ingår och hur dessa kan bli mer 
energiefektiva. 

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

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

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

Aktivitet: Öka arbetet med efektivisering av den ofentliga utomhusbelysningen. 

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

Bedömning: Det pågår ständigt arbete med att förbättra statusen på utomhusbelysning och byta till mer 
energiefektiv LED-belysning. 

Bedömning miljömål 4 c: Energianvändningen för lokaler, bostäder och ofentlig utomhusbelysning har, 
jämfört med 2016, minskat med 12 procent. Berörda förvaltningar och bolag arbetar aktivt med energi-
kartläggning och efektivisering av energianvändningen för att minska energianvändningen i kommunens 
byggnader, lokaler, bostäder och utomhusbelysning. 

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

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

Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: En övergripande mobility management-plan fnns inte framtagen i Borås. 

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

Ansvar: Kommunstyrelsen. 

Kommentar: Flera resvaneundersökningar har genomförts tidigare år, dock inte under 2020. En resvane-
undersökning skulle vara till liten nytta i det långsiktiga arbetet på grund av kraftigt förändrade resvanor som 
är en följd av coronapandemin. Året har inneburit mer digitala möten, och mindre fysiskt resande. Resandet 
med kollektivtrafiken i Västra Götaland har minskat med 30 procent under corona-året 2020. 

Bedömning miljömål 4 d: Målet är bedömt gult då någon övergripande resvaneundersökning ej genomförts, 
vi vet inte ifall det hållbara resandet ökat eller minskat över tid. Vi kan därmed ej bedöma om målet klaras 
eller inte klaras till 2021. 
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Hållbar Landsbygd Sjuhärad 
- ett samarbetsprojekt som fört landsbygd och stad närmare varandra 

Projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad drevs 2017 till 2020 av Miljöförvaltningen och fnansierades av Borås-
regionens tillväxtmedel miljö. Syftet med projektet var att bredda bilden av hållbara livsstilar även utanför 
staden. Det gjordes genom att kartlägga och synliggöra vad som redan händer inom hållbara livsstilar och 
verksamheter på Sjuhärads landsbygd och få fer saker att hända. 

Under fokusområde delningsekonomi skapades Smarta Kartan Sjuhärad 
tillsammans med ideella krafter över hela Sjuhärad. Den digitala kartan 
samlar initiativ där du kan byta, låna, ge, få och hyra i regionen. 
Spana in smartakartan7H.se på webben eller på plats på Navet 
Science Center. 

Sjuhärads första REKO-ring startade 2017 och är ett koncept för att köpa och sälja lokalproducerade livsmedel 
utan mellanhänder. Ingen äger konceptet REKO-ring som drivs av lokalt förankrade ideella krafter. Projektet 
har utvärderat REKO-ringen för att analysera om det lever upp till begreppet relationsmat och kan vara ett 
positivt exempel på hållbar landsbygdsutveckling. Det är ett genomgående positivt koncept med fördelar ur 
alla hållbarhetsdimensioner. Exempelvis skapar det nya afärsidéer och ökad sysselsättning för lokala 
producenter, maten får ett ansikte vilket gör att kunderna värderar maten högre och det slängs mindre mängd 
mat, och producenterna slänger också mindre mat då allt är förbeställt. REKO-ring konceptet kräver få 
resurser att driva men ger många ringar på vattnet och det fnns många möjligheter för vidareutveckling till fer 
områden och fortsatta analyser. 

I kampanjen #mitt7H lyftes Sjuhäradsbornas favoritplatser. Syftet var att lyfta det lokala, av det lokala och för 
det lokala. Om Sjuhäradsborna får upp ögonen mer för sitt närområde är möjligheten större att fer får det, 
vilket kan ge ringar på vattnet för besöksnäringen. Nu lever hashtaggen #mitt7H sitt eget liv i sociala medier, 
följ/använd den för ta del av och dela härliga bilder på favoritplatser i Sjuhärad. Kampanjen bidrog även till en 
permanent hemester-utställning på Navet Science Center. 

Hållbar Landsbygd Sjuhärad har även genomfört fera analyser på projektet. Intressant är exempelvis att två 
analyser kommit fram till att projektet mest arbetat i den sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet, 
inte den miljömässiga. Även begreppen hållbarhet och landsbygd har analyserats. 

På länken https://tinyurl.com/HLSdelar fnns material samlat från projektet som skulle kunna vara till nytta 
för andra, som exempelvis projektidébank, utvärderingar, projektrapporter och grafsk material. Kanske fnns 
det något att bygga vidare på och dra lärdom av till framtida projekt. Allt är fritt att använda! 
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Om klimatanpassning och energi- och klimatstrategin 
Med David von Sydow, klimatanpassningssamordnare, Miljöförvaltningen. 

David von Sydow, klimatanpassningssamordnare 

Vad innebär klimatanpassning? 
Klimatanpassning defnieras som förändringar i 
ekologiska, sociala eller ekonomiska system till följd 
av verkliga eller förväntade klimatförändringar. 
Klimatanpassning är till exempel förändringar i 
processer, metoder och strukturer, antingen i syfte att 
mildra negativa förväntade efekter eller i syfte 
att utnyttja nya möjligheter som uppstår till följd av 
klimatförändringarna. 

Varför är det nödvändigt med klimatanpassning? 
Det är nödvändigt att anpassa för att minska 
sårbarheten i samhällen och verksamheter för 
förändringar och ökad variabilitet i klimatet. 

Hur arbetar Borås Stad med klimatanpassning? 
Borås Stad har antagit en energi- och klimatstrategi som 
ligger till grund för att hela kommunkoncernen ska 
arbeta med att anpassa sin verksamhet till ett klimat i 
förändring. Hur specifka åtgärder kommer att se ut och 
utformas får framtida utredningar och analyser visa. 

Kan du berätta lite om framtagandet av energi- 
och klimatstrategin? 
Energi- och klimatstrategin togs fram som en revidering av den tidigare energi- och klimatstrategin och vi 
valde att ta med klimatanpassning i den nya revideringen. Arbetet med att ta fram den nya energi- och klimat-
strategin påbörjades under 2019, gick ut på en bred remissomgång både internt i Borås Stad men även externt 
till allmänhet, intresseorganisationer och myndigheter. 

Hur kommer strategin att gynna Borås Stads miljöarbete? 
Det är givetvis svårt att förutsäga resultat innan målgång, men min förhoppning är att den ska knyta an till det 
miljöarbete som Borås Stad redan gör och bidra till att utveckla det arbetet ännu mer. Det fnns ett nödvändigt 
tänk inom klimatanpassning kring tvärtstrukturellt och integrerat arbete som jag hoppas kommer kunna så 
frön i Borås Stads hela organisation. 
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Hållbar natur 
Borås Stad värnar sina naturresurser.  Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga 
platser för såväl friluftslivet som växt- och djurlivet.  

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

Mål 5.  Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5 a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen 
       och värna viktiga korridorer 

Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infrastruktur. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: Tidigare genomförda utredningar ska kompletteras, utvärderas samt utökas med ny kunskap genom  
pågående upphandling av analys av grönstråk. 

Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen. 
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningar samråder kontinuerligt kring förändringar i 
markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. Miljöförvaltningen och naturvårds-
gruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- och konsumentnämnden har initierat skriftliga 
förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som Stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och 
förslag har även initierats tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med tjänstepersoner på natur-
vårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 

Bedömning miljömål 5 a: Kartläggning av kommunens blå och gröna infrastruktur ska kompletteras, utvärderas samt 
utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk. Strategiska markköp eller avtal för särskilt 
viktiga områden i den gröna och blå strukturen säkerställs via en naturvårdsgrupp med representanter från olika  
förvaltningskompetenser. Dessa samråder kontinuerligt kring förändringar i markanvändning och bland annat kring  
upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
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5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet 

Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med Tekniska nämnden. 

Kommentar: Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens skogar och är certiferade (FSC och PEFC).  
Skötselplanerna för Lindåsabäckens- och Älmås naturreservat reviderades 2019 och de har antagits av  
Kommunstyrelsen 2020. Miljöförvaltningen är ansvarig för detta uppdrag i samarbete med Tekniska  
förvaltningen. I naturvårdsprojektet om större vattensalamander jobbar vi med inventering, skapa nya dammar 
samt restaurera befntliga dammar och närmiljöer. 

Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridningsmöjligheter för djur och växter. 

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

Kommentar: Naturvårdsfonden och LONA-projekt har gett bidrag till dammar som har grävts för att öka 
spridningsmöjligheter och skapa nya livsmiljöer för större vattensalamander och andra grod- och kräldjur.  
Naturvårdsfonden har även bidragit till fera projekt med bete och slåtter där möjligheten för hävdgynnade 
arter att sprida sig till nya lokaler förbättrats. 

Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering. 

Ansvar: Tekniska nämnden. 

Kommentar. 0,5 hektar har hägnats och planterats med ek på Hofsnäs. 2 hektar har gallrats i Bredared för att 
ta fram ekbeståndet. 1,5 hektar ekhage har röjts i Bosnäs. 

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

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats ut till byalag och hembygdsföreningar. 
Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där deltagare informerades om större vatten- 
salamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. Information om arten samt antal noterade större 
vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare som äger dammar där större vattensalamander  
noterades under vårens inventering. Vandring i på kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 
22 maj i samarbetet med naturskyddsföreningen. På fastigheten fnns en stor mångfald av arter och området 
planeras bli naturreservat. 

Bedömning miljömål 5 b: Generella trenden för biologisk mångfald är negativ men det görs olika projekt 
inom staden för att stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. Utöver redan nämnda aktiviteter 
pågår också projekt i samarbete med Länsstyrelsen vid området kring Bråt för att förbättra spridnings- 
möjligheter och livsmiljöer för vildbin inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade vildbin. 
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