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Beslut om Medel för lokal utveckling 2014 ärende 4, 22, 23 o 26
Kommunstyrelsens delegation för medel till lokal utveckling hade möte den 18 mars och beviljade 16
projekt, medan 8 avslogs. Ansökningar på 100 000 kronor eller mer ska Kommunstyrelsen besluta om.
De fyra ansökningar som berörs denna gång har delegationen rekommenderat Kommunstyrelsen att
bifalla två helt eller delvis, samt avslå två.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Dannike Hembygdsförening (nr 4) beviljas 150 000 kronor, IK Ymer (nr 22) avslås, Brämhults
Ryttarsällskap (nr 23) avslås, samt Vänga Hembygdsförening beviljas 82 375 kronor.
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Beslut om medel för lokal utveckling 2014 ärende 4, 22, 23
och 26
Medel för lokal utveckling instiftades 2009 och då följde ett PM med som beskrev hur det skulle
hanteras:

Långsiktig lokal utveckling

Borås Stad vill främja den fortsatta lokala utvecklingen i hela kommunen. Detta genom strategiska
åtgärder som uppmuntrar medborgarna att påverka attraktiviteten, trivseln och kreativiteten i sitt
eget närområde. Medborgarnas engagemang är grunden för samhällsutvecklingen. Det stärks genom
ett ökat samarbete över sektorsgränserna med en god effekt på den sociala, ekonomiska och
ekologiska hållbara samhällsutvecklingen.

Mål

Borås Stad ska stödja lokalt engagemang som utvecklar attraktiva miljöer för boende och
verksamheter. Målet är ett robust samhälle som har en egen utvecklingskraft med variation och
valmöjligheter i hela kommunen. Måluppfyllelsen mäts i värden som fler lokala utvecklingsgrupper,
ett stigande invånarantal och en växande ekonomi.

Åtgärder

Borås Stad ska:
…vara aktiv samarbetspartner och samverka med föreningar, företag, organisationer och projekt som
stöttar lokal samhällsutveckling.
…skapa resurser inom Kommunledningskansliet med uppgift att driva på lokal utveckling
…ha en utvecklingspott med projektpengar som kan sökas för lokal samhällsutveckling. Projekten
skall årligen utvärderas och redovisas till Kommunstyrelsen

Utvecklingspott

Bidrag bör i första hand ges till aktiviteter samt mindre inköp.
Sökande kan vara byalag, lokala sammanslutningar samt samarbetsgrupper mellan privat-, ideelleller offentligsektor. Ansökningar accepteras ifrån ovan nämnda i hela Borås Stad. Även aktörer
utanför kommunen kan söka bidrag under förutsättning att den åsyftade aktiviteten sker i
kommunen.

Fördelning av utvecklingspott

Kommunstyrelsen inrättar en delegation som har till uppgift att besluta om bidrag upp till
100.000kr/projekt. Överstiger den ansökta bidragssumman 100.000 kr skall beslutsfattandet
lyftas till Kommunstyrelsen. Beslutade bidrag skall redovisas till Kommunstyrelsen som
anmälningsärende.
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Delegationen består utav tre representanter ifrån Kommunstyrelsen, två för majoriteten och en för
oppositionen. Till delegationen är knutet en tjänsteman vid Kommunledningskansliet som är
föredragande.
Bidrag ur utvecklingspotten kan sökas vid två tillfällen per år. År 2009 är sista dag för ansökan
den 30 april respektive den 30 september. Vid fortsatta förutsättningar för utvecklingspotten fastslås
sista dag för ansökningar till den 28 februari respektive den 30 september.
Motiv till beslutsförslag för Medel för lokal utveckling 2014
Nr 4. Dannike Hembygdsförening
Huvudsakligt motiv: handikappvänlig toalett, säkrare el och luftvärmepump är saker
som delegationen har beviljat till mötesplatser i andra orter, så det är logiskt att även
bevilja för Dannike
Förslag till beslut:
Bevilja sökta 150 000 kronor
Nr 22. IK Ymer
Huvudsakligt motiv: Föreningen har pågående projekt som fått medel för lokal
utveckling och innan befintliga projekt är slutredovisade bör inte nya projekt beviljas,
i enlighet med hur andra avslag motiverats av delegationen
Förslag till beslut:
Avslag
Nr 23. Brämhults Ryttarsällskap
Huvudskakligt motiv: Takhöjning av stallet är ett krav enligt lag som föreningen fått
på sig, dvs det är inte ett eget drivet utvecklingsprojekt utan en anpassning till lagen.
Föreningen hyr lokalen och ett bidrag kan dessutom riskera att betraktas som ett
gynnande av fastighetsägaren snarare än föreningen. Medel för lokal utveckling ska i
första hand gå till "mindre" inköp och aktiviteter - inte till investeringar på 351 tusen
kronor.
Förslag till beslut:
Avslag
Nr 26. Vänga Hembygdsförening
Huvudsakligt motiv: Ett värmesystem till kvarnstugan kan leda till möjlighet för tex
turister att övernatta i Vänga. En användbar byggnad erhålles med den lägre summan,
en långsiktig lösning är betydligt dyrare.
Förslag till beslut:
Bevilja 82 375 kronor (mot alternativa sökta 188 000 kr).
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Miljömålsuppföljning – Miljörapport 2013
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.
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Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Miljömålsuppföljning - Miljörapport 2013
Kommunfullmäktige antog 2012 Borås Stads Miljömål 2013-2016. I Miljörapport 2012
redogörs för miljöarbetet i kommunen, med fokus på miljömålsarbetet. I största möjliga mån
har dataprogrammet Stratsys använts för rapportering, men nybörjarproblem gör att allt
arbete inte kommer med korrekt, alternativt inte alls. Miljö- och konsumentnämnden, som
sammanställer rapporten, efterfrågar tätare redovisning, inklusive att lyfta fram hinder i
arbetet och förslag till lösningar.
De områden som varit framgångsrika under året är främst miljöledningssystem, Grön Flagg
för skolor och förskolor, samt inköp av miljöanpassad el. Miljöledningssystem och
miljöutbildning bedöms vara nyckeln till framgång i övriga miljömål.
För första gången har klimatavgift använts som kompensering för gjorda tjänsteresor med bil
och flyg. Tjänsteresor med flyg gav upphov till utsläpp av 724 ton koldioxid. Samtidigt var
utsläppen från tunga fordon (arbetsfordon, lastbilar och bussar) 1008 ton och från lätta
fordon (personbilar, lätta lastbilar och minibussar)1045 ton. Avgiften förväntas leda till bättre
analys och ökad stimulans till att följa miljömålen.
Av de 39 miljömålen är det 10 som inte bedöms möjliga att nå 2016 med idag beslutade eller
planerade styrmedel. Dessa handlar om systematisk hållbarhetsundervisning i skolor och
förskolor, krav på hållbart byggande, skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse,
fossilbränslefria tjänsteresor eller miljöfordon, miljöfordon för arbetsfordon och
transporttjänster, renovering med bästa energiteknik, optimerade transporter och leveranser,
produktion av vindkraft, kunskap och strategi för att hantera Viskans föroreningar, samt fler
hektar ädellövskog.
Lokal miljöpåverkan som har en tydlig koppling till social och ekonomisk hållbarhet behöver
lyftas fram. Att skydda 20% av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna verkar tex svårt att
nå om det inte finns några bevarandeplaner planerade i verksamhetsplanen, vilket det inte gör
för 2014. Att undervisa om hållbarhet i skolor och förskolor verkar svårt att göra när
skolornas ekonomi begränsar, tex bedöms det behövas två till tre miljoner kronor extra för
skolskjutsar för besök av aktiviteter.
Rapporten översänds till Kommunfullmäktige för information.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporten läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Miljörapport 2013 – uppföljning av miljömålen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 anta Borås Stads Miljömål 2013-2016.
Miljömålen är en lokal anpassning till Sveriges nationella miljökvalitetsmål och syftar till
att minimera organisationen Borås Stads miljöpåverkan men även till att nå målet att
Borås blir en ledande miljökommun.
Totalt sett har de nya miljömålen givit Borås Stads miljöarbete en skjuts framåt.
Exempel där etappmålsarbetet skett framgångsrikt är i arbetet med miljöledningssystem
för förvaltningar och bolag, Grön Flagg för skolor och förskolor samt inköp av
miljöanpassad el till organisationen Borås Stad.
För första året har en klimatkompensering gjorts för tjänsteresor med flyg och bil och
klimatkompenseringsavgiften bedöms kunna fungera som en motor i miljömålsarbetet.
Klimatkompenseringen leder till en bättre analys av genomförda resor och klimatavgiften används till att genomföra åtgärder som stimulerar till att miljömålen nås.
I syfte att ytterligare vässa miljöarbetet och bidra till att fler av etappmålen nås till
målåret 2016 föreslår Miljöförvaltningen följande åtgärder:
-

Inför första tertialrapporteringen 2014 uppmanas samtliga förvaltningar och
bolag att beskriva hur de avser att nå de etappmål de berörs av. I de fall
nämnder och bolag ser några specifika hinder i arbetet bör det lyftas,
tillsammans med förslag till lösningar för hur arbetet ska kunna utvecklas
framgångsrikt. Är framgången avhängig ytterligare resurser är det viktigt att detta
hanteras i det ordinarie budgetarbetet.

-

Miljöförvaltningen anser att målen som rör miljöledningssystem och
miljöutbildning utgör en nyckel till framgång även i övriga mål, varför
förvaltningar och bolag uppmanas prioritera dessa mål.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 mars 2014.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport 2013 och översänder
redovisningen till Kommunstyrelsen.
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carina.loh.lindholm@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Miljörapport 2013 – uppföljning av miljömålen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 anta Borås Stads Miljömål 2013-2016.
Miljömålen är en lokal anpassning till Sveriges nationella miljökvalitetsmål och syftar
till att minimera organisationen Borås Stads miljöpåverkan men även till att nå målet
att Borås blir en ledande miljökommun.
Totalt sett har de nya miljömålen givit Borås Stads miljöarbete en skjuts framåt.
Exempel där etappmålsarbetet skett framgångsrikt är i arbetet med miljöledningssystem för förvaltningar och bolag, Grön Flagg för skolor och förskolor samt inköp av
miljöanpassad el till organisationen Borås Stad.
För första året har en klimatkompensering gjorts för tjänsteresor med flyg och bil och
klimatkompenseringsavgiften bedöms kunna fungera som en motor i miljömålsarbetet.
Klimatkompenseringen leder till en bättre analys av genomförda resor och klimatavgiften används till att genomföra åtgärder som stimulerar till att miljömålen nås.
I syfte att ytterligare vässa miljöarbetet och bidra till att fler av etappmålen nås till
målåret 2016 föreslår Miljöförvaltningen följande åtgärder:
-

Inför första tertialrapporteringen 2014 uppmanas samtliga förvaltningar och
bolag att beskriva hur de avser att nå de etappmål de berörs av. I de fall
nämnder och bolag ser några specifika hinder i arbetet bör det lyftas,
tillsammans med förslag till lösningar för hur arbetet ska kunna utvecklas
framgångsrikt. Är framgången avhängig ytterligare resurser är det viktigt att
detta hanteras i det ordinarie budgetarbetet.

-

Miljöförvaltningen anser att målen som rör miljöledningssystem och
miljöutbildning utgör en nyckel till framgång även i övriga mål, varför
förvaltningar och bolag uppmanas prioritera dessa mål.

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport 2013 och översänder
redovisningen till Kommunstyrelsen.
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Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 anta Borås Stads Miljömål 2013-2016.
Miljö- och konsumentnämnden ska i samband med årsredovisningen sammanställa
hur Borås Stads förvaltningars och bolags miljömålsarbete fortlöper. Denna
sammanställning bifogas tjänsteskrivelsen i form av Miljörapport 2013.
Miljöförvaltningens synpunkter
2013 har varit det första året med Borås Stads nya miljömål, som antogs i december
2012. Miljömålen är en lokal anpassning till Sveriges nationella miljökvalitetsmål och
syftar till att minimera organisationen Borås Stads miljöpåverkan men även till att nå
målet att Borås blir en ledande miljökommun. Under 2013 har miljömålsarbetet
inneburit en omställningsprocess. Förutom ändrade rutiner för rapportering förväntas
nämnder och bolag leda processen för att etappmålen nås på ett annat sätt än tidigare.
För vissa etappmål har det nya sättet att arbeta fallit väl ut, medan startsträckan har
varit längre för andra.
Totalt sett har de nya miljömålen givit Borås miljöarbete en skjuts framåt. Framförallt
kan arbetet med miljöledningssystem och Grön flagg nämnas. Av förvaltningarna är
det endast två som varken startat eller planerat att starta implementeringen av
ledningssystem för miljö. Av bolagen är det framförallt de mindre bolagen som inte
påbörjat sitt arbete med miljöledningssystem. Vad gäller Grön Flagg, som är ett
ledningssystem för skolor och förskolor, har under 2013 andelen skolor med
utmärkelsen Grön Flagg ökat från 16 till 25% av samtliga förskolor, skolor och
gymnasier. Det är långt kvar till målet att samtliga enheter ska arbeta med Grön Flagg
eller annat miljöledningssystem, men målet har ändå en positiv utveckling och det
planeras för fler åtgärder som ytterligare ska stödja arbetet.
Andra exempel där miljömålen givit god effekt är arbetet för minskat matsvinn och
klimatanpassade menyer. Det är viktigt att det goda arbetet som bedrivits på skolorna
under 2013 fortsätter. Vår mat har en hög klimatpåverkan och att både jobba med en
klimatanpassning av menyerna och minska mängden slängd mat är angeläget både ur
ett miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv. Andelen ekologisk mat ligger på
samma nivå som år 2012, men med planerade och genomförda åtgärder är
förhoppningarna goda att andelen ökar framöver. Stadsdel Väster har från och med
2014 det samordnade ansvaret för all kostverksamhet i kommunen vilket bedöms
kunna underlätta att öka andelen ekologisk mat. Dessutom har stor vikt lagts vid ny
livsmedelsupphandling, effekten av det arbetet kommer dock tidigast att märkas under
2015.
Positivt är också att av den el som används inom kommunens organisation kommer
57 % från förnybara källor och uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier.
Under 2012 köptes inte någon miljömärkt el in, så detta är en stor minskning av
organisationens miljöbelastning. Andelen förnybar el bedöms öka även under nästa år.
Energianvändningen i kommunens lokaler och bostäder minskar trots större ytor.
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Tyvärr ökar energianvändningen för transporter vilket kommer att analyseras mer
inom arbetet med klimatkompensering för tjänsteresor. Positivt är att en stor del av
dieselanvändningen har ersatts av talloljediesel som är förnybar till 20%.
Under 2013 har arbetet med kommunens klimatkompensering för tjänsteresor, som
sker med flyg och bil, för första året arbetats in i verksamheterna vilket kommer att
leda till en bättre analys och medvetenhet kring vilka resor som görs och om resorna
följer styrdokumentet Riktlinjer för resor eller inte. Klimatkompenseringen ser ut att
kunna bli en motor i miljömålsarbetet och bland de åtgärder som genomförts för
klimatavgiften kan nämnas miljöutbildning av personal, kostnader för implementering
av miljöledningssystem, inköp av elcyklar, installation av elmätare samt ersättning av
bensindrivna arbetsredskap mot laddningsbara.
Några av målen ser efter den arbetsinsats som skett under 2013 inte ut att kunna nås
till 2016. I syfte att ytterligare vässa miljöarbetet i organisationen föreslår
Miljöförvaltningen följande åtgärder:
-

Inför första tertialrapporteringen 2014 uppmanas samtliga förvaltningar och
bolag beskriva hur de avser att nå de etappmål de berörs av. I de fall nämnder
och bolag ser några specifika hinder i arbetet bör det lyftas, tillsammans med
förslag till lösningar för hur arbetet ska kunna utvecklas framgångsrikt. Är
framgången avhängig ytterligare resurser är det viktigt att detta hanteras i det
ordinarie budgetarbetet.

-

Miljöförvaltningen anser att målen som rör miljöledningssystem och
miljöutbildning utgör en nyckel till framgång även i övriga mål, varför
förvaltningar och bolag uppmanas prioritera dessa mål.

Leif Schöndell
Miljöchef
Bilaga
Miljörapport 2013
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Johanna Johansson
Miljöutredare
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Inledning
Kommunfullmäktige beslutade 2012 om Borås Stads miljömål 2013-2016. Borås Stad har valt att
arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är
Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt
Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger
vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska
uppnås under tiden 2013 – 2016.
För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda
arbetet för att nå målet. Kommunens löpande arbete, som Miljö- och konsumentnämndens
tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns inte med som mål och etappmål.
I budget 2013 fick Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att ta fram och presentera en plan
för redovisning och uppföljning av de nya miljömålen. Miljömålen kommer att följas upp i
samband med nämnders och bolags tertialrapportering samt årsredovisning. För nämnderna sker
inrapporteringen via Stratsys-systemet. Redovisningarna nämndbehandlas för att säkerställa en
hög kvalitet och ett väl förankrat miljöarbete.
Miljöförvaltningen sammanställer och analyserar miljömålsarbetet och föreslår vid behov åtgärder
i syfte att effektivisera arbetet och öka chanserna att målen nås. Sammanställningen redovisas till
Kommunstyrelsen. Arbetet med miljömålen och indikatorer för att följa miljösituationen i Borås
åskådliggörs kontinuerligt i Borås Stads miljöbarometer.
I Miljörapport 2013 redovisas hur arbetet fortskrider med Borås Stads miljömål 2013-2016. En
etappmålsbedömning av målen har gjorts av de nämnder som ansvarar för respektive etappmål.
Dessa bedömningar presenteras i rapporten tillsammans med redogörelse för det åtgärdsarbete
som pågår och de indikatorer som används för att mäta arbetet. Om etappmålsbedömning
saknats från ansvarig nämnd har Miljöförvaltningen tagit fram en bedömning utifrån inkommen
redovisning av åtgärder och uppföljning av indikatorer. Målsättningen är dock att ansvarig nämnd
skall göra denna bedömning framöver.
En dialog förs kontinuerligt med etappmålsansvariga nämnder genom ledning och miljökoordinator om miljömålsarbetets utveckling och fortsatt åtgärdsarbete utifrån resultatet i årets
uppföljning. En översikt av etappmålen presenteras nedan.

Mål som nås med idag beslutade styrmedel och med åtgärder
genomförda före 2016
2b. Alla förskolor, skolor och gymnasier har ett miljöledningssystem
3b. Borås Stads skolrestauranger arbetar med klimatanpassade menyer
3c. Matsvinnet ska minska i de offentliga köken
5c. Borås Stads identitet stärks genom kunskap om äldre bebyggelse
5d. Förbättrade mötesplatser
6a. Minst 20 procent av skolor och förskolor har en kvalitetssäkrad innemiljö
6b. Minskade bullernivåer på förskolor – Målet är uppnått
6c. Tysta områden inventeras
7c. Minst 50 procent av Borås Stads elförbrukning uppfyller Miljöstyrningsrådets
spjutspetskriterier – Målet är uppnått
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8b. Energianvändningen för uppvärmning av kommunens och de kommunala bostadsbolagens
fastigheter är högst 130 kWh/m2 – Målet är uppnått
9c. Det finns laddstationer för elbilar – Målet är uppnått
11c. Enskilda avlopp inventeras och förbättras
12 c Fler kommunala biotopskyddade områden eller kommunala naturreservat

Mål som är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som
beslutas före 2016
1a. Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem
1b. Miljöutbildning för alla anställda
3a. Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska
4a

Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling av varor och tjänster

4b Beakta livscykelkostnad vid inköp
4c

De hälso- och miljöfarliga ämnena i upphandlade varor minskar

5e. En levande landsbygd – samarbetsprojekt för bruk och skötsel av odlingslandskapet
8a. Energianvändningen har minskat med 15 procent jämfört med 2009
9a. Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt
9b. Bättre infrastruktur för cykling
9d. Ökad användning av biogas som fordonsbränsle
10a Borås Stad verkar för ökad användning av solenergi
10c. Fjärrvärmeproduktionen är till minst 95 procent baserad på biobränsle och avfall
11b. Bättre rutiner för att beakta naturnära dagvattensystem vid detaljplanearbete
12 a Bättre kunskap om levnadsvillkor för strikt skyddade arter
12 b Handlingsplan för skydd av biologisk mångfald

Mål som inte är möjliga att nå till 2016 med idag beslutade eller
planerade styrmedel
2a. Skolor och förskolor arbetar systematiskt med praktisk och teoretisk
hållbarhetsundervisning
5a

Krav på hållbart byggande

5b. Minst 20 procent av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna skyddas
7a

Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med miljöfordon

7b Minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och transporttjänster är miljöfordon
8c

All renovering sker med bästa möjliga energiteknik

9e

Borås Stad optimerar transporter och leveranser

10b Minst 70 GWh vindkraft produceras varje år inom geografiska området Borås Stad
11a Borås Stad har kunskap om och en strategi för hur Viskans föroreningar ska hanteras
12d Varje år sker åtgärder för att ädellövskogen i Borås Stads skogar ska öka med tio hektar till
2021.
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Hållbara perspektiv
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund
för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar
delaktighet och ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad
strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett gott exempel på lokalt arbete
med Sveriges nationella miljömål.

Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet
1a. Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem
Ansvarig nämnd

Miljö- och konsumentnämnden. Samtliga nämnder och bolag för att införa miljöledningssystem.
Bedömning av etappmålet

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016.
Under 2013 hade 21 procent eller sex av Borås Stads 28 förvaltningar och bolag, liksom
föregående år ett certifierat miljöledningssystem (ISO 14001 eller Miljödiplomering).
Miljöförvaltningen har avsatt resurser för att stödja övriga nämnder och bolag med arbetet att
införa miljöledningssystem. Processen att införa ett miljöledningssystem kan vara omfattande.
Alla förvaltningar och bolag har inte ambitionen att klara målet innan utgången av 2016. Det är
viktigt att tid och resurser avsätts för att målet ska nås.
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Indikatorer
Indikatorer

Utfall 2012

Utfall 2013

Certifierat miljöledningssystem, antal

6

6

Miljöledningssystem som inte är certifierat, antal

0

1

Summa

6

7

Kommentarer indikatorer

Förändringar jämfört med 2012 är att Borås Djurpark AB nu är Miljödiplomerat. Borås
Lokaltrafik AB, som tidigare var miljöcertifierat, arbetar enligt ett ledningssystem. Alla anställda
är inte miljöutbildade men bolaget har som målsättning att arbeta mot en certifiering igen. AB
Bostäder i Borås uppger att de arbetar enligt ett ledningssystem som inte är certifierat men har
ännu inte miljöutbildat hela sin personal.
Bolag och förvaltningar med miljöledningssystem
Fristadbostäder AB
ISO 14001
Borås Djurpark AB

Miljödiplomering

Borås Energi och Miljö AB

ISO 14001

Lokalförsörjningsförvaltningen

ISO 14001

Miljöförvaltningen

ISO 14001

Servicekontoret

ISO 14001

Påbörjat arbetet för en miljödiplomering eller miljöcertifiering
Stadsdelsförvaltningarna (Norr, Väster, Öster), Kommunstyrelsen, Kulturförvaltningen, Tekniska
förvaltningen, Borås Lokaltrafik AB och Borås Borås TME AB.
Revisionskontoret kommer att inarbetas i Miljöförvaltningens miljöledningssystem.
Påbörjat arbete med icke certifierat ledningssystem
AB Bostäder i Borås (alla anställda ännu ej miljöutbildade).
Förvaltningar och bolag som inte har påbörjat arbetet
Samhällsbyggnadsförvaltningen (inga beslut om att påbörja arbetet enligt ett
miljöledningssystem).
Utbildningsförvaltningen (redovisar enbart arbete med Grön flagg).
Sociala omsorgsförvaltningen (avser påbörja arbetet med ledningssystem som inte är certifierat
under 2014).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen (avser påbörja arbetet med ledningssystem som inte är
certifierat under 2014).
Arbetslivsförvaltningen (avser påbörja arbetet med ledningssystem som inte är certifierat under
2014).
Industribyggnader i Borås AB (ingen egen personal, anställda omfattas av Lokalförsörjningsförvaltningens ledningssystem).
Inkubatorn i Borås AB (Har kartlagt verksamhetens miljöpåverkan).
Sandhultsbostäder AB, Toarpshus AB (har stora delar av sin verksamhet på entreprenad, där
entreprenören är certifierad).
Viskaforshem AB (miljöutbildat personalen och kommer att sätta upp mål för verksamheten).
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Åtgärder

Pågående enligt plan.

1b. Miljöutbildning för alla anställda
Ansvarig nämnd

Miljö- och konsumentnämnden. Samtliga nämnder och bolag deltagande i miljöutbildning.
Bedömning av etappmålet

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016.
Under 2013 hade 16 procent av de anställda inom Borås Stads förvaltningar och bolag gått en
utbildning som inkluderar miljöarbetet i Borås Stad. Cirka 5 procent hade gått en utbildning som
inte inkluderade Borås Stads miljöutbildning. Indikatorerna har inte tidigare följts upp.
Miljömålet att all personal inom Borås Stad ska miljöutbildas är ambitiöst. Alla arbetsplatser har
inte förutsättningar att skicka sin personal på utbildning. Anställda som arbetar under dygnets alla
tider, till exempel inom äldreomsorgen, har svårt att komma till utbildningarna. Då behövs det
uppbackning i form av vikarier, vilket i sin tur innebär ökade kostnader, pengar som dessa
verksamheter inte har i dagsläget.
Miljökommunikatören på Miljöförvaltningen miljöutbildar anställda inom Borås Stad. Ett rimligt
mål är att miljökommunikatören utbildar cirka 1 000 personer årligen. Miljökommunikatören
klarar inte att utbilda samtliga anställda på egen hand. En upphandling i syfte att upprätta avtal
med externa miljöutbildare är önskvärt för att så många som möjligt av Borås Stads 10 000
anställda ska kunna miljöutbildas till och med år 2016.
Indikatorer
Indikatorer

Utfall 2013

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som
inte inkluderar Borås Stads miljöarbete, %

5

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som
inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete, %

16

Kommentarer indikatorer

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inte inkluderar Borås Stads
miljöarbete
Stadsdel Öster uppger att de inte genomfört någon kartläggning bland sina anställda hur många
som har gått någon form av miljöutbildning. Kommunstyrelsen fick en utbildning via Navet där
36 personer deltog. Borås Lokaltrafik AB uppger att 61 personer genomgått utbildning. AB
Bostäder i Borås har miljöutbildat 61 personer, Fristadbostäder 13 personer.
Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om Borås
Stads miljöarbete
Alla chefer i Borås Stad har gått en miljöutbildning genom Dialogforum. Utöver dessa har
Servicenämnden, Tekniska nämnden, Viskaforshem AB, Borås Borås TME och Borås Energi
och Miljö AB utbildat en stor del av sina anställda. Borås Elnät AB har utbildat 24 personer,
Arbetslivsförvaltningen: 50 personer och planerar utbildning för alla anställda under 2014. Sociala
omsorgsnämnden uppger att planerad miljöutbildning flyttas fram som en följd av nämndens
anpassningar då den inte kan finansieras. Verksamheterna kan inte täcka vikariekostnaden under
2014.
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Åtgärder

Pågående enligt plan.
Miljö- och konsumentnämnden redovisar att alla förvaltnings- och bolagschefer under våren
2013 gått en miljöutbildning, anordnad med hjälp av Navet Science Center. Förvaltnings- och
bolagscheferna har i sin tur via Dialogforum miljöutbildat övriga chefer inom Borås Stad. Som
hjälpmedel har de använt utbildningsmaterial från Navet Science Center. En del av dessa chefer
har i sin tur miljöutbildat sin egen personal.
Förvaltningar och bolag har tre vägar att gå för att miljöutbilda sin personal:
1. Utbilda på egen hand. Utbildningsmaterial finns tillgängligt på Miljöförvaltningens webbplats
på intranätet.
2. Köpa in externt utbildningsstöd. Navet Science Center är inarbetade på Borås Stads miljömål
och visionen Borås 2025 och har även möjlighet att skräddarsy utbildningar efter behov. Det
finns flera externa och duktiga utbildare på miljöområdet, men för att miljöutbildningen ska
vara fullständig så ska det ingå information om Borås Stads miljömål, klimatkompensationsavgiften, Borås Stads miljöpolicy, Riktlinjer för resor samt visionen Borås 2025. Den
informationen finns tillgänglig på Miljöförvaltningens webbplats på intranätet.
3. Ta hjälp av miljökommunikatören på Miljöförvaltningen, som utbildar högst 25 personer per
tillfälle. Om det är många som ska utbildas inom förvaltningen/bolaget är ett alternativ att
miljökommunikatören utbildar engagerade föreläsare inom respektive organisation. De
utbildar i sin tur vidare inom sina respektive verksamheter.
Nyanställda inom Borås Stad har, från 2014, möjlighet att anmäla sig till miljöutbildning via
Stadskansliets kompetensutveckling. Information finns på Borås Stads intranät.
Alla nämnder och bolag inom Borås Stad har fått information under januari 2014 med
beskrivning, motsvarande det som står ovan, om vilka alternativ som finns avseende
miljöutbildning av personal.
Miljökommunikatören har avslutat en miljöutbildning för Tekniska förvaltningens personal.
Under våren 2014 genomförs utbildning för alla anställda inom Kulturförvaltningen,
Parkeringsbolaget och Arbetslivsförvaltningen.

Mål 2. Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang
2a. Skolor och förskolor arbetar systematiskt med praktisk och
teoretisk hållbarhetsundervisning
Ansvarig nämnd

Miljö- och konsumentnämnden i samråd med stadsdelsnämnderna.
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Bedömning av etappmålet

Det är inte möjligt att nå målet till 2016 med idag beslutade eller planerade styrmedel.
Ett aktivitetsschema håller på att utformas, enligt miljömålets avsikt, i samarbete mellan
Miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster och Öster samt Skolutvecklingsenheten. Att skapa ett årskursstyrt aktivitetsschema som ger alla förskolor och grundskolor lika
förutsättningar, speciellt gällande geografisk närhet till aktiviteterna är en utmaning. Den
utmaningen kan i viss mån lösas med skolskjutsar. Det är avsatt en miljon kronor årligen för
skolskjuts till kulturaktiviteter. Summan på en miljon kronor räcker inte idag, innan aktivitetsschemats införande. Om miljömålet ska bli praktiskt genomförbart och ge alla skolor och
förskolor lika förutsättningar att besöka aktiviteterna, så behöver summan för skolskjutsar öka, i
storleksordningen två till tre miljoner kronor.
Förskolornas och skolornas ekonomi begränsar vad de kan genomföra. Även om projektgruppens avsikt är att hålla nere kostnaderna för förskolor och skolor, så är det svårt att helt
undvika att ta med aktiviteter som förutsätter egen ekonomisk insats, speciellt om syftet med
miljömålet ska följas. En del förskolor och skolor kommer att prioritera bort de aktiviteter som
innebär en kostnad, då ekonomin är styrande och dessa pengar inte finns idag.
Indikator
Indikator
Antal skolor/förskolor som deltar i fastställt
aktivitetsschema inom temat Hållbar Utveckling

Utfall 2013
0

Åtgärder

Pågående enligt plan.
Miljö- och konsumentnämnden redovisar att en enkät skickades ut till rektorer på förskola och
grundskola hösten 2013 för att undersöka hur dessa arbetar med studiebesök med hållbarhetsfokus. Utifrån de svar som inkom håller ett årskursstyrt aktivitetsschema med hållbarhetsfokus på
att utformas för grundskola och förskola. En del frågetecken återstår kring olika förslag på
aktiviteter och hur dessa ska utformas. Målsättningen är att skicka ut ett aktivitetsschema till
förskolor och grundskolor under våren 2014.

2b. Alla förskolor, skolor och gymnasier har ett miljöledningssystem
Ansvarig nämnd

Stadsdelsnämnden Norr i samråd med övriga stadsdelsnämnder, Utbildningsnämnden och Miljöoch konsumentnämnden.
Bedömning av etappmålet

Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2016.
Arbetet med stöd till förskolor och skolor pågår enligt plan. Områdesledningar för förskola och
skola i stadsdelar och Utbildningsförvaltningen beslutar vilka aktiviteter stadsdelar gör
gemensamt och vilka aktiviteter som ordnas inom respektive förvaltning.
Av Borås Stads 136 förskolor, skolor och gymnasier arbetar 34 (25 procent) med Grön Flagg.
Det är en förbättring från 2012 då enbart 22 (16 procent) av Borås då 140 förskolor, skolor och
gymnasier arbetade med Grön flagg.
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Indikatorer
Indikatorer

Utfall 2012
(antal)

Andel 2012
(%)

Antal förskolor, grundskolor och gymnasier som har
utmärkelsen Grön Flagg eller annat certifierat
miljöledningssystem

22

Antal förskolor, grundskolor och gymnasier som har
ett miljöledningssystem som inte är certifierat

0

0

140

136

Totalt antal förskolor, skolor och gymnasier

16

Utfall 2013
(antal)

Andel 2013
(%)

34

25

Kommentarer indikatorer

Vid årsskiftet 2013/2104: 19 förskolor, 11 grundskolor och 4 gymnasieskolor av Borås Stads 136
pedagogiska enheter har utmärkelsen Grön Flagg.
Åtgärder

Pågående enligt plan.
Stadsdelsförvaltningen Norr har huvudansvar för att samordna och leda arbete för att
miljömålet nås. En arbetsgrupp är bildad som består av representanter från alla stadsdelsförvaltningar, Utbildningsförvaltningen, Miljöförvaltningen och Kommungemensam förskola och
skola. Arbetsgruppen leder processen för att nå mål 2b; Alla förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor har ett miljöledningssystem som Grön Flagg.
Genomförda åtgärder

Alla förskolor, grundskolor och Utbildningsförvaltningen har under hösten 2013 deltagit i en
enkätundersökning med syfte att inventera hjälpbehov för att starta eller fortsätta arbete med
Grön Flagg samt redovisa pågående miljöaktiviteter enligt läroplaner. Resultatkartläggningen är
utgångspunkt i arbete med miljömål 2a/aktivitetsschema och miljömål 2b/Grön Flagg.
Planerade åtgärder 2014

Områdesledningar för förskola och skola i stadsdelsförvaltningar och Utbildningsförvaltningen
kommer att under januari/februari 2014 bestämma vilka aktiviteter som stadsdelsförvaltningar
ska göra gemensamt och vilka aktiviteter som ska anordnas av vem. Exempel på aktiviteter som
kan anordnas: utbildning av personal i Grön Flagg och inspirationsföreläsningar med Navet,
nätverksträffar, studiebesök på enheter som har Grön Flagg, guide som beskriver hur förskolor
och skolor kan arbeta med Grön Flagg samt utbildning för ungdomsråd och skolråd.
Utbildningsnämnden
Under hösten 2013 certifierades ytterligare en gymnasieskola och därmed är fyra av skolorna i
Utbildningsförvaltningen certifierade. Målsättningen är att minst ytterligare en gymnasieskola ska
certifieras under 2014.

Mål 3. Borås är en matsmart kommun
3a. Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska
Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden samt alla nämnder och bolag vid inköp av livsmedel.
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Bedömning av etappmålet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före 2016.
Nuvarande livsmedelsavtal går ut under 2015. En ny upphandling av livsmedel håller på att tas
fram. I budget 2014 har Kommunfullmäktige beslutat att Upphandlingsavdelningen ska arbeta
efter Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier vilket kan underlätta en ökning av inköp av
ekologiska livsmedel. Målet är beroende av att många olika parter arbetar åt samma håll,
förbättrar kontering samt att alla verksamheter fortsätter öka inköpen av ekologiska livsmedel.
Av Borås Stads förvaltningars och bolags inköp utgjordes under 2013 cirka 13 procent av
ekologiska livsmedel. Det är en ökning jämfört med 2010 då enbart fem procent av stadens inköp
var ekologiska. Statistiken baseras på uppgifter från Agresso. Statistiken visar ingen skillnad i
andel ekologiska livsmedelsinköp jämfört med 2012. Däremot landar de redovisade totala
livsmedelsinköpen på drygt 10 miljoner mer. Bolagens miljömålsredovisning av livsmedelsinköp
har förbättrats jämfört med tidigare år. Inköpen har också ökat bland förvaltningarna och
bolagen.
Hämtar man in halvårsstatistik från grossister, via systemet Compare, som köpts in av Tekniska
förvaltningens upphandlingsavdelning, som ej inkluderar bolagens inköp, så uppgår de ekologiska
livsmedelsinköpen till 18 procent.
Indikatorer
Indikatorer
Andel inköp av ekologiska livsmedel, %
Andel ekologiska livsmedel alla förvaltningar Borås
Stad - halvårsstatistik grossist, %

Utfall 2012

Utfall 2013

13

13

-

18

Kommentarer indikatorer

Andel inköp av ekologiska livsmedel
2012: Cirka 10 mkr ekologiska livsmedel av totalt cirka 78 mkr livsmedel är 13 procent..
(Källa: Agresso och redovisningar från bolagen)
2013: Drygt 11 mkr ekologiska livsmedel av totalt cirka 89 mkr livsmedel är 13 procent.
(Källa: Agresso och redovisningar från bolagen)
Borås Stads bolag och förvaltningar köpte under 2013 in livsmedel för knappt 89 mkr varav 11,2
mkr utgjordes av ekologiska livsmedel. Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden, Sociala
omsorgsnämnden, Servicenämnden, Arbetslivsnämnden och Borås Djurpark AB köper in livsmedel för störst summor av Borås Stads förvaltningar och bolag. Det saknas uppgifter om inköp
av ekologiska livsmedel från till exempel Servicenämnden och några bolag. Det innebär dock inte
att de inte köper ekologiska livsmedel. Genom e-handel kan konteringen underlättas.
Andel ekologiska livsmedel på alla förvaltningar Borås Stad - halvårsstatistik grossist
Från och med i år kan Tekniska förvaltningen få fram uppgifter ur datasystemet Compare.
Siffrorna redovisar uppgifter från grossister när det gäller ekologiska inköp. Siffrorna saknar
information om de inköp som görs på annat håll än från grossist. Systemet är inte automatiskt
kopplat till Agresso. Siffrorna kan användas för att jämföra med de uppgifter vi får fram genom
Agresso tills dess vi har arbetat upp ett fungerande system för kontering av ekologiska inköp.
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Åtgärder

Pågående enligt plan.
Stadsdelsnämnderna har i samband med miljömålsuppföljningen redovisat genomförda och
planerade åtgärder inför 2014. De följer också upp den ekologiska andelen inköp på respektive
enhet för att kunna agera mot miljömålet. Några av de åtgärder som genomförs är att informera
internt och öka medvetenheten inom alla delar av verksamheten om målet att öka inköpen av
ekologiska livsmedel och att minska matsvinnet. Genom att delta i projekt för att minska
matsvinnet är förhoppningen att pengar kan omfördelas till inköp av ekologiska livsmedel. Ett
projekt om klimatanpassad matsedelsplanering pågår också. Dessa projekt redovisas under
etappmål 3b och 3c.
Bland Stadsdelsnämnden Norrs åtgärder kan nämnas planerad utbildning under 2014 av
enhetschefer och fortsatt samverkan för att fler ekologiska produkter ska bli första val vid inköp.
De kommer också att ta fram en rutin för tillvägagångssätt hur val mellan ekologiska och
konventionella produkter ska hanteras i samband med inköp. Stadsdelsnämnden Väster
kommer bland annat fortsätta med ”SMART” metoden som står för Större andel vegetabilier,
Mindre kött, Andel eko-produkter ökas, Rätt sorts kött (kyckling, lamm, gris före nötkött) och
Transportsnålt.
De kommunala bolagen samt Sociala omsorgsnämnden redovisar att de arbetar för att öka de
ekologiska inköpen, även om de i första hand köper frukt, kaffe och te. Sociala omsorgsnämnden
redovisar en problematik inom boendeenheterna med gränsdragning mellan de boendes rätt att
bestämma över sina inköp och målet 25 procent ekologiska inköp.
Borås Djurpark AB är det bolag som redovisar störst inköp av livsmedel, hela 3,7 miljoner av
bolagens totala redovisade summa på knappt 5 miljoner kronor. De uppger att de inom ramen
för upphandlingen vill påverka leverantören att öka sortimentet till vettigt pris. Den ekologiska
andelen ligger på drygt 4 procent.
Datortillgång på de enheter som sköter livsmedelsinköp är troligen en förutsättning för förbättrad
kontering. Att i efterhand manuellt plocka fram uppgifter om ekologiska livsmedel är inte
effektivt. Ett gott exempel på förbättringsarbete under året är att personalen i Stadshusgrillen
genomgått utbildning i e-handel. Intern utbildningsinsats planeras för förbättrad kontering av
övriga köp uppger Servicenämnden. En dialog bör föras under kommande år hur uppföljningen
och konteringen kan förbättras i hela kommunkoncernen kring målet. En dialog bör föras kring
hur uppföljningen framöver görs på bästa sätt då indikatorn även är en kommunfullmäktigeindikator, där statistik för närvarande hämtas från Agresso.

3b. Borås Stads skolrestauranger arbetar med klimatanpassade menyer
Ansvarig nämnd

Stadsdelsnämnden Väster i samråd med övriga stadsdelsnämnder, Utbildningsnämnden och
Miljö-och konsumentnämnden.
Bedömning av etappmålet

Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2016.
Kostverksamheten har samordnat arbetet med matsedelplaneringen inom stadsdelarnas
grundskolor. Där ingår klimatanpassning av menyerna. Under 2013 har projekt, kampanjer och
menyförändringar genomförts. De kampanjer som genomförts avseende matsvinn, bedöms då
även innebära klimatanpassning. Under 2014 fortsätter arbetet.
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Stadsdelsnämnden Väster har efter beslut i Kommunfullmäktige 2013, fått ett övergripande
ansvar för kostverksamheten i Borås Stad. Det innebär att ansvariga från Utbildningsförvaltningen kommer att ingå i den övergripande styrgruppen för kost samt i områdeschefsgrupp för kost. Planering för uppföljning av etappmålet avseende samtliga skolrestauranger inom
grundskola och gymnasier kommer att underlättas.
Indikatorer
Indikatorer

Utfall 2012

Utfall 2013

Antal genomförda projekt med klimatanpassade
menyer

2

4

Antal genomförda menyförändringar med
klimatanpassning

2

3

Antal kampanjer för klimatanpassade menyer

1

1

Kommentarer indikatorer

Antal genomförda projekt med klimatanpassade menyer
Borås Stads matsvinnsprojekt tävlingen "Är du Matsmart?" går ut på att öka kunskapen hos
eleverna i grundskolan om matsvinn och minska mängden tallrikssvinn. Detta arbete redovisas
under etappmål 3c) Matsvinnet minskar i de offentliga köken.
Antal genomförda menyförändringar med klimatanpassning
Kostverksamheten har samordnat matsedelsplaneringen. En gemensam stadsdelsövergripande
meny har tagits fram för grundskolan. Det har inneburit en ökad säsongs- och klimatanpassning
samt en kvalitetssäkring av matsedlarna i grundskolan inom Borås Stad. Matildagruppen för
grundskolan fortsätter arbetet med den gemensamma menyn. För att minska svinn behöver det
finnas en god matsedelsplanering där man kan ta hand om matrester. Dessutom har
Livsmedelsverket ändrat sina riktlinjer 2013.
På stadsdel väster finns även menygrupper inom förskolan och äldreomsorgen som enhetschefer
inom kosten håller i.
Antal kampanjer för klimatanpassade menyer
En temavecka med ekologisk mat i förskola, skola och äldreomsorg har genomförts. Den
genomförs inom ramen för Kretsloppsveckan.
Åtgärder

Etappmålen 3b och 3c. Pågående enligt plan.
Stadsdelsnämnden Väster redovisar att åtgärdsarbete kring klimatanpassade menyer bedrivs
med hjälp av två arbetsgrupper med utsedda representanter från kost från alla stadsdelar,
Matildagrupperna. Matildagruppen inom äldreomsorgen är nystartad under hösten 2013.
Gymnasieskolorna har inte haft någon gemensam samordnare utan har arbetat fristående.

3c. Matsvinnet minskar i de offentliga köken
Ansvarig nämnd

Stadsdelsnämnden Väster i samråd med övriga stadsdelsnämnder och Miljö- och
konsumentnämnden
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Bedömning av etappmålet

Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2016.
Kampanjer, utbildningar och vägningar har genomförts under 2013 och det arbetet fortsätter
under 2014. Ett matsvinnsprojekt i samarbete med Västra Götalandsregionen pågår som har
fokus på produktionssvinn. Inom Stadsdel Öster genomförs ett projekt avseende matsvinn på
fem förskolor.
Indikatorer
Indikatorer

Utfall 2012

Utfall 2013

Antal genomförda kampanjer för minskat matsvinn

2

4

Antal genomförda utbildningar för minskat matsvinn

2

1

Antal genomförda vägningar av matsvinn

(2 kampanjer
med
vägningar om
20 dagar
vardera)

600

Kommentarer indikatorer

Antal genomförda kampanjer för minskat matsvinn
Borås Stads matsvinnsprojekt tävlingen "Är du Matsmart?" går ut på att öka kunskapen hos
eleverna i grundskolan om matsvinn och minska mängden tallrikssvinn. Under de tre år tävlingen
genomförts kommer totalt 6 veckomätningar ha genomförts varav tre uppmärksammade.
Tävlingen Är du Matsmart visar tydligt att det ger resultat att uppmärksamma tallrikssvinnet.
Under de hemliga vägningarna ser man dock att eleverna återgår till gamla vanor och slänger lika
mycket som tidigare. Tallrikssvinnet är bara en del av den totala mängd svinn som uppstår i
Borås Stads alla kök. Svinn uppstår också vid tillagning och servering.
Borås Stad är med som en av fyra kommuner i SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB:s
projekt "Minska överproduktionen i storköken” och det är Bergdalskolan och Engelbrektskolan
som deltar. I projektet tittar man på matsvinnet i hela produktionskedjan - från tillagning till
servering. Svinnet mäts i produktion, servering och tallrik. Det går ut på att hitta långsiktiga
metoder för att få ner svinnet. Borås Stad deltar och koordinerar överenskommelsen "Minska
matsvinn" som ingår som en del i VG-regionens arbete med Smart energi. Projektet syftar till att
minska produktionssvinnet. Stadsdel Öster har startat ett projekt med vägning av matsvinn i fem
förskolor. Samtliga projekt fortsätter under 2014.
Antal genomförda utbildningar för minskat matsvinn
Inom projektet ”SKY – Stark Kompetens och Yrkesstolthet” har en utbildning i svinnhantering
hållits 2013, med 14 deltagare från Borås Stad.
Antal genomförda vägningar av matsvinn
Inom tävlingen "Är du Matsmart?" har alla grundskolor vägt matsvinn under en veckas tid vid
tävlingsstart och under en veckas tid vid tävlingens slut. Antal vägningar under 2013 är då: 37
grundskolor x 10 dagar = 370. Engelbrektskolan och Bergdalskolan deltar i SIK-projektet.
Engelbrektskolan mäter kontinuerligt alla skoldagar, serveringssvinn samt tallrikssvinn. Antal
skoldagar under 2013 var cirka 180 = 180. Fem förskolor vägde varje dag under två veckor = 50
vägningar.
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Mål 4. Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling
4a. Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling av varor och
tjänster
Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden för utformning av rutiner och
styrdokument. Samtliga nämnder och bolag vid inköp av varor och tjänster.
Bedömning av etappmålet

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016.
Nämnden har under året ställt MSR (Miljöstyrningsrådets) baskrav på upphandlingar där så har
varit möjligt. Dessa baskrav innehåller miljö- och kemikaliekrav. Ett samarbete med Miljöförvaltningen kring att kartlägga upphandlingar med större miljöpåverkan pågår. Målsättningen är
att med Miljöförvaltningens kompetens och kunskap ställa hårdare miljö- och kemikaliekrav än
MSR:s baskrav där det är lämpligt.
Borås Stad är en Fairtrade City, diplomerad för att arbeta med etisk konsumtion. För att behålla
diplomeringen krävs att andelen upphandlade etiskt producerade varor ökar. Av kommunens
totala livsmedelsinköp på cirka 89 miljoner kronor blir då den etiska andelen en procent. Andelen
var samma 2012. Uttag av statistik i Compare visar på två procent exklusive bolagens inköp.
Enligt etappmålet ska stickprovskontroller av leverantörer för granskning av att miljökrav och
etiska krav följs följas upp. Borås Stad har genom SKL Kommentus Inköpscentral deltagit i nio
revisioner under året.
Indikatorer
Indikatorer

Utfall 2012

Utfall 2013

Antal kilo inköpta etiska produkter, kg – bolagens
inköp

-

1 607

Vikt etiskt märkta produkter alla förvaltningar uppgifter
från grossist, kg (källa: Compare)

-

64 941

Summa, kg

-

66 548

Andel inköp av etiska produkter % - förvaltningar och
bolag (källa: Agresso)

1

1

Andel etiskt märkta produkter alla förvaltningar Borås
Stad halvårssiffror grossist, % (källa: Compare)

-

2

Stickprovskontroller av leverantörer för granskning av
att miljökrav och etiska krav följs, antal

-

9

Kommentarer indikatorer

Inköpen av etiska livsmedel uppgick under 2013 till cirka 822 000 kronor varav cirka 279 000
kronor utgjordes av bolagens redovisade inköp och resterande i Agresso redovisade inköp.
I vikt utgör de etiska inköpen av knappt 67 000 kg varav 64 941 kg från förvaltningarna och
1 607 kg som redovisats av bolagen.
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Åtgärder

Pågående enligt plan.
Fritids- och folkhälsonämnden redovisar att de ställer krav på system id-06 vid byggentreprenader för att motverka svarta jobb. Etiska krav ställs för hur man ska uppträda mot de
kommunala verksamheterna i driftentreprenader. Kontroll av skatter och avgifter sker vid ingång
av avtal och löpande under avtalstiden om de är längre än ett år. Vid förvaltningens senaste
upphandling av städning på idrottsanläggningar har krav ställts på att entreprenören aktivt ska
eftersträva att välja produkter och metoder som är skonsamma mot miljön och främja en god
arbetsmiljö. Kemikalierna ska bland annat uppfylla Miljöstyrningsrådets (MSR) kriterier, vara
biologiskt lätt nedbrytbara och inte ge skadliga restprodukter samt uppfylla etablerade kriterier
för miljömärkning.
Borås Energi och Miljö AB anger att kontroller sker vid upphandlingar. AB Bostäder i Borås
redovisar krav som ställs på entreprenörer om att hantera restprodukter på ett miljövänligt sätt.
Byggvarudeklarationer ska ur miljösynpunkt redovisas och överlämnas vid slutbesiktning. Krav
ställs på byggarbetsmiljösamordnare och att entreprenören ska arbeta med miljöledning.
Viskaforshem AB handlar det mesta via HBV (Husbyggnadsvaror) inköpscentral som
säkerställer att miljö och etiska krav ställs.
Utbildningsförvaltningen och Arbetslivsnämnden redovisar att de serverar Fairtrade-märkta
produkter på alla arbetsplatser.

4b. Beakta livscykelkostnad vid inköp
Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden för utformning av kriterier och
prioritering av produktgrupper, samtliga nämnder och bolag för inköp av varor.
Bedömning av etappmålet

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016.
Utredning pågår för att avgöra vilka upphandlingar som är lämpliga för att beakta livscykelkostnad vid inköp.
Indikator
Indikator
Antal upphandlingar som beaktat livscykelkostnad

Utfall 2013
36

Åtgärder

Pågående enligt plan.
AB Bostäder i Borås och Borås Energi och Miljö AB har uppgett att de gör upphandlingar
som beaktar livscykelkostnad. AB Bostäder i Borås uppger att de under 2013 gjorde 30
upphandlingar som beaktade livscykelkostnad, Borås Energi och Miljö AB sex. stycken Lokalförsörjningsnämnden redovisar att de tar hänsyn till livscykelkostnad vid inköp av teknisk
utrustning och system till fastigheter som utvärderingsmetod. I byggprocessen används
livscykelkostnad till att simulera utfall kontra investeringskostnad i tidiga skeden, men även som
utvärdering.
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4c. De hälso- och miljöfarliga ämnena i upphandlade varor minskar
Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden för att utarbeta kemikaliekrav.
Samtliga nämnder och bolag vid inköp av varor.
Bedömning av etappmålet

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016.
Tekniska förvaltningen ställer krav i upphandlingar att miljöfarliga ämnen inte ska finnas med i de
produkter som upphandlas. Under 2013 har Tekniska förvaltningen och Miljöförvaltningen
påbörjat arbete med att ta fram förfrågningsunderlag där kemikaliekrav ställts gällande möbler,
leksaker, kemiska produkter och städprodukter. Tekniska förvaltningen verkar för att få till en
kemikaliedatabas i kommunen vilket kommer att underlätta arbetet framöver.
Indikator
Indikator
Antal upphandlingar där kemikaliekrav ställts

Utfall 2013
-

Kommentarer indikator

Ingen förvaltning eller bolag redovisar uppgift för indikatorn. AB Bostäder i Borås redovisar
dock att kemikaliekrav ställs eller att man arbetar med kemikaliefrågan. Lokalförsörjningsnämnden redovisar att alla entreprenadupphandlingar på Byggavdelningen ställer krav på
BASTA godkända varor eller Sunda Hus kriterie A eller B. Servicenämnden redovisar bland
annat att 14 kemiska produkter fasades ut under 2013. Användningen av de fem mest frekventa
kemiska produkterna minskade med 11 procent. Fritids- och folkhälsonämnden redovisar att
driftteknikerna på en del badanläggningar tillverkar klor vilket medför mindre åtgång av saltsyra
och ger 10-12 gånger svagare lösning än den som köps färdig. Genom egentillverkning av klor
minskar transporten av farligt gods på vägarna och de hälso- och miljöfarliga ämnena minskar.
Åtgärder

Pågående enligt plan.
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Hållbar samhällsplanering
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha en
hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand
genom förtätning i tätorter och nära kollektivtrafik. Grönområden och tysta miljöer
värderas, liksom energieffektiva lösningar och medvetna materialval

Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle
5a. Krav på hållbart byggande
Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
Bedömning av etappmålet

Målet kommer inte att nås.
Enligt etappmålet ska Borås Stad fastställa vilken kravmodell eller standard för hållbart byggande
som ska användas för Borås. Idag finns flera olika certifieringssystem med kravmodeller för
hållbart byggande. Krav på hållbart byggande kan ställas vid byggande av kommunens egna
fastigheter, men även vid försäljning av mark för nybyggnation. Kommunstyrelsen ansvarar för
etappmålet och redovisar att en översyn kring målet pågår eftersom det saknas en handlingsplan
för arbetet med etappmålet.
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Indikator
Indikator
Antagna krav för hållbart byggande

Utfall 2013
0

Åtgärder

Ej påbörjade.

5b. Minst 20 procent av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna
skyddas
Ansvarig nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden.
Bedömning av etappmålet

Målet kommer inte att nås.
Inga bevarandeplaner är planerade i verksamhetsplanen för 2014.
Indikator
Indikator
Andel kulturhistoriskt värdefulla fastigheter som är
skyddade, %

Utfall T2 2013
7

Utfall 2013
7

Kommentar till indikator

Gäller kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och inte byggnader som det står i Borås Stads
miljömål, då det är fastigheter som blivit inventerade. Under 2013 har två kulturhistoriskt
värdefulla fastigheter fått skyddsbestämmelser och två andra fastigheter med befintligt
rivningsförbud har fått sitt skydd utökat.
Åtgärder

Pågående med avvikelse

5c. Stärka Borås Stads identitet genom kunskap om äldre bebyggelse
Ansvarig nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden
Bedömning av etappmålet

Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2016.
Ambitionen är att minst 30 informationstillfällen, stadsvandringar och föreläsningar görs per år.
Kulturmiljövårdsprogrammet är planerat att fram till 2016 uppdateras. Föredrag och
stadsvandringar har genomförts vid 49 tillfällen under 2013.
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Indikator
Indikator

Utfall 2012

Antal informationstillfällen, stadsvandringar,
föreläsningar och liknande

34

Utfall T2 2013

Utfall 2013

25

49

Kommentarer indikator

Föredrag och stadsvandringar för flera olika grupper.

5d. Bättre mötesplatser
Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden
Bedömning av etappmålet

Målet nås med i dag beslutade styrmedel och åtgärder genomförda före 2016.
Det pågår ständigt upprustningsprojekt i staden som syftar till att förbättra mötesplatser - både i
infrastrukturen och i det gröna. Under 2013 har tio platser rustats upp varav åtta lekplatser.
Enligt etappmålet skall en checklista med miljöförbättrande åtgärder som städning, reparationer,
papperskorgar med sorteringsmjölighet, sorteringskärl för engångsgrillar, uppbyggda grillplatser
som minskar behovet av engångsgrillar samt miljömärkt material i utrustningen som finns på
mötesplatsen exempelvis bänkar tas fram. En inventering behöver också göras av mötesplatser
och en prioritering av vilka platser som skall åtgärdas.
Indikator
Indikator
Antal förbättrade mötesplatser

Utfall T2 2013
2

Utfall 2013
10

Kommentarer indikator

Tekniska förvaltningen redovisar att upprustning av åtta lekplatser skett under året. En
hundrastgård har också anlagts vid Sjömarksbadet. Följande platser är upprustade 2013:
Kilsvägen Sparsör, Gnejsvägen Frufällan, Tomteparken Sjöbo, Mellomgårdshagen Hulta,
Jutegatan Brämhult, Lillesjöparken Hestra, Stadsparkens lekplats och Sinnenas park Norrby.
Miljöupprustning av gatumiljöer har gjorts på Torstenssonsgatan och Västerbrogatan delen Stora
Brogatan-Resecentrum.
Åtgärder

Pågående enligt plan.

5e. En levande landsbygd - samarbetsprojekt för bruk och skötsel av
odlingslandskapet
Ansvarig nämnd

Miljö- och konsumentnämnden
Bedömning av etappmålet

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016.
För att målet ska nås krävs att projektet Kulturlandskap Borås har en högre kontinuitet eller att
samverkansformer utarbetas som är mer långsiktiga. Enligt etappmålet skall en handlingsplan för
samarbetsformer för bruk och skötsel av odlingslandskapet tas fram.
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Åtgärder

Pågående enligt plan.
Miljö- och konsumentnämnden redovisar att en handlingsplan för Kulturlandskap Borås
antogs av Miljö- och konsumentnämnden i december 2013. Ett Leaderprojekt pågår där tio
bymöten har genomförts under 2012/2013 för att skapa dialog och samarbete på landsbygden.
Lokala naturvårdsprojekt (LONA) med syfte att ytterligare höja kunskapsnivån om viktiga arter i
odlingslandskapet såsom inventering av ängssvamp och vildbin samt fjärilar pågår. Inventering av
skyddsvärda träd pågår med hjälp av Kulturarvslyftet. Inventering av rikkärr har genomförts 2013
med finansiering av WWF (Världsnaturfonden). Parallellt söks projektmedel för
landsbygdsprojekt under 2014 och framåt.

Mål 6 Bättre förutsättningar för en hälsosam livsmiljö
6a. Minst 20 procent av skolor och förskolor har en kvalitetssäkrad
innemiljö
Ansvarig nämnd

Lokalförsörjningsnämnden
Bedömning av etappmålet

Målet nås med idag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2016.
Andelen P-märkta objekt kommer att öka enligt plan. P-märkning är en certifiering som drivs av
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Märkningen har krav inom termisk komfort,
luftkvalitet, fukt, buller, radon, elektriska och magnetiska fält samt temperatur på tappvarmvatten.
Indikator
Indikator
Andel P-märkta förskolor och förskolor, %

Utfall 2012
14

Utfall 2013
16,5

6b. Minskat buller på förskolor
Ansvarig nämnd

Stadsdelsnämnden Norr i samråd med övriga stadsdelsnämnder, Miljö- och konsumentnämnden
och Lokalförsörjningsnämnden.
Bedömning av etappmålet

Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2016.
Under 2013 genomfördes bullermätningar på utvalda förskolor där bullernivåerna upplevdes som
höga. Inga mätningar har överskridit medelnivån på 75 dBA under åtta timmar, vilket innebär att
etappmålets intentioner nås. Under 2013 genomfördes många åtgärder för att minska buller på
förskolor till exempel nya möbler, ljuddämpande mattor, dukar, leksaker och ljudmätare med
öronsymboler som visar när ljudnivån är hög. Verksamheten bedömer att den största påverkan
på bullernivåer har minskade barngrupper och fler nya förskolor. Stadsdelsnämnden Norr som
ansvarar för etappmålet anser att ingen åtgärdsplan krävs då miljömålet nåtts och föreslår att
Borås Stad vid revidering av miljömålen bör sätta ett mål där vi strävar mot ännu lägre
bullernivåer för barn i förskolan.
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Enligt etappmålet skall åtgärdsarbetet omfatta att lära av sakkunniga och studera hur man arbetat
med bullerbegränsning i förskolor i andra kommuner. En handlingsplan ska tas fram för arbetet
med minskade bullernivåer som inkluderar både tekniska och pedagogiska åtgärder. Uppföljning
sker genom att följa upp åtgärder enligt handlingsplanen. Trots att ljudnivåer understiger det
tidigare uppsatta värdet på 75 dBA under åtta timmar, bör arbetet fortsätta för att säkerställa att
ljudnivåerna klaras även långsiktigt och om möjligt sänks ytterligare.
Åtgärder

Pågående enligt plan.

6c. Tysta områden inventeras
Ansvarig nämnd

Miljö- och konsumentnämnden
Bedömning av etappmålet

Målet nås med i dag beslutade styrmedel och åtgärder genomförda före 2016.
Arbetet planeras att utföras under 2014-2015. Målsättningen är att inventeringen, som sker
genom GIS-analys utifrån genomförd bullerkartläggning av kommunen, ska färdigställas och
kunna utgöra underlag till den reviderade översiktsplanen. Revideringen av översiktsplanen
beräknas vara färdig runt 2015.
Åtgärder

Pågående med avvikelse.

Borås Stad Miljörapport 2013

23(40)

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till
kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi
det hållbara samhället.

Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri
organisation
7a. Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria
eller sker med miljöfordon
Ansvarig nämnd

Servicenämnden, Tekniska nämnden samt alla nämnder och styrelser som upphandlar
personfordon och genomför tjänsteresor.
Bedömning av etappmålet

Det är inte möjligt att nå målet till 2016 med idag beslutade eller planerade styrsystem.
Borås Stad arbetar med klimatkompensation för resor och har antagit Riktlinjer för resor. Trots
detta ser vi inte trender i statistiken som ger förhoppningar om att etappmålet kan nås till 2016
utan kraftfullt åtgärdsarbete.
Andelen förnybara bränslen för tjänsteresor är 37 procent, vilket är en liten ökning mot 2012 då
andelen var 35 procent. Siffran inkluderar inte resor med flyg. Andelen miljöfordon för
tjänsteresor är 65 procent.
Resorna med privat bil i tjänsten uppgår till cirka 1 018 380 km. Målet är att inga privata fordon
ska användas i tjänsten.
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Tjänsteresor med flyg gav under 2013 upphov till utsläpp av 724 ton koldioxid. Denna siffra kan
jämföras med att utsläppen från tunga fordon (arbetsfordon, lastbilar och bussar) var 1 008 ton.
Lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och minibussar) släppte ut 1 045 ton koldioxid.
Indikatorer
Indikatorer

Utfall 2012

Utfall 2013

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är
miljöfordon, %.

71

66

Andel personfordon i Borås Stads kommunala bolag
som är miljöfordon, %

63

61

Tjänsteresor med flyg, ton CO2

Statistik
saknas

Resor med privat bil i tjänsten, km

1 050 441

1 018 375

35

37

Andel förnybar bränsleanvändning för tjänsteresor, %

724

Kommentarer indikatorer

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon
Andelen miljöfordon har minskat på grund av regeringens nya miljödefinition vid årsskiftet
2012/2013. Lågemissionsfordon, som tidigare var miljöbilar, kommer inte med i den nya
definitionen. Borås Stad har varit bundna till ett ramavtal som varit upphandlat enligt den
”gamla” definitionen. Detta avtal gick ut 31 december 2013. Vi har därför ej uppnått målet för
2013. Andelen miljöfordon beräknas öka då nytt avtal gällande upphandling av fordon ingåtts
med SKL Kommentus från och med första januari 2014.
Andel personfordon i Borås Stads kommunala bolag som är miljöfordon
Andelen personfordon som är miljöfordon har minskat med fem procentenheter vilket beror på
en ny miljöbilsdefinition.
Resor med privat bil i tjänsten
Förvaltningar som från 2012 minskat sina resor med privat bil i tjänst är Sociala omsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningen Väster, Utbildningsförvaltningen
och Kulturförvaltningen. Förvaltningar som ökat sina resor är Servicekontoret och
Lokalförsörjningsförvaltningen. Servicekontorets skillnader mellan åren kan delvis förklaras av att
cirka 100 personer som har jour för snöröjning ersätts för resor till och från arbetet i samband
med snöröjning. Förvaltningarna har totalt sett minskat sina resor med privat bil i tjänsten med
tre procent, men det finns stora variationer.
Åtgärder

Pågående enligt plan.
Miljö och konsumentnämnden
Inom arbetet med klimatkompensering för resor kommer en djupare analys av resor med
personfordon att göras. Bilpoolsanvändningen och resorna med privat bil i tjänsten kommer att
studeras närmare.
Enligt Borås Stads Riktlinjer för resor ska privat bil inte användas i tjänsten. Målet är att inga
privata fordon används i tjänsten. Behoven ska i första hand täckas av bilpooler, tillfälligt hyrda
fordon, cyklar och allmänna kommunikationer. Milersättning för privat bil bör betalas endast då
ingen bilpoolsbil eller kommunägd bil finns att tillgå.
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Bolagen kan idag, av juridiska skäl, inte ansluta sig till den bilpool som drivs av Borås Stad.
Bilpoolen bestod under 2013 av 40 miljöfordon, uppställda på fyra platser. Ramnåsgatan på
Norrby servar Stadsdel Väster och har elva fordon. Våglängdsgatan som servar stadsdel Öster har
sex fordon och dessa fordon står ute på särskilda parkeringsplatser. Valhallsgaraget har sexton
fordon, varav ett är helt eldrivet, detta garage servar flera olika förvaltningar. Stadsdel Norr är
inte med i bilpoolen, men en del av deras personal bokar bil i Valhallsgaraget. Sju fordon står i
garaget i Saturnushuset. Beläggningsgraden i den kommunala bilpoolen var 2013 50 procent.
Enligt Riktlinjer för resor ska medarbetare vid alla enheter i kommunen ha tillgång till tjänstecyklar, där det är lämpligt att använda cykel i tjänsten. Under 2013 fanns enligt bolagens och
förvaltningarnas redovisningar 24 cyklar varav åtta är elcyklar. I samband med arbetet för
klimatkompensation har några förvaltningar visat intresse för att köpa in cyklar.

7b. Minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och transporttjänster
är miljöfordon
Ansvarig nämnd

Servicenämnden samt alla nämnder och bolag som använder och upphandlar arbetsfordon (tunga
fordon) eller upphandlar transporttjänster.
Bedömning av etappmålet

Det är inte möjligt att nå målet till 2016 med idag beslutade eller planerade styrsystem.
Andelen miljöfordon har minskat, men användning av förnybart bränsle har ökat. Miljöfordon
och andel förnybart bränsle vid upphandlade transporttjänster har inte kunnat följas upp av
förvaltningarna och bolagen. Etappmålsansvarig nämnd behöver förtydliga hur krav kan ställas
vid upphandling av transporttjänster på miljöfordon och förnybart bränsle samt redovisning av
detta.
Andel tunga fordon i Borås Stads förvaltningar och bolag som är miljöfordon var 2013
51 procent och 2012 56 procent
Andelen förnybart bränsle för arbetsfordon (tunga fordon) har ökat med 6 procent sen 2012.
Den höga andelen förnybart bränsle för egna arbetsfordon beror till största delen på att Borås
Lokaltrafik ABs bussar tankas med biogas. Servicekontorets tunga fordon är inte miljöfordon
men drivs delvis på förnybart bränsle, talloljediesel.
Indikatorer
Indikatorer

Utfall 2012

Utfall 2013

Andel arbetsfordon (tunga fordon) i Borås Stads
förvaltningars verksamhet som är miljöfordon, %

27

3

Andel arbetsfordon (tunga fordon) i Borås Stads
kommunala bolag som är miljöfordon, %

64

66

Totalt, %

56

51

Statistik
saknas

Statistik
saknas

71

77

Andel förnybart bränsle vid upphandlade
transporttjänster, %
Andel förnybart bränsle för egna arbetsfordon (tunga
fordon), %
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Åtgärder

Pågående enligt plan.
Servicenämnden redovisar att beställarens krav är att fordon som används i uppdraget uppfyller
klass 3 (ålder 7-9 år). Servicekontorets krav på underentreprenörer är att fordon som används i
uppdraget uppfyller klass 4 (ålder 4-6 år).

7c. Minst 50 procent av Borås Stads elförbrukning uppfyller
Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier
Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
Bedömning av etappmålet

Målet nås med idag beslutade styrmedel och åtgärder genomförda före 2016.
Indikator
Indikator
Andel av Borås Stads elförbrukning som uppfyller
Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier, %

Utfall 2012

Utfall 2013

0

57

Kommentarer indikator

Andelen el som uppfyller Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier är 57 procent under 2013.
Siffran inkluderar förvaltningar och bolagens inköp. Förvaltningar köper 100 procent el som
uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier. 2012 köptes ingen el som uppfyllde
Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier.
Åtgärder

Pågående enligt plan.

Mål 8. Energianvändningen är mer effektiv
8a. Energianvändningen har minskat med 15 procent jämfört med 2009
Ansvarig nämnd

Miljö- och konsumentnämnden
Bedömning av etappmålet

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016.
Energianvändningen har minskat med 7 procent från 2009 till 2011 för Borås som geografiskt
område. Den totala energianvändningen är dock mycket beroende av vädret och det är därför
osäkert om minskningen fortsätter. Den kraftiga minskningen kan bero på att 2009 var ett kallt år
och 2011 ett normalår.
Total energianvändning i Borås Stads egna verksamheter är i princip densamma som 2012. Det
saknas viss statistik för 2012. Energianvändningen från lokaler och bostäder har minskat vilket
redovisas även i etappmål 8b. Energiförbrukningen har från 2012 till 2013 ökat inom vatten och
avlopp samt från användningen av tunga fordon.
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Indikatorer
Indikatorer

Utfall 2012

Utfall 2013

2 931 284
(2010)

2 740 494
(2011)

261 191*

262 236

-

48

85

-

Transportenergi för tjänsteresor med bil,
kWh/årsarbetare

654

696

Koldioxid från tjänsteresor med bil, ton/årsarbetare

0,11

0,11

Energianvändningen inom Borås Stads geografiska
område, MWh
Total energianvändning i Borås Stads egna
verksamheter, MWh
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala
lokaler, %

Trend
-7 %

+6 %
-

Kommentarer indikatorer

Energianvändningen inom Borås Stads geografiska område
Värdet avser 2011 års energianvändning
Total energianvändning i Borås Stads egna verksamheter
* Statistiken från 2012 inkluderar inte resor med flyg, Sobackens energianvändning samt statistik
över elektronisk utrustning som ägs av Borås Elnät AB. Dessa inkluderas dock under 2013.
Den totala energianvändningen i Borås Stads verksamheter är i princip densamma som 2012.
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler
Andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat från 48 procent 2012 till
85 procent. Ökningen beror främst på inköp av Bra miljöval el.
Transportenergi för tjänsteresor med bil
Transportenergin för tjänsteresor med bil har ökat med 6 procent sen 2012.
Koldioxid från tjänsteresor med bil
Samma nivå som 2012.
Åtgärder

Pågående enligt plan.
Miljöförvaltningen erbjuder energi- och klimatrådgivning till företag och till allmänhet. Arbetet
pågår med att ta fram en Energi- och klimatplan för Borås Stads geografiska område.
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8b. Energianvändningen för uppvärmning av kommunens och de
kommunala bostadsbolagens fastigheter är högst 130 kWh/m2
Ansvarig nämnd

Lokalförsörjningsnämnden samt de kommunala bostadsbolagen.
Bedömning av etappmålet

Målet nås med idag beslutade styrmedel och åtgärder genomförda före 2016.
Enligt etappmålet skall en handlingsplan utarbetas för att minska energianvändningen i
kommunens egna fastigheter och de kommunala bostadsbolagens fastigheter. Vissa fastigheter,
som kulturbyggnader, måste undantas.
Energianvändningen för uppvärmning av kommunens och de kommunala bostadsbolagens
fastigheter är 105 kWh/m2 , en minskning med fyra procent från 2012 års 110 kWh/m2.
Indikator
Indikator
Energianvändning för uppvärmning av kommunens
och de kommunala bostadsbolagens fastigheter,
kWh/m2

Utfall 2012

Utfall 2013

110

105

Åtgärder

Pågående enligt plan.

8c. All renovering sker med bästa möjliga energiteknik
Ansvarig nämnd

Lokalförsörjningsnämnden
Bedömning av etappmålet

Det är inte möjligt att nå målet till 2016 med idag beslutade eller planerade styrmedel.
Måluppfyllnaden försenas. Enligt etappmål 8c ska Beloks totalprojektsmetod användas vid
renovering, vilket brukar leda till en halvering av energianvändningen. Vid upphandling av
byggföretag för renoveringar skall krav ställas på bästa möjliga energiteknik. Energiförbrukning
skall mätas före och efter renovering.
Planerade projekt på Fristadskolan skulle medföra ökade initiala kostnader för verksamheten åren
efter renoveringen, en kostnad verksamheten inte kan ta i dagsläget och projektet har skjutits
fram till 2017.
Indikator
Indikator
Antal renoveringar enligt BELOK´s totalprojektsmetod

Utfall 2012

Utfall 2013

0

0

Åtgärder

Ej påbörjad - Se etappmålsbedömning.
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Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken
9a. Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt
Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen i samråd med Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden
och Tekniska nämnden
Bedömning av etappmålet

Målet är nära att nås.
Handlingsplan för hållbara transporter antogs av Kommunstyrelsen 2013. Miljö- och konsumentnämnden och Tekniska nämnden har fått i uppdrag att utreda bilpool för allmänheten. Någon
resvaneundersökning är inte genomförd.
Åtgärder

Pågående enligt plan.
Kommunstyrelsen redovisar att beslut fattades i Kommunstyrelsen under 2013 om en
handlingsplan för hållbara transporter, ett resultat av deltagande i EU-projektet QUEST (Quality
management tool for urban energy efficient sustainable transport). Arbete pågår även med att ta
fram en trafikstrategi för kommunen. Den ska redovisa strategier för hur vi ska gå över till
hållbara transporter och resvanor. Borås Stad deltog förvaltningsövergripande i Europeiska
trafikantveckan 2013.
Projekt kring cykelvägar både genomförs och planeras vidare (via Tekniska förvaltningen)
Tekniska nämnden redovisar att arbete pågår med service till cyklisterna som till exempel det
pågående arbetet med cykelgarage vid järnvägsstationen, mobila cykelställ med cykelpump och
utgivning av cykelkartan för Borås.
Under 2013 bedrev också Miljö och konsumentnämnden arbete för ökat antal hållbara resor
genom bland annat det regionala samarbetsprojektet Dialog med hushåll där personer som fått
provåkarkort från Västtrafik kontaktades för en dialog kring resvanor. Drygt 1 000 hushåll
kontaktades via telefon av utbildade informatörer, som informerade om kollektivtrafik,
cykelvägar och om hur man kör bil sparsamt, allt beroende på intresse och behov hos den person
som kontaktats. Under hösten kontaktades ett urval för att se om projektet inneburit förändring
av resvanor. En stor andel, 87 %, av de personer som kontaktades har angett att de har använt
sina provåkarkort. 70 % av de som blev kontaktade under våren kunde tänka sig minska sitt
bilkörande och 65 % kunde tänka sig att börja åka mer kollektivt. Effekten håller även i sig sex
månader senare.
Andelen som reser flera dagar i veckan med kollektivtrafiken har ökat enligt undersökningen.
Den uppskattade årliga körsträckan har också minskat. I undersökningen gör man ett antagande
att hälften av minskningen bero på trängselskatten och hälften på den genomförda dialogen.
Erfarenheten säger också att den minskade bilkörningen alltid ersätts med andra resor utan
uteblir helt. Det kan bero på att man till exempel arbetar hemma i större utsträckning, samåker,
gör bättre planering av sitt resande osv. Andelen som angett intresse för bilpool var 12 % vid
första dialogtillfället och hade ökat till 15 % sex månader senare. Andelen är sannolikt högre i och
med att kunskapen om bilpool har ökat på grund av dialogen och den utskickade information.
Det verkar dock finnas fortsatt behov av mer kunskap kring vad bilpool är, var de finns och om
det är en bra lösning för hushållen.
Ladda ned och läs hela rapporten på: www.grkom.se/hallbartresande
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9b. Bättre infrastruktur för cykling
Ansvarig nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden i samråd med Tekniska nämnden
Bedömning av etappmålet

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016.
Flera punktinsatser har gjorts och planeras att göras. Antalet kilometer cykelväg ökar varje år. För
att nå målet krävs även en större helhetssyn över cykelinfrastrukturen i Borås. En cykelhandlingsplan har tagits fram men inte blivit antagen. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ansvaret för
frågan bör flyttas över helt till Stadskansliets avdelning för samhällsplanering alternativt Tekniska
förvaltningen då trafikkompetens saknas på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Åtgärder

Pågående enligt plan.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar flera åtgärder som genomförts under 2013 av Tekniska
nämnden: Bättre och fler cykelparkeringar har uppförts, cykelpump i anslutning till
cykelparkering. Gång- och cykelväg har byggts utmed Segloravägen mellan Viaredsvägen och
Ryssnäsgatan. Ett antal cykelpassager över bilvägar har fått ökad säkerhet och standardhöjning.
En ny cykelmarkering i asfalten som ska hålla bättre än de gamla målade markeringarna har förts
in på vissa cykelvägar. Vid 2013 års slut så fanns det totalt 139,2 km gång- och cykelväg i Borås
Stad, varav det byggts 2,1 km ny cykelväg under 2013.
Planerade åtgärder 2014 är att gång- och cykelväg kommer att byggas längs hela Getängsvägen,
Johannelundsdgatan, Kindsgatan, Företagsgatan, samt del av Viaredsvägen. Cykelvägar mellan
Viared och riksväg 40 kommer också att byggas. Uppförande av ett nytt cykelgarage vid
Resecentrum pågår. Cykelpassager ska förbättras och korsningar göras säkrare. Fler
cykelmarkeringar av den nya modellen ska göras. Under 2014 kommer man att påbörja ny
cykelvägvisning med nya skyltar på de stora stråken.

9c. Det finns laddstationer för elbilar
Ansvarig nämnd:

Kommunstyrelsen i samråd med Borås kommuns Parkerings AB och Borås Elnät AB
Bedömning av etappmålet

Målet är nått.
Borås kommuns Parkerings AB har upprättat två laddplatser för elbilar i Nybrons parkeringshus.
Bolaget följer noga utvecklingen av efterfrågan på laddplatser. Det sker dels i de direkta kontakter
bolaget har med bilister och andra intressenter men även utifrån parkeringsbranschens nationella
kontaktytor. I takt med att bolaget märker av en efterfrågeökning kommer laddplatser successivt
att byggas ut på fler parkeringsanläggningar. Parkeringsbolaget kommer också att förbereda nya
parkeringsanläggningar med möjligheten till att etablera laddplatser.
Indikator
Indikator
Antal laddstationer för elbilar
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2
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Åtgärder

Pågående enligt plan.

9d. Ökad användning av biogas som fordonsbränsle
Ansvarig nämnd

Borås Energi och Miljö AB
Bedömning av etappmålet

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016.
Mängden såld publik biogas har ökat från 2 134 000 Nm3 år 2012 till 2 299 786 Nm3 år 2013.
Nuvarande rötningsanläggning är produktionsbegränsande. Ny rötkammare krävs för att öka
produktionen av biogas. Utveckling av biogasproduktionen är en del i planerna för Energi och
Miljöcenter på Sobacken.
Indikator
Indikator
3

Volym såld publik biogas, Nm

Utfall 2012

Utfall 2013

2 134 000

2 299 786

Kommentar indikatorer

Såld fordonsgas: 3 261 513 NM3 varav mängd såld biogas: 2 299 786 NM3
Tankställen finns vid Åhaga (Trandögatan/Söderleden), Hulta (Hultagatan 51) och Göta
(Gässlösavägen 38).
Åtgärder

Pågående enligt plan.

9e. Borås Stad optimerar transporter och leveranser
Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
Bedömning av etappmålet

Det är inte möjligt att nå målet till 2016.
Tekniska nämnden har påbörjat arbetet med att utreda en gemensam distributionscentral för
Borås Stad. Ingen ny resurs är organiserad av Kommunstyrelsen för samordning av kommunens
egna transporter.
Indikatorer
Indikatorer

Utfall 2013

Körd sträcka för Borås Stads förvaltningar och bolags
interna transporter, km

Statistik
saknas

Körd sträcka av leverantörer på ramavtal, km

Statistik
saknas-

Åtgärder

Ej påbörjad.
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Mål 10. Ökad andel förnybara energikällor
10a. Borås Stad verkar för ökad användning av solenergi
Ansvarig nämnd:

Lokalförsörjningsnämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden och alla bolag
Bedömning av etappmålet

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016.
Vid ombyggnation och nybyggnation av fastigheter som ägs av kommunen och de kommunala
bolagen ska enligt etappmålet installation av solenergi alltid övervägas. Lokalförsörjningsförvaltningen överväger i huvudsak alltid detta. Det är inte utrett om bolagen överväger solenergi
vid ny- och ombyggnation. Solenergiproduktionen har ökat från 90 MWh år 2012 till 125 MWh
år 2013. Siffran inkluderar både förvaltningarnas och bolagens redovisningar.
Indikatorer
Indikatorer
Antal genomförda informationstillfällen om solenergi
Antal objekt där solpaneler och solfångare installerats
under året
Energiproduktion från solenergi, MWh

Utfall 2012

Utfall 2013

-

10

Statistik
saknas*

0

90

125

Kommentarer indikatorer

Antal genomförda informationstillfällen om solenergi
Miljö- och konsumentnämnden redovisar att energi- och klimatrådgivaren som är anställd med
stöd från Energimyndigheten arbetar för ökad användning av solenergi. Under 2013 har Borås
Stad medverkat i European Solar Days. Solenergidagarna är en kampanj för att öka kunskapen
och intresset för solvärme och solel. Totalt deltar över 19 länder i kampanjen, en kampanj som i
Sverige varar under hela maj månad.
Borås deltog genom att bland annat arrangera en demonstration av en solenergianläggning
integrerad i ett bostadshus i Brämhult 16 maj 2013 och 30 personer deltog. Anläggningen som
visades består av tre olika solenergisystem; konventionella solfångare, hybrid el/värme solpaneler
och luftsolfångare. På Navet Science Center hölls senare under kvällen en välbesökt föreläsning
om solenergi med Hugo Franzen, konsult inom området. Under 2012 informerade
Miljöförvaltningen bland annat vid Bomässan på Åhaga och på Kulturhuset i samband med
Kretsloppsveckan. Lars Andrén, ordförande i Svensk Solenergiförening föreläste också under en
temadag 2012 samt under Bomässan på Åhaga 2013.
Borås Energi och Miljö AB har haft tre visningar av anläggningen på Simonsland, Sveriges
sjunde största (2012) solcellsanläggning* på 700 kvadratmeter. Fristadbostäder AB uppger att
de haft fem informationstillfällen om solenergi.
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Åtgärder
Pågående enligt plan.
Lokalförsörjningsnämnden redovisar att installation av solceller planeras för förskolan Hestra
7 under 2014. Under 2012 installerade Lokalförsörjningsförvaltningen 200 kvadratmeter solel*.
Borås Energi och Miljö installerade solceller på Simonsland tillsammans med Kanico under
2012. Det finns planer för solceller i Energi och miljöcenter (EMC) som planeras på Sobacken.
Slutgiltigt beslut om EMC är inte klart. Beslut väntas innan 2016.
Borås Djurpark AB uppger att åtta kvadratmeter solfångare med 2,4 MWh effekt värmer vattnet
vid tvättanläggningen vid Barnens Zoo. 2012 installerades 20 kvadratmeter solfångare med 8,78
MWh. Den betjänar uppvärmning av bondgården, uppvärmning av huset där hyenorna bor och
uppvärmning samt varmvatten till offentliga toaletter. Överskott laddas i borrhål. Inga objekt är
planerade 2014.
AB Bostäder i Borås uppger att solceller kommer att monteras på två av husen på Rydsgatan,
beräknat 30 000 kWh med option på att montera på ytterligare två hus. Detta innebär att bolaget
kommer att kunna sälja el. Fristadbostäder AB ingår i projektet Sol i Väst och planerar att täcka
cirka 250 kvadratmeter med solceller under 2014-2015.

10b. Minst 70 GWh vindkraft produceras varje år inom geografiska
området Borås Stad
Ansvarig nämnd

Borås Energi och Miljö AB
Bedömning av etappmålet

Det är inte möjligt att nå målet till 2016 med idag beslutade eller planerade styrmedel.
Borås Energi och Miljö AB har på uppdrag av Borås Stad tagit fram förslag på
vindkraftsetableringar. Ett beslutsunderlag om att uppföra tre vindkraftverk om totalt 16 GWh är
lämnat till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska nu besluta om vindkraftverken ska uppföras
eller inte. Föreslagen plats för lokalisering är i Rångedala
Indikator
Indikator
Mängd producerad energi från vindkraft, GWh

Utfall 2012

Utfall 2013

0

0

Åtgärder

Pågående med avvikelse.

10c. Fjärrvärmeproduktionen är till minst 95 procent baserad på
biobränsle och avfall
Ansvarig nämnd:

Borås Energi och Miljö AB
Bedömning av etappmålet

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016.
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Indikator
Indikator
Andel av fjärrvärmen som är baserad på biobränsle
och avfall, %

Utfall 2012

Utfall 2013

90

93

Åtgärder

Pågående enligt plan.
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Hållbar natur
Borås värnar sina naturresurser. Vi arbetar för rent vatten, ren luft, ren mark och rik
biologisk mångfald

Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och
föroreningar till sjöar och vattendrag
11a. Borås Stad har kunskap om och en strategi för hur Viskans
föroreningar ska hanteras
Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
Bedömning av etappmålet

Det är inte möjligt att nå målet till 2016.
Borås Stad kan behöva vänta på beslut i flera år och eventuell överklagan, varför det inte bedöms
rimligt att start av sanering sker till 2016. En förhoppning är att den kan ske 2018.
Åtgärder

Pågående enligt plan.
Kommunstyrelsen redovisar att kunskapen om föroreningarna och hur de skulle kunna hanteras
är god. Nödvändigt underlag från Länsstyrelsen för att kunna bedöma Borås Stads andel av
kostnaderna för en framtida sanering saknas dock. Fördelningen av kostnader mellan kommunen
och staten är en väsentlig del av beslutsunderlaget. Om Borås Stad ska gå vidare med en
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bidragsansökan till staten och stå fast vid åtagandet om huvudmannaskap för en sanering av
Viskan enligt Kommunfullmäktiges beslut måste kostnadsfrågan vara mer utredd. De
ekonomiska villkoren är inte klara eftersom Länsstyrelsen i januari 2014 inväntar svar från
Naturvårdsverket om ansvarsutredningen. Denna ska sedan kommuniceras med kommunen och
övriga berörda. Det ska också göras förberedelse för en sanering, tillstånd enligt miljöbalken,
traditionell projektering, entreprenadtjänster och ansökan om statsbidrag i flera led.

11b. Bättre rutiner för att beakta naturnära dagvattenssystem vid
detaljplanearbete
Ansvarig nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden i samråd med Borås Energi och Miljö AB
Bedömning av etappmålet

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016.
Samhällsbyggnadsförvaltningen strävar efter lokalt omhändertagande av dagvatten och gör vid
behov dagvattenutredningar. Av de detaljplaner som vunnit laga kraft under 2013 har Viared
Strand och Nordskogen haft dagvattenutredningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen utreder och fördelar ansvaret kring
dagvattenfrågan för att underlätta genomförandefasen i detaljplaner. Det bör utredas vem som
skall bekosta anläggning för dagvattenhantering och ansvara för skötsel om mark avsätts i
detaljplaner för dagvattenhantering. Nya övergripande styrdokument, till exempel VA-plan, VApolicy och en handlingsplan för klimatanpassning, behöver tas fram och Riktlinjerna för
dagvatten (som ej gäller längre) behöver uppdateras och införlivas i exempelvis en VA-policy.
Vidare bör långsiktig planering för att förbättra statusen på vattendragen i Borås vara en fråga för
den översiktliga planeringen och Miljöförvaltningen att bevaka vid enskilda detaljplaner.
En samsyn bör skapas kring hur dagvattenfrågorna ska hanteras mellan Tekniska förvaltningen,
Borås Energi och Miljö AB och Samhällsbyggnadsförvaltningens olika avdelningar.
Åtgärder

Pågående med avvikelse.
Samhällsbyggnadsnämnden redogör ytterligare för förslag om hur dagvattenhanteringen kan
förbättras vid detaljplanering. I detaljplan finns möjlighet att till exempel begränsa hur stora ytor
som får hårdgöras inom en fastighet och det går också att ställa krav på tak med fördröjning. Det
bör regleras i en dagvattenpolicy i vilken typ av områden som detta ska vara aktuellt. Frågor som
också behöver redas ut är hur kommunen ska agera för att ställa krav på exploatören att ordna
fördröjning på den egna fastigheten. Hur kommunen ska se på ansvaret att förändra ledningar i
befintliga områden i samband med förtätning behöver också förankras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det idag inte finns något incitament för byggherrar att
arbeta med fördröjning av dagvatten i nyproduktion eftersom det inte leder till en reducerad
kostnad på VA-anslutningen. När till exempel lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska
ingå i en nyproduktion så är det rimligt att taxan för anslutningar reduceras kraftigt, med tanke på
att ett LOD-system oftast är en tung investering för byggherren. Som det är nu så får byggherren
betala två gånger för att ta hand om dagvattnet.

Borås Stad Miljörapport 2013

37(40)

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår också
•

arbete med uppdaterad dagvattenpolicy för att klargöra i vilka områden som krav ska ställas i
detaljplan och vilka typer av krav kommunen ska ställa,

•

att Borås Energi och Miljö studerar om det är möjligt att införa rabatt på VA-taxan till
exploatörer som gör åtgärder för att fördröja dagvatten.

11c. Inventera och förbättra enskilda avlopp
Ansvarig nämnd

Miljö- och konsumentnämnden i samråd med Borås Energi och Miljö AB
Bedömning av etappmålet

Målet nås med i dag beslutade styrmedel och åtgärder genomförda före 2016.
De enskilda avlopp som skulle ha åtgärdats 2012 har i huvudsak åtgärdats. Några enstaka förbud
har utfärdats där fastighetsägaren inte genomfört åtgärder. Under 2014 kommer en kontroll att
göras av de enskilda avlopp som skulle ha åtgärdats 2013. Sedan 2010 har 910 enskilda avlopp
inventerats. Under 2012 och 2013 har totalt 334 fastigheter ansökt och fått tillstånd till att inrätta
en avloppsanläggning. Det innebär att 37 procent av avloppen som inventerats från 2010 har
förbättrats.
Indikatorer
Indikatorer
Antal inventerade avlopp
Andel förbättrade enskilda avlopp, %

Utfall 2012

Utfall 2013

195

210

24

37

Åtgärder

Pågående enligt plan.
Miljö- och konsumentnämnden redovisar att inkommande avloppsärenden har hanterats
fortlöpande under året. Parallellt sker uppföljning av tidigare års inventeringar. Fler ärenden
måste hanteras som en följd av tidigare ställda krav på bristfälliga befintliga avlopp. Utöver detta
har Miljöförvaltningen också börjat besluta om förbud att använda WC som är anslutet till
bristfälligt avlopp. Förbud aktualiseras när fastighetsägaren inte har åtgärdat sitt bristfälliga
avlopp trots påpekande från vår sida och en relativt lång tid för att vidta åtgärder.
Under året har tre möten genomförts med berörda fastighetsägare inför vårens och sommarens
inventeringsarbete. Inventeringsarbetet fortsatte en bit in i det tredje tertialet. Dessutom har
fastighetsägare fått utskick med information. Inventeringsarbetet omfattade ca 60 fastigheter
under vår och sommaren och ca 150 fastigheter under sensommar och höst. Under 2014 planeras
inventering av ca 200 fastigheter.
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Mål 12. Bättre status för den biologiska mångfalden
12a. Bättre kunskap om levnadsvillkor för strikt skyddade arter
Ansvarig nämnd

Miljö- och konsumentnämnden
Bedömning av etappmålet

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016.
Med nuvarande resurser och inventeringstakt tar det 10 år att kartlägga förekomsterna av
vattensalamander i hela Borås Stad. Resursmässigt krävs fyra säsongsanställda cirka sex veckor i
april-maj åren 2014-2016. Inventeringen sker nattetid. Därefter ska en digitalisering av
kartunderlag gällande vattensalamandern ske. Kartläggning av åkergrodans livsmiljöer och
infrastruktur är ej påbörjad. Riktad inventering av åkergroda bedöms inte motiverad.
Åtgärder

Pågående enligt plan.
Miljö- och konsumentnämnden redovisar att inventering av dammar för att kartlägga
förekomster av vattensalamander påbörjades 2012. Under 2012 inventerades 30 dammar och
2013 35 dammar. Totalt ska ca 400 dammar inventeras. Nuvarande ambitionsnivå är att varje
säsong inventera minst 30 dammar. Arbetet fortsätter 2014. Kartmaterial på dammar utvalda för
inventering finns men är inte digitaliserat. För att slutföra inventeringen till 2016 skulle det
behövas cirka fyra personer, säsongsanställda år 2014-2016, under inventeringsperioden på ca sex
veckor i april och maj. Inventering sker nattetid. Med nuvarande resurser och inventeringstakt
skulle målet utförd inventering uppnås efter 10 år. Vattensalamanderns eller åkergrodans
infrastruktur i övrigt är inte kartlagd. Riktad artinventering av åkergroda bedöms inte motiverad.
Kartor med resultat från inventeringar av hasselmus och fladdermus har digitaliserats.

12b. Handlingsplan för skydd av biologisk mångfald
Ansvarig nämnd

Miljö- och konsumentnämnden
Bedömning av etappmålet

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016.
Visst arbete pågår löpande, men för att nå målet med att upprätta en handlingsplan för skydd av
biologisk mångfald behöver en ny tidplan fastställas och arbetet tydliggöras i verksamhetsplaneringen.
Åtgärder

Pågående med avvikelse.
Miljö- och konsumentnämnden redovisar att en del underlagsmaterial till handlingsplanen
saknas. När arbetet påbörjades sattes tidplanen att handlingsplanen skulle vara klar för antagande
2012. En ny tidplan för återstående arbete behöver upprättas. Se även arbetet med projektet
Kulturlandskap Borås under etappmål 5e.
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12c. Fler kommunalt biotopskyddade områden eller kommunala
naturreservat
Bedömning av etappmålet

Målet nås med idag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2016.
Utredningar pågår. Reservatsbildning av området Storsjön pågår. Ett förslag till beslut och en
skötselplan skall ut på remiss under 2014. Arbetet bedöms vara klart under 2015.
Inom projekt Kulturlandskap Borås, som drivs av Miljö- och konsumentnämnden med
finansiering från WWF (Världsnaturfonden), har rikkärr inventerats. Ett av de inventerade
områdena har föreslagits som framtida biotopskyddsområde. Detta ärende hanteras vidare av
Kommunstyrelsen under 2014. I kommunen finns elva naturreservat. Fem är kommunala: Rya
åsar, Flenstorp, Lindåsabäcken, Vänga mosse och Älmås (dessa sköts av Tekniska förvaltningen).
Indikator
Indikator
Antal kommunala naturreservat

Utfall 2012

Utfall 2013

5

5

Åtgärder

Pågående enligt plan.

12d. Varje år sker åtgärder för att ädellövskogen i Borås Stads skogar
ska ha ökat med 10 hektar till 2021
Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden
Bedömning av etappmålet

Det är inte möjligt att nå målet till 2016 med idag beslutade eller planerade styrmedel.
Uppföljning sker när nästa skogsbruksplan upprättas. Andelen lövskog ökas med gallring, röjning
och plantering.
Åtgärder

Pågående enligt plan.
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SP4

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande regional handlingsplan för klimatanpassning –
Västra Götalands län
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till regional handlingsplan för klimatanpassning för Västra
Götalands län. Uppdraget att ta fram en regional handlingsplan för klimatanpassning återfinns i
Länsstyrelsens regleringsbrev för 2013.
Handlingsplanens syfte är att vara en vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet i länet.
Länsstyrelsen önskar nu få in synpunkter på i första hand de åtgärdslistor som utgör handlingsplanens
fokus. Synpunkter på handlingsplanens övriga delar är också välkomna.
De frågor som de i första hand önskar få svar på är:
•
•
•
•

Är åtgärderna relevanta och bra formulerade?
Saknas någon åtgärd som remissinstansen anser viktig att ha med?
Finns invändningar mot någon åtgärd?
Är prioritetsordningen på åtgärderna rimlig?

Länsstyrelsen mottar gärna övriga synpunkter på åtgärdslistorna och på övriga delar av
handlingsplanen.
Remisstiden för denna handlingsplan har varit mycket kort och löper ut 30 april. Förlängning av
remisstiden har endast beviljats med 2 veckor. Därför finns inte tid att remittera ärendet till berörda
nämnder. En grupp tjänstemän från SÄRF, Borås Energi och Miljö, Tekniska kontoret, Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stadskansliet har tillsammans satt samman yttrandet.
Yttrandet fokuserar på de förslag till åtgärder som länsstyrelsen ställer till kommunen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge upprättad skrivelse som sitt yttrande

2014-04-24
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-04-29
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0297 400
Handläggare: Charlotta Tornvall, 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2014-04-08 / bh

Programområde: 2

Sida
1(3)
2014-05-12

Dnr 2014/KS0297 400

Samhällsplanering
Charlotta Tornvall

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Yttrande regional handlingsplan för
klimatanpassning - Västra Götalands län
Klimatanpassningsfrågorna kommer att bli alltmer viktiga framöver och en regional
plan för klimatanpassning kan få stor påverkan på den fysiska planeringen i kommunen. Därför är det mycket olyckligt att remisstiden är alltför kort för att kunna göra en
noggrann bedömning av förslaget och vilka konsekvenser detta kan få på kommunens
verksamheter. Med tanke på de förarbeten som gjorts i form av workshops är det
synd att man inte låter kommunerna få tid till att ordentligt sätta sig in i remissen.
Det bör klargöras vilken tyngd dokumentet ska har och hur det ska användas tillsammans med länsstyrelsens övriga planering. Klimatanpassningsplanen kommer att
behöva efterföljas av råd och riktlinjer om vilken nivå som åtgärderna som föreslås
ska omfatta, då de finns flera oklarheter om hur åtgärderna ska tolkas.
Förslaget kan tolkas som en lång kravlista med nya pålagor för kommunerna. Eftersom det inte finns ytterligare resurser kopplade till förslaget så anser Borås Stad att
förslagen är att betrakta endast som förslag till åtgärder - inte krav. Förslaget innehåller långtgående detaljkrav på hur kommunens ska bedriva sin verksamhet. Det är
upp till kommunen att själva avgöra hur deras arbete ska bedrivas och hur deras
resurser ska fördelas, så länge som kommunen uppfyller de lagar och förordningar
som finns för verksamheten.
Borås Stad föreslår att det klimatanpassningsbidrag som finns bör utökas för att få
fart på klimatanpassningsarbetet. Kommunen föreslår också att det avsätts medel för
att pröva nya innovationer inom tekniska och biologiska klimatanpassningslösningar.
Förslaget att kommunerna ska ha möjlighet att skapa kapital till klimatanpassningsåtgärder genom att överföra intäkter från tomtförsäljning bygger på en missuppfattning.
De intäkter som tomtmarkförsäljning generar täcker till stor del endast de kostnader
som kommuner har för exploateringen och ger inga stora intäkter.
Den föreslagna genomförandetiden för arbetet (2014-2015) är för kort för att arbetet
ens ska hinna påbörjas för de mest akuta åtgärderna. Det är en stor mängd åtgärder
som föreslås och kommunen kommer att bli tvingad av prioritera ett fåtal av dessa
som kan påbörjas under den begränsande tid som anges.
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501 80 Borås
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boras.se
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Flera av åtgärderna som föreslås har kommunen redan ansvar för genom lagar eller
föreskrifter (Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Lagen om skydd mot olyckor, Lag om
allmänna vattentjänster) och i dessa fall så innebär förslaget inte någon förändring
mot de skyldigheter kommunen har idag.
När det gäller hur klimatanpassningsfrågorna ska hanteras i Öp, Föp och detaljplan så
är flera av åtgärder som föreslås inte tillåtna enligt gällande lag. Om förslagen till
åtgärder ska genomföras så behöver främst Plan- och bygglagen ändras.
Klimatanpassningsfrågorna i den fysiska planeringen bör hanteras på planbesked- och
detaljplanenivå. De översiktliga nivåer som föreslås är inte detaljerade nog och kan
inte hantera frågorna mer noggrant än vad som redan görs idag. Översiktsplan, fördjupning av översiktplan och planprogram är inte juridiskt bindande dokument och
kan utformas på många olika sätt. Därför är det svårt att göra särskilda föreskrifter
om klimatanpassning där.
Socialdepartementets remiss över Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar
(2013) hade till syfte att ytterligare begränsa kommunernas möjligheter att ställa särskilda krav vid nybyggnation utöver dem som finns i BBR (Boverkets byggregler). I
det förslaget skulle inte heller kommunen som markägare få träffa överenskommelser
med exploatörer om höjda ambitionsnivåer i samband med markförsäljning. Länsstyrelsens förslag till åtgärder strider i flera fall mot intentionerna i Socialdepartementets
betänkande.
För att kunna arbeta effektivt med en klimatanpassning i våra reglerade vattendrag så
behövs en översyn av gällande vattendomar. Gamla vattendomar är ett hinder i
klimatanpassningsarbetet och kan hindra kommunerna från att skapa mark för att
hantera översvämningar, ekosystemtjänster och gynna naturvärden. Huvudmannaskapsfrågan för vattendragen och vilka markavattningsföretag som finns behöver
också redas ut för att kunna genomföra och finansiera åtgärderna, här är kunskapen
ganska dålig och svår att reda ut.
Vattenråden har god kunskap och lokalkännedom om vattendragen men har inte
mandat, skyldigheter eller ansvar för vattenfrågorna. Det är kommunens som är
ansvarig för mark- och vattenanvändningen i kommunen.
Åtgärderna som föreslås bör inte vara så teknikstyrda (t.ex. gröna tak) utan fokusera
mer på funktionen.
Inom kommunens risk- och sårbarhetsarbete kommer kommunen att inför kommande revidering av Risk – och sårbarhetsplan att integrera klimatanpassningsfrågorna på ett tydligare sätt. Flera av det åtgärder som föreslås kan hanteras inom
ramen för det arbetet.
Kommunen håller på att ta fram en VA-plan, i den hanteras flera av de åtgärder som
föreslås inom vattenhanteringen.
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Förslaget om att ta ett aktiv beslut om behovet av klimatanpassningsplan anser Borås
Stad kommer leda till ytterligare en sektorsplan och mer administration. De kommuner som har behov av en plan för klimatanpassning gör redan det idag i sin fysiska
planering.
Problemen med värmeböljor och utsatta grupper är inte unik för varje kommun och
bör hanteras på länsnivå. Förslagsvis kan detta vara en del av sjukvårdens åtaganden.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Samhällsplaneringsavdelningen
Charlotta Tornvall

Sammanfattning av Remisshandling – Regional
handlingsplan för klimatanpassning för Västra
Götalands län, Åtgärdsförslag för på kommunal nivå
Redovisning av de åtgärder som föreslås på kommunal nivå. Endast åtgärderna
redovisas här. För mer information om motivering, ansvarig, finansiering och
förtydliganden se åtgärdsförslagen.
Åtgärder med prioriteringsklass 1 ‐ Existerande stora problem, arbete behöver
påbörjas/intensifieras omgående. Tidsperiod för genomförande: 2014‐2015.
1. Alla kommuner bör utse och ge mandat åt en person eller arbetsgrupp som
har ansvaret för att samordna klimatanpassningsarbetet inom kommunen.
2. Kommunerna bör integrera klimatanpassningsfrågor i sin risk- och
sårbarhetsanalysprocess i inventering, värdering och scenariobedömningar av
risker.
3. Kommunerna bör integrera klimatanpassningsperspektivet i högre grad i
fysisk planering för byggande och infrastruktur: ÖP (peka ut riskområden
genom kartering, ange lägsta golvhöjd), FÖP (modellering för lämplig
markanvändning - angivande av lämplighet för exploatering, strategisk
planering för blå-grön struktur) samt DP (dagvattenutredning m.m.) Det finns
flera andra planeringsinstrument än FÖP. Ovanför DP används ibland
Program för Detaljplan för att styra DP. Planbesked kan behövas utvecklas till
att hantera klimatfrågor. Utvecklingsplaner för särskilda områden kan
användas istället för FÖP. Eller rena policybeslut.
4. Kommunerna bör vid planering använda mångfunktionella
lösningar/lösningar med synergieffekter för hållbar stadsutveckling: Gröna
tak och fasader, gröna kilar/ stråk/korridorer, utnyttjande av befintliga
grönområden, urbana våtmarker, val av genomsläppliga markbeläggningar
5. Kommunerna bör i ÖP, FÖP, program för detaljplan och detaljplaner
planlägga mark i syfte att vid höga flöden göra plats för vatten för att minska
erosion, sedimenttransport, oönskade översvämningar samt öka naturvärdena
genom att tillföra en ny biotop.
6. Kommunen bör kartlägga översvämnings- och skredrisker inom sitt
geografiska område i syfte att identifiera befintlig riskutsatt bebyggelse och
infrastruktur. Vid val av skyddsåtgärder bör både tekniska och biologiska
skydd övervägas.
7. Kommunerna bör planera för viktiga ekosystemtjänster i och kring tätorterna,
exempelvis träd samt bo- och födomiljöer för pollinatörer, fåglar och
fladdermöss.
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Åtgärder med prioriteringsklass 2 ‐ Effekter märkbara idag som bedöms öka i
framtiden. Arbete bör påbörjas inom de närmaste åren. Tidsperiod för
genomförande: 2016‐2020.
8. Alla kommuner bör ta ett aktivt beslut gällande om kommunen har behov av
en kommunal klimatanpassningsplan och i så fall dess omfattning. Beslut med
motivering bör förmedlas till Länsstyrelsen.
9. Kommunerna bör se över hur samhällsviktig verksamhet inom kommunen
klarar klimatrelaterade risker så som värmeböljor och översvämningar. Detta
kan integreras i arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
10. Modernisering av system för omhändertagande av dagvatten: Öppna (bio)dammar och (-)diken , anpassning av grönområden, kombinerade
översvämningsskydd och aktivitetsytor
11. Kustkommunerna bör utreda behovet av lämpliga skyddsåtgärder mot
stigande havsnivåer. Utredning behövs för varje enskilt kustsamhälle eftersom
förutsättningarna är helt olika från fall till fall.
12. Alla kommuner bör ta fram lokala vattenförsörjningsplaner som tar hänsyn till
klimatförändringarnas påverkan på vattenförsörjningen.
13. Alla kommuner bör intensifiera sitt arbete med inrättande av
vattenskyddsområden för att minska risken för förorening av
dricksvattentäkter.
14. Alla kommuner bör analysera behov av och genomföra åtgärder på
vattenverk för att hantera försämrad råvattenkvalitet på grund av
klimatförändringarna, till exempel ökad förekomst av mikroorganismer.
15. Utökad tillsyn på anmälningspliktiga anläggningar kopplade till kommunala
avloppsreningsverk och tillhörande ledningsnät inklusive system och
ledningar för dagvattenhantering.
16. Alla kommuner bör arbeta med sitt jordbruks/skogsbruksmarkinnehav så att
de går före med gott exempel genom att klimatanpassa både naturmiljön och
påverkan på bebyggelse och exempelvis göra plats för vatten, samt underlätta
ekosystemtjänster.
17. Alla kommuner bör se över de markavvattningsföretag som de är delaktiga i
eller som de släpper vatten till.
Åtgärder med prioriteringsklass 3 ‐ Framtida förväntade effekter som behöver
bevakas. Tidsperiod för genomförande: 2021‐2100
18. Kommunen bör inventera och kartlägga utsatta grupper vid värmebölja för att
kunna genomföra riktade insatser i händelse av vädervarning värmebölja.
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1. Läsanvisning
Här får du en kort redovisning av innehållet i handlingsplanens olika delar och hur
de hänger ihop.
Kapitlet Varför en regional handlingsplan? sätter ramarna för dokumentet och
beskriver Länsstyrelsens tolkning av uppdraget, tidsperspektiv och mål.
Kapitlet Analys av nuläge utgör Länsstyrelsens analys av nuläget gällande behov
av anpassning och pågående klimatanpassningsarbete i länet. Kapitlet utgör en del
av den grund som åtgärdslistorna baseras på.
Kapitlet Åtgärder för klimatanpassning av Västra Götalands län utgör själva handlingsplanen. Här finns listat de åtgärder på nationell, läns- och kommunal nivå som
Länsstyrelsen har identifierat som viktiga för att komma framåt i klimatanpassningsarbetet. Om du inte vill sätta dig in i hela dokumentet utan bara vill veta vilka
åtgärder som Länsstyrelsen förespråkar är det detta kapitel du ska fokusera på. I
remissversionen ligger själva åtgärdslistorna i en separat Excelfil.
Kapitlet Uppföljning av åtgärder i handlingsplanen beskriver hur åtgärderna
kommer att följas upp och hur handlingsplanen uppdateras.
Kapitlet Arbetsprocess och metod beskriver hur handlingsplanen har tagits fram.
Kapitlet Samrådsredogörelse redogör för synpunkter som Länsstyrelsen inte har
haft möjlighet att ta hänsyn till i slutversionen efter remissrundan.
Kapitlet Länets framtida klimat ger en kort sammanfattning av den regionala klimatanalys som klimatanpassningsarbetet på länsnivå utgår ifrån.
Bilaga 1Relaterade dokument beskriver vilka andra dokument och rapporter som
Länsstyrelsen har tagit fram eller arbetar med och som har kopplingar till handlingsplanen.
Bilaga 2Länsstyrelsens pågående och genomförda projekt beskriver kortfattat de
projekt som hittills genomförts med finansiering från anslag 1:10 Klimatanpassning.
Regional handlingsplan för klimatanpassning av Västra Götalands län finns också i
en komprimerad populärversion (kommer att sammanställas efter att planen är
beslutad).
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2. Varför en regional handlingsplan?
Klimatförändringarna är en realitet redan idag och kommer enligt de senaste forskningsrönen att leda till ytterligare förändrade nederbördsförhållanden, ökade
dygnstemperaturer, förhöjda vattennivåer, ökad risk för ras och skred och mer frekventa extrema vädersituationer i framtiden. Klimatförändringarna påverkar stora
delar av samhället och naturmiljön och tar inte hänsyn till geografiska gränser.
Detta innebär att vi måste arbeta gemensamt för att anpassa vårt samhälle och
skydda vår naturmiljö utifrån dessa nya förutsättningar.1
Klimatanpassning handlar om anpassning av naturliga eller mänskliga system till
en faktisk eller förväntad förändring i klimatet som minskar sårbarheter eller tillvaratar möjligheter2. Västra Götalands län står som en följd av pågående och framtida
klimatförändringar främst inför utmaningar, men även i viss mån möjligheter, huvudsakligen inom de areella näringarna. Den här handlingsplanen är ett verktyg för
att bemöta främst utmaningarna.
De åtgärder som den här handlingsplanen lyfter fram berör åtgärder för att möta
lokala och regionala konsekvenser av klimatförändringarna. Det är dock viktigt att
i arbetet ha med även ett nationellt och ett globalt perspektiv. De konsekvenser som
klimatförändringen får i andra delar av världen, kommer att drabba också Västra
Götalands län. Detta gäller till exempel frågor som livsmedelsförsörjning, produktion och transporter av kritiska produkter, IT-störningar på grund av störningar i
datalagring, social oro och väpnade konflikter där påfrestningar orsakade av klimatförändringarna kan förvärra existerande hot och konflikter, smittspridning och
säkerhetspolitiska frågor.

2.1.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelserna har sedan 2009 haft i uppdrag att samordna och driva det regionala
klimatanpassningsarbetet i länen. År 2013 utökade regeringen länsstyrelsernas
uppdrag:
Länsstyrelserna ska sammanställa, redovisa och göra jämförelser av det klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå. Utgångspunktför arbetet bör vara
bedömningar om sårbarhet för klimatförändringar och behov av klimatanpassning.
Länsstyrelserna ska sedan efter samråd med berörda aktörer utarbeta regionala
handlingsplaner för klimatanpassning till vägledning för det fortsatta lokala och
regionala klimatanpassningsarbetet. Uppdraget ska delrapporteras senast den
1oktober 2013 samt slutrapporteras till Regeringskansliet (Miljödepartementet)
senast den 30 juni 2014.

2.2.

Tolkning av uppdraget

Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning är ett strategiskt dokument.
Regleringsbrevets skrivning att handlingsplanen ska fungera som vägledning för

1

På klimatanpassningsportalen kan du läsa mer om klimatförändringen och påverkan på
samhället. Klimatanpassningsportalen | SMHI
2
IPCC 2007
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fortsatt klimatanpassningsarbete, tolkar Länsstyrelsen som att den ska innehålla
Länsstyrelsens rekommendationer kring vilka åtgärder som behöver genomföras av
olika aktörer för att anpassa Västra Götalands län till ett förändrat klimat. Länsstyrelsen anser också att begreppet handlingsplan innefattar att konkreta åtgärder specificeras och följs upp. De åtgärder som specificeras i handlingsplanen där Länsstyrelsen står som ansvarig, betraktas som styrande för Länsstyrelsens arbete med
klimatanpassning.
2.2.1.
Tidsperspektiv
Handlingsplanen utgår från de konsekvenser och behov av klimatanpassning som
vi kan se idag och förvänta oss fram till år 2100. Klimatförändringarna kommer
dock inte att avstanna vid sekelskiftet, utan konsekvenser kommer att fortsätta uppträda även efter år 2100. Detta ställer krav på flexibilitet i de långsiktiga investeringar för klimatanpassning som vi vidtar för att möta de utmaningar som klimatförändringarna för med sig. Vilka konsekvenser vi drabbas av på lång sikt beror
dels på hur mycket och hur snabbt de globala utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser kan/kommer att minska, dels på hur väl vi lyckas med att anpassa samhället till nya förutsättningar.

2.3.

Mål för Länsstyrelsen i Västra Götalands läns regionala
handlingsplan för klimatanpassning

Det övergripande målet för Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning är ”Ett
samhälle som står robust inför klimatförändringar”.
Utifrån uppdraget i regleringsbrevet (se ovan) har Länsstyrelsen i Västra Götalands
län formulerat tre mål för den regionala handlingsplanen:
1. Handlingsplanen bidrar till arbetet med att utveckla ett långsiktigt robust
samhälle.
2. Handlingsplanen utgör utgångspunkt för det fortsatta klimatanpassningsarbetet på regional och kommunal nivå.
3. Handlingsplanen vägleder Länsstyrelsen, kommunerna och övriga berörda
aktörer i arbetet med konkreta åtgärder för att klimatanpassa Västra Götalands län.
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3. Analys av nuläge
Det här kapitlet innehåller Länsstyrelsens analys av nuläget gällande behov av
klimatanpassning och pågående klimatanpassningsarbete i länet. Nulägesanalysen
baseras på:





3.1.

Resultaten från den webbenkät som skickades till kommunerna i länet under 2013.
Resultaten från den workshopserie som genomfördes som en del i processen att ta fram den här regionala handlingsplanen.
Slutsatser från Länsstyrelsens rapport Västra Götaland i ett förändrat klimat (rapport 2012:42).
Kunskap som genererats genom genomförda och pågående klimatanpassningsprojekt och löpande verksamhet.

Geografiska variationer och de tre stora utmaningarna

Västra Götalands län drabbas av ett flertal effekter orsakade av klimatförändringarna. De största och i dagsläget tydligaste problemen är stigande havsnivåer, översvämningsproblematiken vid Vänern och skredriskerna i Göta älv. Dessa är stora
utmaningar i dag, vilka kommer att förvärras i och med klimatförändringarna.
Stigande havsnivåer drabbar länets kustkommuner och påverkar befintlig bebyggelse, verksamheter och värdefulla kultur- och naturmiljöer. Havsnivåhöjningen
innebär en stor utmaning, både gällande att skydda befintliga värden och att planera för ny bebyggelse på ett sätt som inte skapar ytterligare risker och sårbarheter.
Översvämningsproblematiken kring Vänern och skredriskproblematiken i Göta
älvdalen hänger ihop och frågorna står i fokus redan idag. Att hitta lösningar för att
hantera översvämnings- och skredriskerna i Vänern – Göta älv är en av de viktigaste klimatanpassningsfrågorna för Västra Götalands län. Hit hör också viktiga
frågor som att bevara naturvärden vid åtgärder mot skredrisker, dricksvattenförsörjning från älven och hanteringen av områden med förorenad mark.

3.2.

Helhetsgrepp är nödvändigt

Frågorna kring översvämningar och skred berör också många andra vattendrag och
områden och är de viktigaste och mest akuta att hantera för länet ur ett klimatanpassningsperspektiv. Det finns dock även behov av att ta ett helhetsgrepp och även
arbeta med andra risker kopplade till klimatförändringarna, så som värmeböljor,
smittrisker, vattenkvalitetsfrågor, livsmedelsförsörjning och riskerna kopplade till
invasiva arter och förlust av biologisk mångfald.

3.3.

Utmaningar och hinder för att initiera och intensifiera klimatanpassningsarbetet på kommunal och regional nivå

För att klimatanpassningsarbetet ska komma igång på kommunal nivå är Länsstyrelsens bedömning att det behövs kunskap, organisation, rutiner och mandat att
arbeta med frågan. Detta kräver i sin tur att frågor kring ansvar, finansiering, lagar
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och riktlinjer reds ut och att Länsstyrelsen intensifierar sitt arbete med att stötta
kommunerna i att få till den samverkan och samordning som krävs för att genomföra gränsöverskridande klimatanpassningsåtgärder.
3.3.1.
Kunskap
Frågan om klimatförändringarna upplevs av många fortfarande som kontroversiell.
Behovet av satsningar på klimatanpassningsinsatser ifrågasätts på såväl tjänstemannanivå som på politisk nivå. Svåra avvägningar mellan långsiktiga klimatanpassningsinvesteringar och satsningar på mer vardagsnära tjänster som till exempel
vård, skola och omsorg lyfts fram.
Kommunerna efterlyser kompetensutveckling av tjänstemän och politiker inom den
kommunala förvaltningen på klimatanpassningsområdet. Ansvaret för klimatanpassningsarbetet faller nästan helt på kommunerna, som har mycket olika förutsättningar att ta sig an denna utmaning.
3.3.2.
Tydlighet från statlig nivå
Kommunerna efterfrågar en ökad tydlighet från statlig nivå för att få bättre genomslag i klimatanpassningsarbetet. Konkreta beslut, riktlinjer och prioriteringar skulle
underlätta för kommunerna att driva klimatanpassningsarbetet. Högre grad av samordning behövs mellan sektorsmyndigheter och departement på nationell nivå.
Länsstyrelsens bedömning är att det finns ett behov av att se över lagstiftningen för
att underlätta genomförande och uppföljning av klimatanpassningsåtgärder.
3.3.3.
Ansvarsfrågan
Klimatanpassningsarbetet är tvärsektoriellt och berör många olika verksamhetsområden på både kommunal, regional och nationell nivå. Det innebär att det är svårt
att peka ut ett ansvarigt organ som driver frågan och det finns en osäkerhet om vem
som har ansvar för vad. Att organisera klimatanpassningsarbetet upplevs som en
stor utmaning av flera kommuner. Klimatanpassning kräver också en hög grad av
samverkan och samordning mellan ett flertal olika aktörer, vilket i sig innebär omfattande och resurskrävande processer för att få till stånd åtgärder i praktiken.
Otydligheten i ansvarsfrågan gällande klimatanpassningsåtgärder är ett hinder för
att driva klimatanpassningsarbetet framåt på ett effektivt sätt. Ett tydliggörande
kring vad som gäller avseende ansvarsfördelning skulle bidra till att sätta fart på
klimatanpassningsarbetet.
3.3.4.
Beslutsfattande
Beslutsfattande kring klimatanpassningsåtgärder är en utmaning på grund av frågans inneboende osäkerhet och långsiktighet. Angreppssättet tenderar att vara reaktivt istället för proaktivt. Ofta har klimatanpassningsåtgärder kommit till stånd först
efter att en allvarligare händelse inträffat. Att fatta politiska beslut om stora investeringar vars effekt blir tydlig långt fram i tiden är en utmaning. I många fall kan
åtgärder behöva vidtas på ett område som geografiskt och administrativt är åtskilt
från det område där effekten förväntas uppstå. Detta gäller till exempel åtgärder för
att minska översvämningsrisker utmed ett vattendrag.
3.3.5.
Finansieringsfrågan
Det råder osäkerhet kring hur klimatanpassningsåtgärder ska finansieras. Det är i
många fall svårt att definiera vem som har nytta av och därmed bör finansiera en
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viss åtgärd. Många kommuner ställs också inför frågan om stora kostsamma investeringar som en enskild kommun har mycket svårt att hantera utifrån kommunens
normala budget. Svårigheter med finansiering stoppar eller försenar i flera fall redan identifierade och utredda klimatanpassningsåtgärder.

3.4.

Övergripande planer, strategier och organisation på kommunal nivå

Många kommuner arbetar med specifika frågor kopplade till klimatanpassning,
däribland hanteringen av översvämnings- och skredrisker. Det finns dock behov av
att utveckla ett mer tvärsektoriellt övergripande klimatanpassningsarbete på kommunal nivå där utmaningar diskuteras mer övergripande inom olika verksamhetsområden. Organisation, ansvarsfördelning och mandat att arbeta med frågan är
avgörande för kommunernas förutsättningar att arbeta med klimatanpassning.
Det är viktigt att komma ihåg att Västra Götaland är ett stort län och att behovet av
klimatanpassningsinsatser därmed ser olika ut i olika kommuner och i olika delar
av länet på grund av olika förutsättningar och utsatthet för klimatförändringarnas
konsekvenser. Länsstyrelsen behöver därför arbeta vidare med att ge mer riktat
stöd utifrån de olika behov som finns i kommunerna gällande klimatanapassning,
både utifrån riskbild och vilka resurser kommunerna har för arbetet.

3.5.

Klimatanpassning i fysisk planering - bebyggd miljö, infrastruktur, tekniska försörjningssystem

På strategisk nivå, i översiktsplaner eller i särskilda strategidokument, har arbetet
med klimatanpassning inte kommit särskilt långt totalt sett i länet. Problembilden
för våra 49 kommuner är mycket varierad med avseende på omfattning och inriktning av problemen. Vi har 12 kustkommuner bland annat Göteborg och Uddevalla,
som redan idag drabbas av översvämningar och som har stora utmaningar framför
sig på grund av stigande havsnivåer. De 8 kommunerna runt Vänern har sin problembild på grund av ökad nederbörd. Göta Älvdalen (främst Lilla Edet och Ale)
har sin skredriskproblematik. För vissa av dessa kommuner som har mer eller
mindre akuta problem riktas fokus på det enskilda överhängande problemet och tid
och kraft räcker inte till det långsiktiga strategiska arbetet
Kommunerna runt Vänern har ett etablerat samarbete där man tar fram gemensamt
underlag. Hanteringen av skredriskproblematiken i Göta Älvdalen håller på att
organiseras. Stora ansträngningar krävs föra att komma framåt i arbetet med skydd
av tätorter och städer på grund av höjda havsnivåer. Den alltid återkommande frågan är ansvarsfördelningen för finansieringen av klimatanpassningsåtgärderna av
de översvämningshotade städerna vid kusten och Vänern samt skredsäkringen av
Göta älv. Oklarheterna kring ansvaret för klimatanpassningen bidrar till att arbetet
lokalt går sakta framåt.
Utifrån ett helhetsperspektiv anser Länsstyrelsen att kommunerna behöver arbeta
mer med strategisk planering. Policydokument och strategier för hur kommunen
ser på klimatanpassning kan ligga till grund för både översiktsplanering, planbesked och bygglovgivning. En kommuntäckande översiktsplan är dock övergripande
och kan bara behandla klimatanpassningsfrågorna mer principiellt.
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För att åstadkomma integrerade helhetslösningar är det dock angeläget att hantera
klimatanpassningsfrågan tillsammans med alla andra sakfrågor som behöver lösas
för en tätort. Fördjupade översiktsplaner (FÖP) för de tätorter och samhällen som
ligger i riskzoner för översvämningar kan vara ett sätt. Planprogram för större geografiska områden ett annat. I detaljplaner blir det vanligen bara fokus på att hantera bland annat översvämningsfrågan eller den lokala grönstrukturen för den begränsade yta som planområdet omfattar. I de flesta fall är detaljplaner kompletteringar till befintlig bebyggelse i tätorter. Det finns risk för att det inte sker en samordning mellan helhetsperspektivet för hela tätorten och den enskilda detaljplanen,
vilket skapar merkostnader för åtgärder för klimatanpassning.
Att naturmiljön även i och kring tätorterna får hjälp att behålla eller återskapa fungerande, sammanhängande system med biotoper som genererar ekosystemtjänster,
är en viktig del i att anpassa länet till ett förändrat klimat.
I samband med detaljplanering i översvämningshotade områden används Länsstyrelsens planeringsunderlag Stigande vatten i mycket stor omfattning av de flesta
kommuner i länet. Planeringsunderlaget behöver dock utvecklas för att vara till
bättre stöd för planering i befintlig bebyggelse. De faktablad som anger planeringsnivåer i relation till stigande havsnivåer behöver uppdateras med hänsyn till ny
kunskap.
3.5.1.
Planeringsunderlag gällande översvämnings- och skredrisker
För vissa kommuner är översvämningsfrågan mycket viktig och i fokus, men alla
kommuner i länet har inte någon översvämningsproblematik. I översvämningshotade områden är översvämningskarteringar ett mycket viktigt beslutsunderlag.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar med en vägledning
med namnet Översvämningskartering av vattendrag – fakta, inspirerande exempel
och tips för en bra kartering som kan stödja kommuner i att arbeta metodiskt med
översvämningsrisker. Den beräknas bli klar under 2014. Analyser gjorda via Geografiska informationssystem (GIS) över förväntad havsnivåhöjning skulle behöva
vidareutvecklas och tillgängliggöras som underlag för kustkommunernas planering.
Som en grund för detta kan lokala klimatanalyser behöva tas fram.
Det är viktigt att områden med ras- och skredrisker utreds vidare för att ge ett bra
stöd i kommunernas fysiska planering och för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

3.6.

Människors hälsa och säkerhet - risk och sårbarhet och krisberedskap

Eftersom risker så som översvämningar, skred och värmeböljor kommer att öka i
Västra Götalands län i framtiden, är det viktigt att dessa risker beaktas i kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser och planering för olyckor och extraordinära
händelser.
Samhällsviktig verksamhet kan komma att utsättas för större påfrestningar till följd
av översvämningar, ras och skred, värmeböljor och nya eller förstärkta smittorisker
i ett varmare klimat. Flera kommuner kommit igång med att arbeta med detta. Det
finns dock behov av stöd och kompetensutveckling för att på ett tydligare sätt på
kommunal nivå väga in klimataspekterna i kommunernas krisberedskapsarbete.
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Framför allt påverkan på samhällsviktig verksamhet och hälsoeffekter är aspekter
där kunskapen behöver öka både på lokal och på regional nivå.
Länsstyrelsen genomförde under våren 2014 en utbildningsinsats för länets kommuner i syfte att öka kunskapen dels kring hur klimatanpassning kan integreras i
kommunens risk- och sårbarhetsanalys, dels kring hur en sårbarhets/förmågebeskrivning kan genomföras som en del i arbetet med kommunala riskoch sårbarhetsanalyser. Under dagen fick deltagarna applicera kunskaperna på ett
skyfallsscenario.

3.7.

Vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning

Det är viktigt att på kommunal och regional nivå arbeta med frågor kring vattenmiljö, vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning och då väga in sårbarheten för
negativa effekter av ett förändrat klimat. Risken för negativa effekter finns bland
annat beskriven i den åtgärdsplan för en bättre vattenmiljö3 som Länsstyrelsen nyligen tagit fram. Förslag till styrmedel/verktyg för att minska negativa effekter av
ett förändrat klimat på vattenmiljön finns redovisade i 22 kapitlet i planen. Prioriterade områden för Länsstyrelsens åtgärdarbete framgår av nedanstående punkter.





Internt tvärsektoriellt arbete för att integrera klimatfrågorna i arbetet för en
bättre vattenmiljö.
Integrera arbetet för en bättre vattenmiljö i den regionala handlingsplan för
klimatanpassning som tas fram under 2013-2014. Här kommer även fortsatta klimatuppdrag för Länsstyrelsen detaljeras.
Stödja kommunernas arbete med klimatanpassning där även vattenmiljöfrågorna lyfts in.

Kapitlet avslutas med en genomgång av enheternas uppdrag och ansvar för att genomföra specifika åtgärder inom de prioriterade områdena under 2013-2015.
Det övergripande målet för arbetet med att skydda vattenmiljön, vattenkvaliteten
och våra råvattentillgångar är enligt riksdagen antagna miljökvalitetsmål och EU:s
vattendirektiv att uppnå god eller hög status i samtliga länets vattenförekomster.
Arbetet med att ta fram underlag för nytt åtgärdsprogram och förvaltningsplan för
Västerhavets vattendistrikt gällande kommande 6-års period pågår för fullt. Ett
kunskapsunderlag i första hand riktat till egna medarbetare, om hur klimatfrågan
kan införlivas i vattenförvaltningen, har tagits fram av vattenmyndigheten. Nyckeln
till framgång uppges vara samverkan mellan olika myndigheter och att arbeta sektorsövergripande och titta på hela avrinningsområdet.
I det nu gällande åtgärdprogrammet för perioden 2009-20154 finns bland annat
utpekat åtgärder, den så kallade 38-punktslistan, som statliga myndigheter och
kommuner behöver genomföra inom ramen för befintligt ansvarför att fastställda
miljökvalitetsnormer skall kunna uppnås. Här finns till exempel krav på att kom-

3

Länsstyrelsens åtgärdsplan för en bättre vattenmiljö – Prioriterat åtgärdsarbete 2013-2015,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
4

Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, Vattenmyndigheten Västerhavet
och Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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munerna skall ta fram VA-planer samt inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter.
Kommunernas arbete med dricksvattenfrågorna är det som kommit längst i relation
till klimatanpassning vad gäller vattenkvalitetsfrågor. Hotet från ett förändrat klimat är påtagligt för dricksvattenförsörjningen genom ökad risk för försämrad råvattenkvalitet med bland annat mikroorganismer. Dricksvattenförsörjningen är ett
område som kommunerna har ansvar för att lösa. Potentiellt finns stora samhälleliga effekter av problem med dricksvattnet, och det kan också bli dyrare att skjuta
problemet framför sig. Generellt är det ett eftersatt område rent investeringsmässigt, vilket aktualiserar frågan om finansiering.
Länsstyrelsen anser att det är positivt att många kommuner arbetar över kommungränser och att många anser att vattenråden kan vara ett forum även för att diskutera klimatanpassning. Vattenråden samlar olika intressenter i ett avrinningsområde
för att diskutera vattenfrågor – vilket möjliggör för diskussioner rörande översvämningsproblematik och klimatanpassning tillsammans med vattenförvaltningen.
Det är en uttalad ambition från EU att direktiven inom dessa olika områden ska
knytas ihop på regional och lokal nivå.
Ett utvecklingsområde generellt sätt är analys av risken för frigöring av giftiga
ämnen från förorenade områden till följd av ett blötare klimat med ökad risk för
översvämning. Den här typen av analyser är dock ett omfattande arbete som många
kommuner inte har resurser till att genomföra.

3.8.

Areella näringar - Jordbruk och Skogsbruk

Kommunerna är strategiskt viktiga i arbetet med att anpassa jord- och skogsbruk
till ett förändrat klimat. De flesta kommuner i länet äger jordbruks/skogsmark.
Arealmässigt är kommunerna inte betydande som ägare men däremot ligger markinnehavet ofta strategiskt till. I många fall ligger marken i gränslandet mellan stad
och land vilket ger förutsättningar att skapa naturanpassade lösningar. Dessutom
har kommunerna möjligheter att gå före och visa på goda exempel på olika lösningar, gärna i samarbete med skogsbruk/lantbruk.
När det gäller frågor kring markavvattningsföretag finns det ett behov av att tillgängliggöra underlag för att belysa var de finns. Hälften av kommunerna som svarat på webbenkäten har dagvatten som släpps ut i markavvattningsföretag vilket
kan bli problematiskt med ökade nederbördsmängder. Att skapa samarbetsytor
mellan kommuner och jordbrukare för att hitta gemensamma lösningar innan problemen uppstår är viktigt. En viktig pusselbit är hur möjligheterna att avveckla
eller ompröva markavvattningsföretag förbättras. I dagsläget utgör både kostnader
för omprövning och processen hinder för detta.

3.9.

Naturmiljö

Klimatförändringarna kan medföra att förhållandena på en viss plats förändras, så
att en del djur och växter inte längre kan leva kvar, utan istället ersätts av andra.
Det är viktigt att ha en beredskap för detta och dels identifiera vilka områden som
kan vara aktuella och dels precisera vilka åtgärder som är lämpliga att vidta för vart
och ett av de utsatta områdena. Vidare bör frågan ställas om det är det rimligt att
försöka förhindra förändringen eller om något annat område ska utses som kan
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ersätta det som går förlorat. En viktig aspekt är möjligheter att underlätta för naturtypen att successivt flytta vidare.
Det finns medvetenhet om vikten av att spara sammanhängande vegetation i gröna
stråk i mer än hälften av kommunerna. Däremot är medvetenheten om risk för förluster av värdefull naturmark på grund av klimatförändringar lägre och när det
gäller planering kring invasiva arter finns inga tydliga kommunala handlingsplaner
i dagsläget. Kommunernas medvetenhet behöver öka i dessa frågor.
Naturmiljöfrågorna är en viktig del i klimatanpassningsarbetet där kunskapen behöver spridas till en bredare målgrupp om vikten av grönstruktur och biologisk
mångfald som en del i arbetet för att kunna hantera klimatförändringarna och dess
konsekvenser. Kunskapen kring hur klimatanpassningsåtgärder kan göras på ett sätt
som också gynnar naturmiljön behöver öka och spridas. Människan är för välbefinnande och överlevnad beroende av en mängd olika ekosystemtjänster. Även i och
kring tätorter är det viktigt att bevara eller skapa olika habitat som gynnar exempelvis pollinatörer, fåglar och fladdermöss.
Fyll på med ett stycke om varför biologisk mångfald är viktigt för anpassning till
ett förändrat klimat.
Klimatförändringarna orsakar stora förändringar i haven främst genom havsförsurning och stigande vattentemperaturer. Detta utsätter marina organismer för ökad
stress och påverkar de marina ekosystemen. Det är därför viktigt att sätta in åtgärder som gör att andra typer av stress minskar och att bevara den biologiska mångfalden i havet.

3.10. Kulturmiljö
Länets kulturhistoriska bebyggelse kan komma att påverkas på olika sätt av ett
förändrat klimat. En del av kulturmiljöerna är belägna inom potentiella riskområden för översvämning, ras, skred och erosion, men de påverkas även av andra klimatfaktorer, till exempel högre temperatur, ökade regnmängder och fuktigare
miljö. Alla byggnadsmaterial försämras med tidens gång och klimatförhållandena
är avgörande för hur fort den processen går. Klimatförändringarna innebär en högre
temperatur och högre luftfuktighet, vilket kan ge fler svampangrepp, nya skadeinsekter och utfällningar på interiör och värdefulla föremål. I länet finns en tradition
att bygga i trä och organiska byggnadsmaterial är extra utsatta för rötskador och
skadeangrepp från bakterier, svampar och insekter.5
Det behövs mer riktad kunskap om hur klimatförändringarna kan komma att påverka kulturarvet både på mikro- och makronivå. Här behövs mer tvärsektoriell och
gränsöverskridande forskning för att bringa klarhet i de ofta mycket komplexa
frågeställningar som styr dessa processer. Detta kommer att kräva ökade resurser
till ett förändrat och mer tvärsektoriellt arbetssätt i framtiden.
Länsstyrelsen har genomfört en översiktlig risk- och sårbarhetsanalys för maritima
miljöer av kulturhistoriskt intresse i Bohuslän.
Det saknas däremot i nuläget en länsövergripande kartläggning och identifiering av
sårbara kulturmiljöer. Arbete behöver genomföras för att ta fram underlag som
5

Västra Götaland i ett förändrat klimat, Rapport 2012:42, Länsstyrelsen i Västra Götalands
län
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behövs för att bedöma klimatförändringarnas effekter på kulturarvet och dra slutsatser om hur det fortsatta arbetet ska inriktas. Länsstyrelsen och Västarvet planerar
att genomföra ett projekt för att ta fram det underlag som behövs. Projektplanering
och förstudie sker under våren 2014.

3.11. Samverkan för klimatanpassning
Klimatförändringarnas konsekvenser är till sin karaktär i många fall gränsöverskridande. Till exempel berör översvämningar ofta längre sträckor i ett vattendrag som
går genom flera kommuner. Samverkan och samordning behövs därför för att
kunna genomföra effektiva klimatanpassningsåtgärder.
Kommunerna samverkar redan idag i många frågor som är relevanta för anpassning
till ett förändrat klimat. Samarbetet berör i första hand i många fall frågor med
utgångspunkt i dagens klimat. Här finns dock förutsättningar att i befintliga forum
för samverkan även integrera frågorna om klimatanpassning.
En del kommuner anser att klimatanpassningsfrågorna kan integreras bättre i befintliga forum som till exempel vattenråd och älvsamordningsgrupper. Goda exempel, samsyn, samordning och gemensamma planeringsunderlag är frågor som lyfts
fram som exempel på vad mellankommunala forum skulle kunna arbeta med.
Länsstyrelsen kan vara en sammanhållande faktor och stödja de kommuner som
har intresse av mellankommunal samverkan genom att skapa konkreta forum och
tillfällen för att arbeta med gränsöverskridande klimatanpassningsprojekt. Miljösamverkan Västra Götaland och kommunnätverket för klimatstrategiskt arbete är
exempel på forum där Länsstyrelsen redan har en samordnande roll.

3.12. Kommunernas behov och önskemål om stöd i klimatanpassningsarbetet
En stor del av ansvaret för att genomföra praktiska klimatanpassningsåtgärder ligger på kommunen. Kommunerna uttrycker att de behöver stöd från Länsstyrelsen
och andra centrala myndigheter för att kunna arbeta med klimatanpassning. Det
stöd som kommunerna i Västra Götaland efterfrågar är kunskaps- och planeringsunderlag, samordning genom projekt, goda exempel och drivande av större regionala frågor, utbildning och information för tjänstemän och politiker och frågor som
rör finansiering och lagstöd för klimatanpassningsåtgärder.
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4. Åtgärder för klimatanpassning av Västra
Götalands län
4.1.

Åtgärder på olika nivå

Länsstyrelsen har valt att dela in de åtgärder som har identifierats i fyra kategorier.






Den första kategorin innehåller åtgärder som Länsstyrelsen anser bör genomföras på nationell nivå. Detta innefattar åtgärder som vi rekommenderar att Regeringskansliet och sektorsmyndigheter med nationellt ansvar
hanterar.
Den andra kategorin innehåller åtgärder som Länsstyrelsen har identifierat
på länsnivå. Dessa åtgärder ansvarar i första hand Länsstyrelsen för, men
här finns även åtgärder som bör hanteras av andra regionala organ.
Den tredje kategorin innehåller klimatanpassningsåtgärder som Länsstyrelsen bedömer bör vidtas på kommunal nivå.
Den fjärde kategorin innehåller åtgärder där Länsstyrelsen bedömer att
samverkan och partnerskap mellan offentliga aktörer på olika nivåer och
civilsamhället är en förutsättning för att åtgärderna ska vidtas.

4.2.

Prioritering av åtgärder

Åtgärderna som Länsstyrelsen vill lyfta till nationell nivå och de åtgärder där samverkan behövs mellan alla nivåer är stora och grundläggande frågor där Länsstyrelsen anser att åtgärder bör initieras eller intensifieras omgående.
Åtgärderna som beskrivs i tabellerna för länsnivå och kommunal nivå har prioriterats i tre klasser utifrån bedömt behov att påbörja eller intensifiera pågående åtgärder. Till klasserna hör en tidsskala som ska vara vägledande för när åtgärderna bör
påbörjas.

Klass

Definition

Tidsperiod för
genomförande

1

Existerande stora problem, arbete behöver
påbörjas/intensifieras omgående.

2014-2015

2

Effekter märkbara idag som bedöms öka i
framtiden. Arbete bör påbörjas inom de
närmaste åren.

2016-2020

3

Framtida förväntade effekter som behöver
bevakas.

2021-2100
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4.3.

Nationell nivå

Den här kategorin innehåller åtgärder som Länsstyrelsen anser bör tas om hand på
nationell nivå. Detta innefattar åtgärder som vi rekommenderar att Regeringskansliet och sektorsmyndigheter med nationellt ansvar hanterar.
Den tabell som nu finns i Excelfilen kommer i slutversionen att läggas in här.

4.4.

Länsnivå

Den här kategorin innehåller åtgärder som Länsstyrelsen har identifierat på länsnivå. Dessa åtgärder ansvarar i första hand Länsstyrelsen för, men här finns även
åtgärder som bör hanteras av andra regionala organ.
Den tabell som nu finns i Excelfilen kommer i slutversionen att läggas in här.

4.5.

Kommunal nivå

Den här kategorin innehåller klimatanpassningsåtgärder som Länsstyrelsen bedömer bör vidtas på kommunal nivå.
Den tabell som nu finns i Excelfilen kommer i slutversionen att läggas in här.

4.6.

Samverkan mellan olika nivåer

Den här kategorin innehåller åtgärder där Länsstyrelsen bedömer att samverkan
och partnerskap mellan offentliga aktörer på olika nivåer och civilsamhället är en
förutsättning för att åtgärderna ska vidtas.
Åtgärdslistor i tabellform finns i dagsläget i Excel. Excelfilen bifogas denna remissversion av handlingsplanen.
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5. Uppföljning av åtgärder i handlingsplanen
Länsstyrelsen kommer att följa läget på nationell nivå för att se hur åtgärdsförslagen i kategorin med rekommenderade åtgärder på nationell nivå har tagits emot.
Länsstyrelsen kommer att återkoppla detta till de kontaktpersoner för klimatanpassning som angivits av länets kommuner och till kontaktpersoner i andra organisationer i länet.
Åtgärder på länsnivå kommer löpande att följas upp i samband med Länsstyrelsens
årliga process för årsredovisning och verksamhetsplanering. En första översyn av
handlingsplanen som helhet kommer att göras under 2016, då de åtgärder som
klassats i prioriteringsklass 1 bör vara initierade eller genomförda.
Länsstyrelsen kommer att hålla kontakt med kommuner och berörda myndigheter
för att samordna och stämma av läget för de olika åtgärderna på länsnivå och
kommunal nivå. Detta kommer bland annat att ske i samband med att projekt startar och avslutas och inom ramen för ordinarie arbete med tillsyn, uppföljning och
stöd.6

6

I den mån som klimatanpassning har bärighet på tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter (Miljöbalken) kan viss uppföljning göras genom Miljörapporterna. Detta ingår inte i redan givna villkor men om det ingår i kommande villkor kan
detta följas upp.
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6. Arbetsprocess och metod
I det här kapitlet beskrivs hur Länsstyrelsens regionala handlingsplan för klimatanpassning har tagits fram.
Den regionala handlingsplanen bygger vidare på Klimatanalys för Västra Götalands län7 och på Länsstyrelsens rapport Västra Götaland i ett förändrat klimat8.

6.1.

Konsekvenser och anpassningsbehov

Utifrån SMHIs regionala klimatanalys för länet, tog Länsstyrelsen år 2012 fram
rapporten Västra Götaland i ett förändrat klimat (rapport Nr 2012:42). Rapporten
beskriver konsekvenser och behov av anpassning utifrån sju samhällssektorer: bebyggd miljö, infrastruktur, tekniska försörjningssystem, areella näringar, naturmiljö, kulturmiljö och människors hälsa och säkerhet.
Rapporten visar att det inom alla dessa områden är angeläget att redan nu komma
igång och intensifiera arbetet med insatser för att anpassa Västra Götalands län till
de konsekvenser som klimatförändringen ger upphov till.

2011

Hur blir vårt framtida klimat?

2012
Konsekvenser och behov av
anpassning

2014
Åtgärder och aktiviteter

Regional
handlingsplan för
klimatanpassning

Figur 1. Den regionala handlingsplanen bygger på tidigare producerade rapporter och
utgör ett naturligt tredje steg i Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning. Denna bild
ska ersättas av en snyggare bild i den färdiga versionen.

7

Klimatanalys för Västra Götalands län, Rapport Nr 2011-45, SMHI
Västra Götaland i ett förändrat klimat, Rapport 2012:42, Länsstyrelsen i Västra Götalands
län
8
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6.2.

De olika stegen i processen

Det första steget i processen med att ta fram handlingsplanen var att Länsstyrelsen i
mars 2013 gick ut till kommunerna med en förfrågan om kontaktperson för klimatanpassning. En webbenkät om klimatanpassningsarbetet i kommunerna skickades
ut i april. För de kommuner som angivit en kontaktperson skickades enkäten direkt
till kontaktpersonen. Övriga kommuner fick enkäten till kommunens officiella epostadress. Webbenkäten bestod av frågor som tagits fram gemensamt inom länsstyrelsernas nätverk för klimatanpassning, kompletterat med regionala frågor. Enkäten besvarades helt eller delvis av 38 av länets 49 kommuner. Kommunerna hade
möjlighet att besvara enkäten mellan 10 april och 2 september 2013. Resultaten
från webbenkäten utgör en del av nulägesanalysen som i sin tur ligger till grund för
åtgärdsförslagen i handlingsplanen.
Den 25 oktober 2013 genomförde Länsstyrelsen en klimatanpassningsdag med
drygt 200 aktörer från kommuner, näringsliv och intresseorganisationer. Där presenterades uppdraget att ta fram en regional handlingsplan och den workshopserie
som var nästa steg i processen.
I syfte att samråda med kommuner och andra berörda aktörer och samla in underlag till handlingsplanen, genomförde Länsstyrelsen sex stycken workshopar
mellan december 2013 och februari 2014. Workshoparna handlade om naturmiljö,
människors hälsa och säkerhet, areella näringar och bebyggd miljö. Workshoparna
om bebyggd miljö genomfördes vid tre tillfällen uppdelat på kustkommuner, inlandskommuner och Vänerkommuner. Workshopen för Vänerkommunerna hölls
gemensamt med Länsstyrelsen i Värmlands län.
Ett utkast till handlingsplan sammanställdes i mars 2014.
Förankringsprocessen som genomförs under mars-april 2014 kommer att beskrivas
här i slutversionen av handlingsplanen.

- 21 -

Remissversion 2014-03-20

7. Samrådsredogörelse
Här listas synpunkter som Länsstyrelsen inte har haft möjlighet att ta hänsyn till i
slutversionen efter remissrundan.
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8. Länets framtida klimat
Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning tar sin utgångspunkt i den Klimatanalys för Västra Götalands län (rapport Nr 2011-45) som SMHI tog fram åt Länsstyrelsen år 2011.
Den regionala klimatanalysen innefattar perioden fram till slutet av detta sekel för
Västra Götalands län. Syftet var att klargöra konsekvenserna av ett förändrat klimat, speciellt med avseende på temperatur, nederbörd och vattenföringsdynamik
utgående från ett underlag baserat på de senast tillgängliga klimatscenarierna.
Följande huvuddrag framgår för Västra Götalands län:
Klimatberäkningarna visar en samstämmig successiv ökning av årsmedeltemperaturen under det innevarande seklet, men med stor spridning mellan beräkningarna.
Temperaturökningen är störst under vinterperioden men framträder under alla årstider. Årsmedeltemperaturen ligger i medeltal 4-6 °C högre mot slutet av seklet
jämfört med dagens klimat. Det regionala temperaturmönster som framträder över
länet i dagens klimat, med varmare förhållanden vid kusten och svalare på de mer
höglänta områdena, kvarstår i framtidsberäkningarna.
Årsmedelnederbörden ökar 10- 30 % i slutet av seklet. Den största ökningen av
nederbörden sker under vinterhalvåret. Det regionala nederbördsmönstret över
länet kvarstår och nederbördsökningen i millimeter är störst längs kusten och
minskar inåt landet.
En analys av nederbörden i Västra Götalands län 1961-2010 visar att årets största
dygnsnederbörd har ökat. De kraftiga regnen förväntas även öka i framtiden.
Snötillgången minskar avsevärt efterhand som klimatet blir varmare. Perioden med
snötäckt mark minskar redan i mitten av seklet med ca 1 månad.
Vattenföringens variation under året förändras mot högre flöden under höst-vinter
och lägre vårflod. Lågvattenperioden blir längre och med lägre flöden. Grundvattenförhållanden påverkas på motsvarande sätt.
Det beräknade framtida 100-årsflödet väntas öka för vissa områden och minska för
andra i länet.
Med antagande av en global havsnivåhöjning på + 1m, höjs medelvattenytan med
65-80 cm längs länets kuststräcka. Havsvattenstånd med 100 års återkomsttid höjs
på motsvarande sätt.
Det finns ännu inget entydigt vetenskapligt underlag som visar på ändrade risker
för kraftiga stormar i framtiden i Västra Götalands län. Nya forskningsresultat kan
dock komma att ändra denna slutsats i framtiden.
Ett stort antal övriga klimatberoende förhållanden kommer också att förändras
efterhand som klimatet ändras. Det mildare klimatet medför att:




Vegetationsperioden förlängs kraftigt.
Värmeböljor blir allt vanligare, vilket ökar behovet av kyla i byggnader
samtidigt som riskerna för skogsbränder beräknas öka.
Uppvärmningsbehovet minskar då vintrarna blir mildare och tjälen tränger
mindre djupt ner i marken.
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9. Bilaga 1 Relaterade dokument
I den här bilagan beskrivs hur Regional handlingsplan för klimatanpassning relaterar till andra planer, program och rapporter som Länsstyrelsen tar fram inom angränsande områden.

9.1.

Energi- och klimatstrategi

I länet bedrivs ett omfattande arbete för att minska påverkan på klimatet och
det framtida behovet av klimatanpassningsåtgärder. Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att leda och samordna arbetet med omställningen av energisystemet i länet. Arbetet utgår från Klimatstrategin från 2009 som Västra
Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelsen och kommunerna ställt sig bakom.
Strategin syftar till att minska utsläppen av växthusgaser samt att ställa om
energisystemet och stärka länets konkurrenskraft. Målsättningen för arbetet
har formulerats såhär:
År 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi
och medborgarna och näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar
energiförsörjning. Boende, transporter och produktion såväl som konsumtion av varor och tjänster är energieffektiva och baserade på förnybar
energi.
För att nå uthålliga resultat krävs både långsiktiga visioner och konkreta
mål. Arbetet förutsätter ett fördjupat samarbete mellan statliga myndigheter,
VGR, kommunalförbund och kommuner samt länets näringsliv. VGR och
Länsstyrelsen är på väg att ta fram en konkretisering Energi- och klimatstrategi. Den beräknas vara klar år 2015.

9.2.

Regional risk- och sårbarhetsanalys

Länsstyrelsen tar varje år fram en regional risk- och sårbarhetsanalys enligt förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap (krisberedskapsförordningen). Ett av de riskområden som behandlas är natur- och väderrelaterade händelser.
Arbete har påbörjats för att på ett tydligare sätt integrera klimatanpassningsperspektivet i risk- och sårbarhetsanalysprocessen. De natur- och väderrelaterade händelser som utgör en del av länets riskbild idag kommer i många fall att utgöra
större risker i framtiden. Det är därför viktigt att riskerna förebyggs i den mån det
går och att förmågan att hantera händelserna anpassas till den förändring i riskbild
som klimatförändringarna medför. Länsstyrelsens årliga risk- och sårbarhetsanalys
går att ladda ned från Länsstyrelsens webbplats.

9.3.

Länsstyrelsen åtgärdsplan för en bättre vattenmiljö – Prioriterat åtgärdsarbete 2013-2015

Länsstyrelsen har tagit fram en Åtgärdsplan för en bättre vattenmiljö. Den beskriver prioriterat åtgärdsarbete 2013-2015. Syftet med åtgärdsplanen är att möjliggöra
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en prioritering inom åtgärdsarbetet oavsett vilket miljöproblem, direktiv, miljömål
eller andra krav som ligger bakom behovet av åtgärder. Målet är att ta ett helhetsgrepp kring olika frågor i avrinningsområdena. I åtgärdsplanen finns beskrivet
Länsstyrelsens planerade åtgärder för att minska negativa effekter av ett förändrat
klimat på vattenmiljön.9

9.4.

Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt

Eventuell samordning mellan den här handlingsplanen och åtgärdsprogram för
Västerhavets vattendistrikt kommer att diskuteras med Vattenmyndigheten under
våren 2014.

9.5.

Miljömål

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi
arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra
aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi
följer också upp hur miljöarbetet går.
Länsstyrelsen kommer under våren att arbeta vidare med att koppla ihop regional
handlingsplan för klimatanpassning med miljömålsarbetet.

9.6.

Landsbygdsprogrammet

Eventuella kopplingar mellan den regionala handlingsplanen för klimatanpassning
och landsbygdsprogrammet ska utredas under våren 2014.

9

Länsstyrelsens åtgärdsplan för en bättre vattenmiljö – Prioriterat åtgärdsarbete 2013-2015,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
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10.
Bilaga 2 Länsstyrelsens pågående
och genomförda projekt
10.1. Västra Götaland i ett förändrat klimat
För att arbeta med klimatanpassning krävs generell kunskap om hur klimatet förändras och en bra bild av hur de regionala förhållandena påverkas. Länsstyrelsen
har tillsammans med andra berörda myndigheter och organisationer analyserat
vilka konsekvenser klimatförändringarna får för länet. Resultatet är sammanställt i
rapporten Västra Götaland i ett förändrat klimat. Syftet med denna rapport är att
utgöra en utgångspunkt för kommuner, myndigheter och organisationer i klimatanpassningsarbetet.

10.2. Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram ett regionalt
planeringsunderlag i form av handboken Stigande vatten – en handbok för fysisk
planering i översvämningshotade områden. Syftet är att hjälpa länens 65 kommuner att ta hänsyn till översvämningsrisken vid planering av ny bebyggelse och bidra
till att risken för översvämning av bebyggelse minskar.
Handboken ger rekommendationer om vad som är lämplig markanvändning och
visar hur planering och design kan skapa en helhetssyn som minskar risken för
negativa följder av översvämningar.

10.3. Klimatanpassning av Viskans avrinningsområde - pilotprojekt
I ett pilotprojekt har länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län under
2011 och 2012 tittat närmare på hur området längs Viskan påverkas av ett förändrat
klimat. En av projektets kärnpunkter var att skapa en helhetssyn kring samhällets
sätt att hantera ett förändrat klimat. Vissa frågor kan inte lösas lokalt utan måste
angripas i större skala. Det handlar till exempel om att få till långsiktiga politiska
överenskommelser mellan berörda kommuner kring riktlinjer och åtgärder.

10.4. Klimatanpassning och kompetenshöjning inom areella näringar, KLOKA
KLOKA-projektet drivs av Länsstyrelsens Landsbygdsenhet. I många delar handlar
det om åtgärder som är fundamentet för jordbruket – god markvård och anpassning
till naturgivna förutsättningar. KLOKA-projektet fokuserar på att genomföra aktiviteter för och med lantbrukare. Det handlar dels om rena klimatanpassningsaktiviteter, dels om klimatanpassningsinslag i befintlig verksamhet som exempelvis
Greppa Näringen.
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10.5. Hotade maritima kulturmiljöer - översiktlig probleminventering inom låglänta kustnära områden
Genom att använda den förväntade höjningen av havsnivån som grund har en översiktlig risk- och sårbarhetsanalys utförts för maritima miljöer av kulturhistoriskt
intresse i Bohuslän. Projektet Hotade maritima kulturmiljöer – översiktlig probleminventering inom låglänta kustnära områden drevs av Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet. Projektets slutrapport färdigställdes 2013.

10.6. Kulturarvet och klimatförändringarna
Länsstyrelsen och Västarvet planerar att genomföra ett projekt för att ta fram underlag om hur klimatförändringarna kan komma att påverka kulturarvet både på
mikro- och makronivå. Projektplanering och förstudie sker under våren 2014. Huvudprojektet kopplas på den regionala handlingsplanen för klimatanpassning.

10.7. Skydd av naturområden i ett förändrat klimat
Klimatförändringar påverkar naturen på olika sätt. Många av följderna är negativa
för de naturvärden vi vill skydda och bevara. Projektet Skydd av naturområden i ett
förändrat klimat är en början på arbetet med att anpassa skötseln av våra naturområden för att minska de negativa effekterna av ett förändrat klimat. En modell för
klimatanpassad skötselplan till naturreservat har tagits fram och testats. En prioritering av vilka naturreservat som ska revideras först har gjorts och revidering pågår.
Inom projektet har rapporten Skyddad natur i ett förändrat klimat - Grön infrastruktur i strandängar och ädellövmiljöer samt klimatanpassad skötsel av skyddad natur
tagits fram. Rapporten pekar på vad som förväntas hända i naturen och ger konkreta förslag på skötselåtgärder för att motverka de negativa effekterna.
En förväntad effekt är att den biologiskt rika miljön salt strandäng kommer att
minska kraftigt. När havet stigit en meter, kommer 85 % av dagens salta
strandängar att ligga under vatten. Värdefulla ädellövträd hotas av bland annat fler
sjukdomar och igenväxning av sly. Åtgärder för att mota dessa problem kan vara
att bereda möjlighet för strandängar att vandra inåt land tillsammans med vattenbrynet. Ädellövträd kan gynnas/planteras för att ersätta de som dött av sjukdom
och en ökad igenväxning motas av ökad hävd som till exempel bete, röjning och
slåtter.

10.8. Grön infrastruktur och ökad kunskap om ekosystemtjänster
för bättre klimatanpassning
För att klara Bohusläns värdefulla strandängar vid den höjning av havsnivån som
förväntas behövs en bättre planering av markanvändningen, vilket kräver fler kunskapsunderlag och samarbete mellan olika samhällssektorer. Länsstyrelsen vill
starta en dialog med berörda kommuner om hur denna frågeställning kan lyftas in i
kommunal planering. En analys kommer att göras över var det finns möjlighet för
havsstrandängarna att inta högre marklägen när havet stiger. En jämförelse av dagens areal havsstrandängar i förhållande till potentiella arealer ska utföras, samt en
redovisning av vad dessa har för markanvändning idag. Det kommer även att göras
en inventering av den hotade strandängsarten kustgentiana, samt analys av konse-
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kvenser för arten kopplat till klimatförändring och förslag till åtgärder för att arten
långsiktigt ska kunna bevaras.
En ny skötselplanemall utvecklas för att infoga erfarenheter från den analys och
revidering av skötselplaner med klimatanpassning som genomförts i tidigare klimatprojekt. Den ska användas av handläggare och konsulter när nya skötselplaner
skrivs och äldre planer revideras.

10.9. Konsekvenser på naturvärden av skred-, erosions- och
översvämningsåtgärder
Länsstyrelsen gjorde under 2013 gjort en kunskapssammanställning över
konsekvenser på naturvärden av skred, erosions- och översvämningsåtgärder.
Resultatet är sammanställt i en rapport. Syftet med rapporten är att visa hur
åtgärder mot skred, erosion och översvämningar påverkar naturvärden. Kunskapen gör det möjligt att naturvårdsanpassa åtgärderna. Rapporten innehåller
beskrivningar av olika åtgärder; hur de påverkar naturvärden och hur de kan
förbättras för att inte skada naturvärden i vattendrag och dess kringliggande
miljöer. Kunskapssammanställningen är ett steg mot en ökad naturvårdshänsyn i klimatanpassningsarbetet.

10.10. Workshopar om sårbarhetsbedömningar av klimatrelaterade händelser
Länsstyrelsen genomförde under våren 2014 tillsammans med Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) workshopar för länets kommuner i syfte att öka kunskapen om hur kommunen kan använda sin risk- och sårbarhetsanalys för att
stärka förmågan att hantera ett förändrat klimat. Workshoparna fokuserade på
två delmoment:
 Hur klimatanpassning kan integreras i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
 Hur sårbarhetsbedömning kan genomföras som en del i arbetet med
kommunala risk- och sårbarhetsanalyser.
Deltagande kommuner fick under workshoparna möjlighet att applicera kunskaperna på ett skyfallsscenario. Målsättningen var att ge kommunens tjänstemän kunskap och idéer att arbeta vidare med klimatanpassning och sårbarhetsbedömning i kommunen.

10.11. Vill du veta mer om Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning?
Besök gärna våra webbsidor för klimatanpassning:
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-ochenergi/Klimatanpassning/Pages/klimatanpassning.aspx
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Nationell nivå

Åtgärd

Anpassningsbehov

En klimat‐ och sårbarhetsutredning del 2 som har fokus på ansvar,
finansiering och lagstiftning med avseende på klimatanpassning.
Lagstiftningen bör bland annat anpassas för att underlätta åtgärder över
administrativa gränser.

Otydligheter gällande ansvars‐ och finansieringsfrågor lyfts fram av många
Utmaningar och hinder för att initiera och
kommuner som ett hinder för att komma framåt i klimatanpassningsarbetet.
intensifiera klimatanpassningsarbetet på
Frågorna om ansvar och finansiering är avgörande för att klimatanpassningsarbetet kommunal och regional nivå
ska komma framåt på kommunal nivå.

En statlig klimat‐ och sårbarhetsutredning bör tydliggöra hur kommunerna
kan bygga upp kapital från inkomster av till exempel tomtförsäljning för att
använda till framtida investeringar i klimatanpassning.

Kommuner får idag inte fondera medel. Finansiering av klimatanpassningsåtgärder Utmaningar och hinder för att initiera och
är en kärnfråga för klimatanpassningsarbetet.
intensifiera klimatanpassningsarbetet på
kommunal och regional nivå

Utse ett departement som har samordningsansvaret för
klimatanpassningsfrågor.

Länsstyrelsen bedömer att ett ansvarigt departement skulle underlätta
samordningen på nationell nivå. Samordning och tydlighet från nationell nivå
underlättar arbetet på regional och lokal nivå.

Boverkets byggregler behöver ses över gällande utformning av nya
byggnader med hänsyn till ett förändrat klimat.
Naturvårdsverket bör få i uppdrag att kartlägga invasiva arter och ta fram
åtgärder för att förhindra att de kommer in i landet och åtgärder för
bekämpning när de redan har etablerat sig i landet.

Byggnader behöver klimatanpassas utifrån flera olika perspektiv, som skred,
Klimatanpassning i fysisk planering
översvämning och värmeböljor.
Naturmiljö
Invasiva arter kan utgöra ett stort hot. Slår ut inhemska populationer,
sjukdomsalstrare (för flora, fauna och människor), annan ekologisk roll än
ursprungspopulation. Flera arter är redan här. Viktigt stoppa innan de kommer in i
landet om möjligt. Svårare och dyrare att ta bort när de väl kommit in. Invasiva
främmande arter anses idag vara det näst största hotet globalt mot biologisk
mångfald, efter förstöring av habitat.
Otydliga ansvarsförhållanden gör att nödvändiga åtgärder inte utförs, vilket medför Naturmiljö
att invasiva arter får fäste och sprider sig i onödan. För att snabbt få igång effektiva
åtgärder måste det vara tydligt vem som har ansvaret.

Ansvar, finansiering och lagstiftning angående hantering av invasiva arter
behöver klargöras.

Ansvar bör tas nationellt för att digitalisera och tillgängliggöra
markavvattningsföretag.

Kunskap om var markavvattningsföretagen ligger är viktig.

Relaterat kapitel i
nulägesanalysen

Kommentarer och
förtydliganden

Utmaningar och hinder för att initiera och
intensifiera klimatanpassningsarbetet på
kommunal och regional nivå

Areella näringar

Länsstyrelsen kommer att arbeta vidare
med formuleringen av den här åtgärden
och anpassningsbehovet.

Skriv eventuella kommentarer som är
åtgärdsspecifika i den här kolumnen

Åtgärd

Anpassningsbehov och grund för val av prioriteringsklass

Relaterat kapitel i nulägesanalysen

Tema

Ansvarig

Övriga berörda
aktörer

Förslag till finansiering Kommentarer och förtydliganden

Utbildning och information till politiker och tjänstemän i länets kommuner för Många kommunala tjänstemän upplever att det saknas ett bra kunskapsunderlag och informationsinsatser Utmaningar och hinder för att initiera och intensifiera
att förmedla kunskaps‐ och planeringsunderlag. Detta ska inkludera ett pass riktade till poliker på kommunal nivå. För att få samsyn inom kommunen behöver politiker och ansvariga på klimatanpassningsarbetet på kommunal och regional nivå
särskilt riktat till kommunens politiker.
alla kommunens förvaltningar få en gemensam grund att stå på och en helhetssyn för att arbeta med
klimatanpassningsfrågan. Att samla tjänstemän och politiker inom kommunerna till en gemensam träff
bedöms vara ett bra sätt att öka kunskapen och motivationen för klimatanpassningsarbetet. Det är dock en
stor insats som beräknas ta flera år att genomföra för länets alla kommuner. Planering bör påbörjas under
2015, medan genomförandet kommer att sträcka sig fram till 2020.

Övergripande

Länsstyrelsen

kommuner

Klimatanpassningsmedel

Undersöka möjligheten till ett EU‐projekt inom nätverket ENCORE tillsammans
med några övriga regioner i Europa. Projektidén syftar till att göra en fallstudie
för att studera beslutsstrukturer och politiska verktyg som behövs för att lösa
konflikter och öka deltagandet i beslut om klimatanpassningsåtgärder som
sträcker sig över administrativa gränser.

Övergripande

Länsstyrelsen

Regioner inom ENCORE
nätverket

Klimatanpassningsmedel för
att ta fram projektansökan; EU‐
medel för att genomföra
projektet.

Åtgärder med prioriteringsklass 1 ‐ Existerande stora problem, arbete behöver påbörjas/intensifieras omgående. Tidsperiod för genomförande: 2014‐2015.

Utmaningar och hinder för att initiera och intensifiera
Klimatanpassningsåtgärder sträcker sig ofta över flera kommuner. Beslut om åtgärder som går utanför
administrativa gränser är en utmaning i klimatanpassningsarbetet och former för detta behöver hittas. Ett av klimatanpassningsarbetet på kommunal och regional nivå
de första stegen i att komma vidare med praktiska klimatanpassningsåtgärder är att lösa frågan om
samordning, finansiering och beslutsfattande över kommungränser. Arbete har inletts inom ENCORE
nätverket på initiativ från Länsstyrelsen.

Slutföra arbetet med att ta fram en ny långsiktig tappningsstrategi för Vänern. Arbetet med en ny tappningsstrategi pågår. Arbetet med att minska översvämningsriskerna runt Vänern är
en viktig klimatanpassningsfråga och hänger ihop med hanteringen av skredriskerna i Göta älvdalen. En
långsiktig tappningsstrategi ska minska översvämningsriskerna i Vänern med beaktande av värdena för
naturmiljö och friluftsliv så långt som möjligt.

Geografiska variationer och de tre stora utmaningarna

Människors hälsa och Länsstyrelsen
säkerhet, Naturmiljö,
Bebyggd miljö

Klimatanpassningsmedel
Kommuner, Vattenfall,
Sjöfartsverket, SMHI, LRF,
SGI, med flera deltar i
arbetet med
tappningsstrategin

Detta kan genomföras till exempel genom kommunträffar där
Länsstyrelsen bjuder in ett antal kommuner med liknande
problembild ur ett klimatanpassningsperspektiv. Tanken är få
ett brett deltagande från kommunerna.

Länsnivå

Uppdatering av klimatanalysen, steg 1 för havet under år 2014. Övrig
översyn/uppdatering av den regionala klimatanalysen under år 2015.

Planering utifrån stigande havsnivåer är en viktig klimatanpassningsfråga för länets kustkommuner. Klimatanpassning i fysisk planering
Länsstyrelsen har i dialog med SMHI konstaterat att nya forskningsrön motiverar en översyn av vilka
nivåer vi ska utgå ifrån vid samhällsplanering.

Bebyggd miljö

Länsstyrelsen

SMHI

Klimatanpassningsmedel

Översyn och utveckling av planeringsunderlaget Stigande vatten.

Stigande vatten behöver utvecklas gällande hantering av befintlig bebyggelse och infrastruktur och Klimatanpassning i fysisk planering
hur vi ska förhålla oss till skyddsåtgärder kopplat till tiden för när det verkligen blir problem.

Bebyggd miljö

Länsstyrelsen

Kommuner

Klimatanpassningsmedel

Utveckla arbetet med att integrera klimatanpassning i risk‐ och
sårbarhetsanalyser på regional och kommunal nivå (inventering, riskvärdering
och scenarioanalyser). Detta innefattar arbetet med Länsstyrelsens regionala
analys och stöd till kommunerna gällande risk‐ och sårbarhetsanalys på
kommunal nivå.

Flera klimatrelaterade risker kopplade till framför allt extrema väderrelaterade händelser kan fångas upp och Människors hälsa och säkerhet ‐ risk och sårbarhet och
hanteras i risk‐ och sårbarhetsanalysprocessen för att stärka kommunens och regionala aktörers förmåga att krisberedskap
hantera riskerna och vidta klimatanpassningsåtgärder för riskreducering. En utbildningsinsats genomförs
våren 2014. Denna bör följas upp med ytterligare stöd. Att få in klimataspekterna i RSA är en grund för att
sedan bygga vidare och arbeta med klimtförändringens påverkan på samhällsviktig verksamhet.

Människors hälsa och Länsstyrelsen
säkerhet

Kommuner, MSB

Klimatanpassningsmedel,
alternativt anslag 2:4
Krisberedskap

Kommunernas behov och önskemål om stöd i
Inventera kunskapsunderlag och skapa (alternativt förmedla befintliga) korta Kommunerna har efterfrågat korta komprimerade kunskaps‐ och planeringsunderlag, gärna i form av
komprimerade versioner med checklistor och goda exempel som kommunerna checklistor. Vidare utredning behövs för att identifiera exakt vilka kunskapsunderlag och checklistor som bör klimatanpassningsarbetet
kan använda i klimatanpassningsarbetet.
tas fram. Inventeringen bör påbörjas under 2014/2015. Att ta fram checklistorna kommer troligen att sträcka
sig över en längre tidsperiod.

Övergripande

SMHI,
sektorsmyndigheter,
andra länsstyrelser,
kommuner

Klimatanpassningsmedel

Utökad uppföljning av råvattenkvalitet både vad gäller ytvatten och
grundvatten.

Risk för att rättvisande analys av påverkan ej kan ske. Utan tillräckligt underlag kan en analys av påverkan
och en upprättande av åtgärdsplan inte genomföras på ett meningsfullt sätt.

Vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning

Människors hälsa och Miljö‐myndigheter
säkerhet/
Naturmiljö/Vatten

Länsstyrelsen ser behov av att sammanställa och förmedla
kunskapsunderlag gällande klimatanpassningsåtgärder som
gynnar biologisk mångfald, hantering av svämplan och
våtmarker för reducering av översvämningsrisker, checklistor
för användning av kommunen vid värmebölja, vad
klimatförändringarna innebär för naturmiljön, t ex förlust av
värdefull natur och grön infrastruktur i tätortsnära miljöer,
idébank om hur blå och gröna nätverk kan återskapas och
byggas ut informationsmaterial om hur man säkerställer och
Utreda vidare för
Länsstyrelsen kommer att arbeta vidare med formuleringen
kostnadsbedömning och beslut av den här åtgärden. Ansvar och kostnader ligger på många
olika stolar. Eventuellt kommer åtgärden att formuleras mer
om finansieringslösning
åt att anpassa den samordnade recipientkontrollen istället.
Grundvatten inom använda akvifärer borde kanske
undersökas mer av VA‐bolagen som har nyttan.

Utveckla tillsynsvägledning med efterföljande kompetensinsats till
miljöinspektörer och andra berörda yrkesgrupper.

Utveckla arbetssätt som väver in klimatanpassning i tillsyn. Det är viktigt att få in
klimatanpassningsperspektivet i ordinarie verksamhet.

Areella näringar ‐ jordbruk och skogsbruk

Areella näringar,
Naturmiljö

Kommuner

Utreda vidare för
Länsstyrelsen kommer att arbeta vidare med formuleringen
kostnadsbedömning och beslut av den här åtgärden för att förtydliga åtgärd och behov.
om finansieringslösning

Bygga vidare på pågående stöd och informationsinsatser för att arbeta med
markvård som samtidigt är klimatanpassningsåtgärder.

Genom att jobba med framtidens markvård som åtgärd vinner man många andra miljöfördelar ‐ genom att
klä rådgivning i markvårdskläder kan vi prata kring både klimatanpassning och övriga miljömål ‐ Ett viktigt
sätt att få lantbruket att tänka nytt och strategiskt.

Areella näringar ‐ jordbruk och skogsbruk

Areella näringar,
Länsstyrelsen
vattenvård, natumiljö

LRF andra rådgivorg

Klimatanpassningsmedel

Arbete riktat till markavvattningsföretag genom Länsstyrelsens pågående
projekt KLOKA (Klimatanpassning och kompetenshöjning inom areella
näringar)

Markavvattningsföretagen är viktiga i landskapet men de har också stor påverkan på ex vattenmiljön. VI
behöver jobba mer strategiskt med dem.

Areella näringar ‐ jordbruk och skogsbruk

Areella näringar,
Länsstyrelsen
vattenvård, natumiljö

LRF andra rådgivorg

Klimatanpassningsmedel

Länsstyrelsen kommer att arbeta vidare med formuleringen
av den här åtgärden för att förtydliga vad åtgärden mer exakt
består av.

Skötsel av betesmarker och ökade problem med parasiter

Areella näringar ‐ jordbruk och skogsbruk
Ett varmare och blötare klimat och ett lantbruk med färre djur innebär att värdefulla blöta marker växer
igen. Dessutom ökar problem med parasiter. Vi behöver få till startegier för att öka naturvårdsnyttan utan att
göra avkall på risker med parasiter. Frågan kring parasiten Stora Leverflundran är högst aktuell.

Areella näringar,
Naturmiljö

Länsstyrelsen

Klimatanpassningsmedel

Länsstyrelsen kommer att arbeta vidare med formuleringen
av den här åtgärden för att förtydliga vad åtgärden mer exakt
består av.

Information till markägare och entreprenörer om tvåstegsdike och andra nya
lösningar genom att till exempel skapa visningsobjekt på olika lösningar.

Areella näringar ‐ jordbruk och skogsbruk
Tvåstegsdiken fyller flera funktioner. Dels skapas ett svämplan där sediment kan sedimentera, dels blir ju
dikesvolymen större och ett större flöde kan hanteras i diket. Dessutom minskar riskerna för erosion i
dikesslänterna. Samtidigt har man kvar en dikes/bäckfåra i botten av tvåstegsdiket. Tvåstegsdiken lyfts fram
som en bra klimatanpassningsåtgärd på jordbruksmark.

Areella näringar

Länsstyrelsen

Ta fram en projektbeskrivning för en studie om hur de
klimatanpassningsåtgärder som behöver göras i sig själva är väl anpassade till
ett långsiktigt hållbart ekologiskt förhållningssätt.

Undvika att bygga kortsiktiga lösningar som får långsiktiga negativa/dyra konsekvenser.
Klimatanpassningsåtgärder kommer bli fler och fler och det kan bli stora kostnader om vi inte gör rätt från
början.

Klimatperspektivet ska vägas in vid prövningar när det är aktuellt att använda
havsvattnet för kylning i industriella processer, så att man inte förvärrar
situationen ytterligare.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

LRF andra rådgivorg

Utreda vidare för
kostnadsbedömning och beslut
om finansieringslösning

Länsstyrelsen
Naturmiljö,
Människors hälsa o
säkerhet, Areella
näringar, Kulturmiljö,
Bebyggd miljö,
Teknisk infrastruktur

Universitet,
Jordbruksverket,
Skogsstyrelsen,
Naturvårdsverket,
Trafikverket mfl

Utreda vidare för
kostnadsbedömning och beslut
om finansieringslösning

Klimatförändringarna orsakar stora förändringar i haven genom havsförsurning och stigande
Naturmiljö
vattentemperaturer. Detta utsätter marina organismer för ökad stress. Det blir därför ännu viktigare att sätta
in åtgärder som gör att andra typer av stress minskar.

Naturmiljö

MPD

Det behöver undersökas hur mycket spelrum Miljöbalken
Länsstyrelsen, Mark‐ och Utreda vidare för
miljödomstolen
kostnadsbedömning och beslut medger för den här åtgärden.
om finansieringslösning

Naturmiljö
Minska utsläppen av närsalter för att minska risken för syrebrist och algpåväxt ‐ Klimatförändringarna orsakar stora förändringar i haven genom havsförsurning och stigande
Åtgärda enskilda avlopp, minska avrinningen från jordbruk, anlägga våtmarker, vattentemperaturer. Detta utsätter marina organismer för ökad stress. Det blir därför ännu viktigare att sätta
bygga tömningsstationer för båtavlopp m.m.
in åtgärder som gör att andra typer av stress minskar. Övergödningen är ett av våra största hot mot
havsmiljön.

Naturmiljö

Länsstyrelsen

Kommuner, lantbrukare
m.fl.

Naturmiljö

Anslaget för åtgärder inom
havs‐ och vattenmiljö (1:12)

Åtgärden ska stämmas av gentemot arbetet inom
vattenförvaltningen.

Skriv eventuella kommentarer som är åtgärdsspecifika i den
här kolumnen

Åtgärd

Anpassningsbehov och grund för val av prioriteringsklass

Skydda och bevara olika subpopulationer av arter (för en större genbank), så
att olika genuppsättningar bevaras. Olika populationer med olika
genuppsättning kan ha olika förmåga att stå emot klimateffekterna.

Relaterat kapitel i nulägesanalysen

Tema

Ansvarig

Övriga berörda
aktörer

Förslag till finansiering Kommentarer och förtydliganden

Klimatförändringarna orsakar stora förändringar i haven genom havsförsurning och stigande
Naturmiljö
vattentemperaturer. Detta utsätter marina organismer för ökad stress. Det blir därför ännu viktigare att sätta
in åtgärder som gör att andra typer av stress minskar och att bevara den biologiska mångfalden i havet.
Sverige behöver leva upp till olika nationella åtaganden (Nagoya‐målen, Havsmiljödirektivet, OSPAR‐
konventionen m.fl.).

Naturmiljö

Länsstyrelsen

Kommuner,
fiskare m.fl.

Förvaltningsanslaget
Anslaget för åtgärder inom
havs‐ och vattenmiljö (1:12)

Formuleringen av åtgärden ska utvecklas för att bli mer
uppföljningsbar.

I ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen och Västarvet genomföra projektet Kulturarvet kommer att påverkas av klimatförändringarna, men i dagsläget saknas en heltäckande analys av Kulturmiljö
Kulturarvet och klimatförändringarna.
effekterna och vilka insatser som kommer att behövas.

Kulturmiljö

Länsstyrelsen/Västarv
et

Förstudie genomförs våren
2014 med stöd av klimat‐
anpassningsmedel.
Finansiering till huvudprojektet
ska utredas.

Förstudien är prioriterad för att arbetet ska kunna komma
igång, men projektet i sig kommer sedan att sträcka sig över
en längre tid. Akuta effekter på kulturarvet bedöms inte
uppstå inom de närmaste åren.

Skriv eventuella kommentarer som är åtgärdsspecifika i den
här kolumnen

Åtgärd

Anpassningsbehov och grund för val av prioriteringsklass

Relaterat kapitel i nulägesanalysen

Tema

Ansvarig

Övriga berörda
aktörer

Förslag till finansiering Kommentarer och förtydliganden

Övergripande

Länsstyrelsen

Kommunen

Klimatanpassningsmedel

Åtgärder med prioriteringsklass 2 ‐ Effekter märkbara idag som bedöms öka i framtiden. Arbete bör påbörjas inom de närmaste åren. Tidsperiod för genomförande: 2016‐2020.
Ansvaret för klimatanpassning på fastighetsnivå ligger i stor utsträckning på individ/fastighetsägarnivå.
Utmaningar och hinder för att initiera och intensifiera
Ta fram ett informationsmaterial riktat till medborgare om klimatförändring,
klimatanpassning och individens ansvar (72‐timmarsregeln) som kommunerna Kunskapen om detta är bristfällig hos många. Ett sätt att uppnå förändringar i beteende hos allmänheten är klimatanpassningsarbetet på kommunal och regional nivå
kan använda. En version ska rikta sig till skolungdomar på högstadie eller
att rikta information till skolungdomar.
gymnasienivå.
Människors hälsa och säkerhet ‐ risk och sårbarhet och
krisberedskap

Människors hälsa och Länsstyrelsen
säkerhet

Kommuner, MSB

Klimatanpassnings‐medel,
alternativt anslag 2:4
Krisberedskap

Sjukdomsrisker och andra hälsoeffekter till följd av klimatförändringen är ett område där Länsstyrelsen och Människors hälsa och säkerhet ‐ risk och sårbarhet och
krisberedskap
många kommuner behöver mer kunskap. Sjukdomsrisker och andra hälsoeffekter på grund av
klimatförändringen är ett område som arbetas relativt lite med idag. Det är viktigt att arbetet kommer igång
inom de närmaste åren.

Människors hälsa och Länsstyrelsen
säkerhet

Västra
Götalandsregionen

Klimatanpassningsmedel för
Länsstyrelsens insats

Inventera vilket underlag och stöd som finns gällande klimatförändringarnas
Webbenkäten visade att få kommuner har kommit igång med att titta på vilka risker och sårbarheter som
påverkan på samhällsviktig verksamhet och sammanställa ett stödmaterial som finns för samhällsviktig verksamhet kopplat till klimatförändringen. Att säkra samhällsviktig verksamhet för
kommunerna kan använda för att arbeta med detta.
att klara klimatförändringarnas konsekvenser är ett arbete som bör komma igång inom de närmaste åren.
I samarbete mellan Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen stämma av
kunskapsläge och underlag gällande sjukdomsrisker och andra hälsoeffekter
kopplade till klimatförändringen. 1. Identifiera behov av kunskapsunderlag
som behöver förmedlas till länets kommuner. 2. Utifrån detta sammanställa ett
kunskaps‐/planeringsunderlag till stöd för kommunerna.

Värmebölja är en risk som kommer att öka i framtiden, men som kommunerna i Västra Götalands län hittills Människors hälsa och säkerhet ‐ risk och sårbarhet och
Öka kunskapen om och utveckla beredskap för värmeböljor. Inventera och
sammanställa rekommendationer för byggande för att motverka värmeböljors arbetat relativt lite med och där kunskapen generellt är lägre än vad gäller övriga klimatrelaterade risker.
krisberedskap
effekter i större tätorter.

Länsstyrelsen/Västra kommuner, Boverket,
Bebyggd miljö,
Människors hälsa och Götalandsregionen andra länsstyrelser
säkerhet

Klimatanpassningsmedel

Värmeböljor förväntas öka på sikt och kan orsaka ökad
dödlighet. Risker kopplade till exempelvis översvämningar och
skred är dock mer akuta för länet.

Älvsamordningsgrupper bör utifrån översvämningsrisker arbeta med att
Översvämningsrisker behöver hanteras gemensamt utmed hela vattendraget. Älvsamordningsgrupperna är
identifiera riskområden med riskobjekt, samt identifiera skyddsobjekt (vad som väletablerade forum där dessa frågor kan hanteras.
behöver skyddas). De samhällsviktiga objekten ska prioriteras högst.
Älvsamordningsgrupperna är också viktiga forum för att skapa samsyn om
strategier för skydd mot negativa konsekvenser av översvämning.

Samverkan för klimatanpassning

Människors hälsa och Älvsamordningsgrupp
säkerhet
erna

Deltagande organisationer
bidrar med att avsätta tid för
de personer som deltar.

Översvämningsrisker finns redan i dagsläget och arbetet bör
intensifieras med att arbeta för att minska konsekvenserna av
översvämning.

Risk för förorening och eutrofiering av mottagande recipient. Minska utsläppen av orenat vatten och se till
Utökad tillsyn på tillståndspliktiga anläggningar kopplade till kommunala
avloppsreningsverk och tillhörande ledningsnät inklusive system och ledningar att dagvattenflödet magasineras och fördröjs samt så långt möjligt omhändertas lokalt.
för dagvattenhantering.

Vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning

Tekniska
försörjningssystem/
Människors hälsa och
säkerhet
Tekniska
försörjningssystem/
Människors hälsa och
säkerhet
Människors hälsa och
säkerhet/ Naturmiljö

Förarbete krävs troligen för att starta upp detta. Arbete bör
inledas inom några år. Länsstyrelsen kommer att arbeta
vidare med formuleringen av den här åtgärden.

Länsstyrelsen

Kommunen

Prioritering inom nuvarande
ekonomiska ramar

Länsstyrelsen

Kommunen

Länsstyrelsen kommer att arbeta vidare med formuleringen
Utreda vidare för
kostnadsbedömning och beslut av den här åtgärden.
om finansieringslösning

Länsstyrelsen/
Kommunen

Berörda markägare och
brukare.

Utreda vidare för
Länsstyrelsen kommer att arbeta vidare med formuleringen
kostnadsbedömning och beslut av den här åtgärden för att förtydliga vad åtgärden mer exakt
om finansieringslösning
består av.

Länsnivå

Utökad tillsyn av förorenade områden, industrier och andra miljöstörande
verksamheter samt potentiella föroreningskällor i övrigt i områden med
översvämningsrisk.

Översvämningsriskerna ökar i och med klimatförändringarna. I många områden med översvämningsrisk finns Vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning
också förorenad mark. Arbete behöver vidtas för att förhindra ökad spridning och läckage av föroreningar
och giftiga ämnen till följd av översvämningar.

Utökad avsättning av skyddszoner samt återskapande av svämplan och
våtmarker i anslutning till riskutssatta vattendrag.

Minska jorderosion och näringsämnesläckage samt minska de direkta effekterna av översvämningar.

Vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning

Vattenråden bör användas som ett forum för att diskutera och samråda kring
behovet av klimatanpassningsåtgärder som berör vattendragen i länet.

Översvämningsrisker behöver hanteras gemensamt utmed hela vattendraget. Vattenråden är väletablerade
forum där en dialog kan föras kring dessa frågor.

Vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning

Övergripande

Fortsatt arbete med revidering av skötselplaner: Utveckla en ny mall för
skötselplaner för skyddade områden med infogade erfarenheter från den
analys och revidering av skötselplaner med klimatanpassning som genomförts i
klimatprojekt 2013. Skötselplanemallen ska implementeras i
områdesskyddshandläggarnas arbete.

Naturreservaten i länet hyser hög mångfald av värdefull natur. För varje naturreservat finns en skötselplan
som ska se till att syftena med naturreservatet uppnås. Dessa planer är inte anpassade till ett förändrat
klimat och många behöver revideras så att värdefulla biotoper inte går förlorade. Framtida
klimatförändringseffekter kan ses redan i dag t ex igenväxning och trädsjukdomar. Arbetet med att ta fram
åtgärder för att minska förlust av naturvärden i de områden vi gjort till reservat behöver påbörjas redan nu.

Naturmiljö

Naturmiljö

Initiera och stödja verksamheter som skapar och återskapar våtmarker, både
stora och små arealer.

Motverka förlust av biologisk mångfald, våtmarker viktiga för vattenhållning i landskapet samt för bindande Naturmiljö
av koldioxid. Många våtmarker har förlorats pga utdikning, viktigt börja snart för att minska problem med
översvämning nedströms våtmarker.

Naturmiljö, Areella
näringar

Länsstyrelsen

I ett uppstartsprojekt ellet pilotverksamhet arbeta med svämplan: låta det
svämma över där det är som lämpligast, arbeta ut ett ersättningsssystem till
markägare, använda goda exempel som visningsobjekt.

Ökade översvämningsrisker är en av de tydligaste konsekvenserna av klimatförändringarna för Västra
Naturmiljö
Götalands län. Samtidigt är det viktigt att vid åtgärder inte förstöra naturmiljöer i onödan, utan istället
arbeta med naturen i största möjliga mån. Genomtänkta åtgärder för svämplan minskar översvämningsrisker
nedströms, minskar markkonflikter, undviker hot mot biologisk mångfald.

Naturmiljö,
Människors hälsa o
säkerhet, Areella
näringar

Länsstyrelsen

Kommuner, markägare

Utreda vidare för
Viktigt börja snart för att minska problem med
kostnadsbedömning och beslut översvämningar och förlust av biologisk mångfald. Centrala
verk bör ta fram ersättningssystem till markägare,
om finansieringslösning
Länsstyrelsen handleder kommunerna, vilka måste se till att
åtgärderna genomförs

Ta fram en projektbeskrivning för ett samarbete mellan Länsstyrelsen,
Trafikverket och kraftbolag för att skapa mer och bättre nätverk av gröna
korridorer. Länsstyrelsen tar initiativet till detta.

Öka spridningsmöjligheter för arter i rörelse, motverkar förluster av hotade arter. Hotade och andra arter på Naturmiljö
vandring med klimatet behöver mer habitat i nätverk

Naturmiljö,
Infrastruktur

Länsstyrelsen

Trafikverket, Kraftbolag

Utreda vidare för
kostnadsbedömning och beslut
om finansieringslösning

Naturmiljö

Länsstyrelsen

Naturvårdsverk,
Universitet, muséer

Anpassningsbehovet ska formuleras om för en tydligare
Klimatanpassningsmedel
alternativt utreda vidare för
koppling till nulägesanalysen.
kostnadsbedömning och beslut
om genomförande och
finansieringslösning

Initiera inventeringar av arter och habitat som förväntas bli än mer hotade av Avgörande att ha kunskaper innan man tar beslut.
klimatförändringarna inom ÅGP, miljöövervakning och enskilda inventeringar
för att komma fram till bästa sätt att ågärda problem.

Naturmiljö

Länsstyrelsen/Vatten De organisationer som
myndigheten/Vattenr har representanter i
vattenråden
åden
Länsstyrelsen

GIS‐analys över var det finns möjlighet för havsstrandängarna att inta högre
marklägen när havet stiger. Jämförelse av dagens areal av havsstrandäng i
förhållande till potentiella arealer. Redovisning av vad de potentiella arealerna
har för markanvändning idag. Genomföra inventering av kustgentiana som är
en ÅGP‐art kopplad till havsstrandängar, samt analysera konsekvenser för
arten kopplat till klimatförändring. Ta fram förslag till åtgärder för att arten
långsiktigt ska kunna bevaras.

Naturmiljö
För att klara Bohusläns värdefulla strandängar vid den höjning av havsnivån som pågår på grund av
klimatförändringarna måste en bättre planering av markanvändningen ske. Havsstrandängar är en värdefull
miljö för både biologisk mångfald, kulturell identifikation i kustlandskapet och friluftsliv/rekreation. Brist på
planering kan leda till onödigt stora förluster av strandäng samt dessutom till onödigt stora
intressekonflikter.

Naturmiljö, Areella
Länsstyrelsen
näringar, Kulturmiljö,
Bebyggd miljö

Kunskapshöjande samverkansprojekt om biologisk mångfalds betydelse för
ekosystemtjänster och mänsklig välfärd i ett modellområde.

För att få ett system för värdering av ekosystemtjänster i ett varierat landskap. Ekosystemtjänsternas
betydelse i samhället måste föras ut på ett tydligt sätt enligt EU och nationella prioriteringar.

Naturmiljö

Naturvård,
vattenvård, areella
näringar, bebyggd
miljö

Areella näringar ‐ jordbruk och skogsbruk

Areella näringar,
Länsstyrelsen
vattenvård, natumiljö

(Risktänkande) Informera markägare om alternativ användning av
Lantbruk och skogsbruk behöver tänka mer stratgeiskt kring riskminimering ‐ ex vad är lämplig
översvämningsmarker för att få in ett risktänkande gällande markanvändning. markanvändning för marker som regelbundet svämmar över. Ett långsiktigt arbete som behöver starta.

Länsstyrelsen

Nuvarande finansiering för
vattenråden
Klimatanpassningsmedel

Länsstyrelsen kommer att arbeta vidare med formuleringen
Utreda vidare för
kostnadsbedömning och beslut av den här åtgärden för att förtydliga vad åtgärden mer exakt
om finansieringslösning
består av.

Klimatanpassningsmedel

Kopplingen till klimatanpassning ska förtydligas.
Kommuner, Trafikverket, Utreda vidare för
Turistnäringen
kostnadsbedömning och beslut
om finansieringslösning

LRF andra rådgivorg

Klimatanpassningsmedel

Skriv eventuella kommentarer som är åtgärdsspecifika i den
här kolumnen

Åtgärd

Anpassningsbehov och grund för val av prioriteringsklass

Länsnivå

Relaterat kapitel i nulägesanalysen

Tema

Ansvarig

Areella näringar ‐ jordbruk och skogsbruk

Länsstyrelsen
Areella näringar,
människors hälsa och
säkerhet

Övriga berörda
aktörer

Förslag till finansiering Kommentarer och förtydliganden

MSB, Livsmedelsverket,
LRF

Länsstyrelsen kommer att arbeta vidare med formuleringen
Utreda vidare för
kostnadsbedömning och beslut av den här åtgärden för att förtydliga vad åtgärden mer exakt
består av.
om finansieringslösning

Åtgärder med prioriteringsklass 3 ‐ Framtida förväntade effekter som behöver bevakas. Tidsperiod för genomförande: 2021‐2100
Länsstyrelsen kommer att utreda om behov finns att jobba med
livsmedelsförsörjningsfrågor ur ett klimatanpassningsperspektiv på regional
nivå.

De konsekvenser som klimatförändringen får i andra delar av världen, kommer att drabba också Västra
Götalands län. Detta gäller till exempel frågor som livsmedelsförsörjning.

Skriv eventuella kommentarer som är åtgärdsspecifika i den
här kolumnen

Åtgärd

Anpassningsbehov och grund för val av
prioriteringsklass

Relaterat kapitel i
nulägesanalysen

Tema

Ansvarig

Övriga berörda
aktörer

Förslag till
finansiering

Kommentarer och
förtydliganden

Åtgärder med prioriteringsklass 1 ‐ Existerande stora problem, arbete behöver påbörjas/intensifieras omgående. Tidsperiod för genomförande: 2014‐2015.

Kommunal nivå

Alla kommuner bör utse och ge mandat åt en person
eller arbetsgrupp som har ansvaret för att samordna
klimatanpassningsarbetet inom kommunen.

Då klimatanpassningsarbetet är en tvärsektoriell
fråga som berör de flesta av kommunens
förvaltningar behövs ett övergripande
samordningsansvar för att driva frågorna.
Samordningen av arbetet är angelägen, personer
med utpekat ansvar finns redan i flera kommuner.

Kommunerna bör integrera klimatanpassningsfrågor i
sin risk‐ och sårbarhetsanalysprocess i inventering,
värdering och scenariobedömningar av risker.

Flera klimatrelaterade risker kopplade till framför allt Människors hälsa och säkerhet ‐ risk och
extrema väderrelaterade händelser kan fångas upp sårbarhet och krisberedskap
och hanteras i RSA processen för att stärka
kommunens förmåga att hantera riskerna och vidta
klimatanpassningsåtgärder för riskreducering.

Kommunerna bör integrera
klimatanpassningsperspektivet i högre grad i fysisk
planering för byggande och infrastruktur: ÖP (peka ut
riskområden genom kartering, ange lägsta golvhöjd),
FÖP (modellering för lämplig markanvändning ‐
angivande av lämplighet för exploatering, strategisk
planering för blå‐grön struktur) samt DP
(dagvattenutredning m.m.) Det finns flera andra
planeringsinstrument än FÖP. Ovanför DP används
ibland Program för Detaljplan för att styra DP.
Planbesked kan behövas utvecklas till att hantera
klimatfrågor. Utvecklingsplaner för särskilda områden
kan användas istället för FÖP. Eller rena policybeslut.

Klimatanpassning behöver integreras i den fysiska
planeringen i högre utsträckning än vad som sker
idag.

Kommunerna bör vid planering använda
mångfunktionella lösningar/lösningar med
synergieffekter för hållbar stadsutveckling: Gröna tak
och fasader, gröna kilar/ stråk/korridorer, utnyttjande
av befintliga grönområden, urbana våtmarker, val av
genomsläppliga markbeläggningar

Övergripande planer, strategier och
organisation på kommunal nivå

Övergripande

Kommunen

Kommunens ordinarie
budget

Människors hälsa och Kommunen
säkerhet

Länsstyrelsen, aktörer Anslag 2:4
inom kommunens
krisberedskap
geografiska område
som ingår i RSA
processen

Klimatanpassning i fysisk planering

Bebyggelse och
infrastruktur

Kommun

Länsstyrelsen genom Ordinarie budget ‐ Att
tillsyn i
bygga klimatanpassat
planprocessen.
redan idag kostar
mindre i framtiden.

Anpassning av befintliga tätorter genom många små
åtgärder som sammantaget ger en stor effekt i flera
avseenden. Hantering av vatten genom att öka
grönskan och mer öppna lösningar. Synliggöra
vattnet.

Klimatanpassning i fysisk planering

Bebyggd miljö och
Infrastruktur

Kommun

Länsstyrelsen

Ordinarie budget ‐
Mångfunktionella lösningar som
Kontinuerliga åtgärder i omedelbart minskar stadsmiljöns
samband med att andra sårbarhet.
åtgärder ändå planeras
och genomförs.

Kommunerna bör i ÖP, FÖP, program för detaljplan och Viktigt att planera och förbereda för att slippa vidta
detaljplaner planlägga mark i syfte att vid höga flöden
akuta åtgärder som har negativa bieffekter.
göra plats för vatten för att minska erosion,
sedimenttransport, oönskade översvämningar samt öka
naturvärdena genom att tillföra en ny biotop.

Klimatanpassning i fysisk planering

Bebyggd miljö/
Naturmiljö

Kommunen

Berörda markägare
och brukare,
Länsstyrelsen

Ordinarie budget ‐ Att
bygga klimatanpassat
redan idag kostar
mindre i framtiden.

Tekniska
Kommunen
försörjningssystem,
Bebyggd miljö,
Människors hälsa och
säkerhet, Naturmiljö

SGI, Trafikverket,
Länsstyrelsen

Ordinarie budget,
alternativt utreds
vidare för
kostnadsbedömning
och beslut om
genomförande och
finansieringslösning.

Naturvård, bebyggd
miljö

Länsstyrelsen

Ordinarie budget ‐
Kontinuerliga åtgärder i
samband med att andra
åtgärder ändå planeras
och genomförs.

Kommunen bör kartlägga översvämnings‐ och
skredrisker inom sitt geografiska område i syfte att
identifiera befintlig riskutsatt bebyggelse och
infrastruktur. Vid val av skyddsåtgärder bör både
tekniska och biologiska skydd övervägas.

Översvämnings‐ och skredrisker finns redan i dagens Klimatanpassning i fysisk planering
klimat och bedöms öka i framtiden. Viktigt underlag
för att kunna prioritera och planera framtida insatser
(t ex förändrade användningsområden,
omlokalisering av samhällsviktig verksamhet).

Naturmiljö
Kommunerna bör planera för viktiga ekosystemtjänster i Både parkförvaltning, planerare och ekologer
och kring tätorterna, exempelvis träd samt bo‐ och
behöver samarbeta på kommunerna för att bibehålla
födomiljöer för pollinatörer, fåglar och fladdermöss.
och återskapa naturmiljöer i och kring tätorter för att
vi ska ha tillgång till livsviktiga ekosystemtjänster.

Kommun

RSA processen finns redan i kommunerna.
Länsstyrelsens utbildningsinsats våren
2014 bör byggas vidare på medan
kunskapen är färsk i kommunerna.

Viktigt att snabbt få igång praktiskt
kostnadseffektiva åtgärder som när
problemet med höga flöden åtgärdas, inte
medför negativa konserkvenser
nedströms, utan snarare tillför positiva
effekter både uppströms och nedströms
det område som ska skyddas från
översvämning.

Förutom biologisk mångfald gynnas även
människors hälsa och välbefinnande, samt
samhällets anpassning till
klimatförändringar förbättras.

Skriv eventuella kommentarer som är
åtgärdsspecifika i den här kolumnen

Åtgärd

Anpassningsbehov och grund för val av
prioriteringsklass

Relaterat kapitel i
nulägesanalysen

Tema

Ansvarig

Övriga berörda
aktörer

Förslag till
finansiering

Länsstyrelsen

Ordinarie budget

Länsstyrelsen, MSB

Anslag 2:4
krisberedskap

Kommentarer och
förtydliganden

Åtgärder med prioriteringsklass 2 ‐ Effekter märkbara idag som bedöms öka i framtiden. Arbete bör påbörjas inom de närmaste åren. Tidsperiod för genomförande: 2016‐2020.

Kommunal nivå

Alla kommuner bör ta ett aktivt beslut gällande om
kommunen har behov av en kommunal
klimatanpassningsplan och i så fall dess omfattning.
Beslut med motivering bör förmedlas till Länsstyrelsen.

Det är viktigt att kommunen aktivt tar ställning till
behovet av klimatanpassnignsåtgärder utifrån de
unika förutsättningar som finns inom kommunens
geografiska område. Det är för många kommuner
inte nödvändigt att ha en kommunal
klimatanpassningsplan, men ett aktivt beslut bör tas
någon gång under nästa mandatperiod.

Övergripande planer, strategier och
organisation på kommunal nivå

Övergripande

Kommunerna bör se över hur samhällsviktig verksamhet
inom kommunen klarar klimatrelaterade risker så som
värmeböljor och översvämningar. Detta kan integreras i
arbetet med kommunens risk‐ och sårbarhetsanalys.

Webbenkäten visade att få kommuner har kommit
igång med att titta på vilka risker och sårbarheter
som finns för samhällsviktig verksamhet kopplat till
klimatförändringen. Att säkra upp samhällsviktig
verksamhet för att klara klimatförändringarnas
konsekvenser är ett arbete som bör komma igång
inom de närmaste åren.

Människors hälsa och säkerhet ‐ risk och
sårbarhet och krisberedskap

Människors hälsa och Kommunen
säkerhet

Modernisering av system för omhändertagande av
dagvatten: Öppna (bio‐)dammar och (‐)diken ,
anpassning av grönområden, kombinerade
översvämningsskydd och aktivitetsytor

Befintliga dolda rörsystem för hantering av dagvatten Klimatanpassning i fysisk planering
behöver kompletteras med mer öppen
dagvattenhantering. Befintliga system
underdimensionerade redan för dagens nivåer.

Tekniska
försörjningssystem

Kustkommunerna bör utreda behovet av lämpliga
skyddsåtgärder mot stigande havsnivåer. Utredning
behövs för varje enskilt kustsamhälle eftersom
förutsättningarna är helt olika från fall till fall.

Stigande havsnivåer är ett problem som alla
kustkommuner måste ha hänsyn till.

Klimatanpassning i fysisk planering

Kommunen
Bebyggd miljö,
Människors hälsa och
säkerhet

SMHI, Länsstyrelsen

Ordinarie budget,
alternativt utreds
vidare för
kostnadsbedömning
och beslut om
genomförande och
finansieringslösning.

Vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning

Tekniska
Kommuner
försörjningssystem/
Människors hälsa och
säkerhet

Länsstyrelsen

Kommunen bör utreda
vidare för
kostnadsbedömning
och beslut om
genomförande och
finansieringslösning.
Kommunen bör utreda
vidare för
kostnadsbedömning
och beslut om
genomförande och
finansieringslösning.

Alla kommuner bör ta fram lokala
Trygga vattenförsörjningen även i ett förändrat
vattenförsörjningsplaner som tar hänsyn till
klimat.
klimatförändringarnas påverkan på vattenförsörjningen.

Kommunen

Kommunen

Ordinarie budget ‐
Kompletteringar kan
göras i samband med
att man upprustar
befintliga fysiska
miljöer.

Det viktiga är att man ser till hela systemet
för omhändertagande och rening av
dagvatten istället för enskilda åtgärder.
Särskilt inom verksamhetsområden för VA,
där ansvaret ligger på VA‐kollektivet mer
än fastighetsägaren.

Detta ska stämmas av med åtgärder som
tas upp i arbetet enligt Vattendirektivet.

Alla kommuner bör intensifiera sitt arbete med
inrättande av vattenskyddsområden för att minska
risken för förorening av dricksvattentäkter.

Risken för förorening av dricksvattentäkter bedöms Vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning
öka i och med klimatförändringen och ett stärkt
skydd är därför viktigt för att skydda
dricksvattentäkter och säkerställa en god försörjning
av dricksvatten. Forksning visar att mer regn leder till
både förhöjda grundvattennivåer och ytavrinning
vilket på sikt ökar risken för förorenat dricksvatten
genom förorenande ämnen och giftiga substanser.
Det är därför viktigt att vattentäkter skyddas.

Tekniska
Kommunen/kommu Länsstyrelsen
försörjningssystem/ nala bolag
Människors hälsa och
säkerhet

Alla kommuner bör analysera behov av och genomföra
åtgärder på vattenverk för att hantera försämrad
råvattenkvalitet på grund av klimatförändringarna, till
exempel ökad förekomst av mikroorganismer.

Minska risken för smitta genom förorenat
dricksvatten. Risken för smittämnen i råvattnet kan
öka i ett förändrat klimat. Otjänligt dricksvatten och
kostsamma sjukdomsutbrott kan bli följden om
åtgärder inte vidtas.

Vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning

Tekniska
Kommunen
försörjningssystem/
Människors hälsa och
säkerhet

Livsmedelsverket

Utökad tillsyn på anmälningspliktiga anläggningar
kopplade till kommunala avloppsreningsverk och
tillhörande ledningsnät inklusive system och ledningar
för dagvattenhantering.

Risk för förorening och eutrofiering av mottagande
Vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning
recipient. Minska utsläppen av orenat vatten och se
till att dagvattenflödet magasineras och fördröjs samt
så långt möjligt omhändertas lokalt.

Tekniska
Kommunen
försörjningssystem/
Människors hälsa och
säkerhet

Länsstyrelsen

Areella näringar ‐ jordbruk och skogsbruk

Areella näringar,
naturmiljö

Kommun

Länsstyrelsen som
Prioritering inom
Länsstyrelsen kommer att arbeta vidare
kompetensförsörjare nuvarande ekonomiska med formuleringen av den här åtgärden
ramar
för att förtydliga vad åtgärden mer exakt
består av.

Areella näringar ‐ jordbruk och skogsbruk

Tekniska
försörjsystem,
Naturmiljö, Areella
näringar

Kommun

Länsstyrelsen som
Prioritering inom
kompetensförsörjare nuvarande ekonomiska
ramar

Alla kommuner bör arbeta med sitt
Visa på möjligheter
jordbruks/skogsbruksmarkinnehav så att de går före
med gott exempel genom att klimatanpassa både
naturmiljön och påverkan på bebyggelse och exempelvis
göra plats för vatten, samt underlätta
ekosystemtjänster.
Alla kommuner bör se över de markavvattningsföretag
som de är delaktiga i eller som de släpper vatten till.

Markavvattningsföretagen intill tätorter tar i många
fall mot mer vatten än vad de är anpassade till.

Det är redan ett krav att ändamålsenliga
vattenskyddsområden ska finnas.

Kommunen bör utreda
vidare för
kostnadsbedömning
och beslut om
genomförande och
finansieringslösning.
Förarbete krävs troligen för att starta upp
Prioritering inom
nuvarande ekonomiska detta. Arbete bör inledas inom några år.
ramar

Skriv eventuella kommentarer som är
åtgärdsspecifika i den här kolumnen

Åtgärd

Anpassningsbehov och grund för val av
prioriteringsklass

Relaterat kapitel i
nulägesanalysen

Tema

Ansvarig

Övriga berörda
aktörer

Förslag till
finansiering

Kommentarer och
förtydliganden

Kommunal nivå

Åtgärder med prioriteringsklass 3 ‐ Framtida förväntade effekter som behöver bevakas. Tidsperiod för genomförande: 2021‐2100
Kommunen bör inventera och kartlägga utsatta grupper Dödligheten ökar vid värmeböljor. Att ha koll på och
vid värmebölja för att kunna genomföra riktade insatser kunna rikta information till utsatta grupper, minskar
i händelse av vädervarning värmebölja.
hälsoeffekterna.

Människors hälsa och säkerhet ‐ risk och
sårbarhet och krisberedskap

Människors hälsa och Kommunen
säkerhet

Länsstyrelsen, Västra Anslag 2:4
Götalands‐regionen krisberedskap

Andra klimatrisker är mer akuta i
dagsläget, men kommunerna bör börja
planera även för värmebölja.

Skriv eventuella kommentarer som är
åtgärdsspecifika i den här kolumnen

Den här tabellen innehåller åtgärder där Länsstyrelsen bedömer att samverkan och partnerskap mellan offentliga aktörer på olika nivåer och civilsamhället är en förutsättning för att åtgärderna ska vidtas.

Åtgärd

Anpassningsbehov

Relaterat kapitel i nulägesanalysen

Tema

Ansvarsfördelning

Hantering av översvämningsriskerna vid Vänern.

Översvämningsproblematiken kring Vänern och
skredriskproblematiken i Göta älvdalen hänger ihop och
frågorna står i fokus redan idag. Att hitta lösningar för att
hantera översvämnings‐ och skredriskerna i Vänern – Göta
älv är en av de viktigaste klimatanpassningsfrågorna för
Västra Götalands län.

Geografiska variationer och de tre stora
utmaningarna

Människors hälsa och säkerhet,
Bebyggd miljö, Naturmiljö, Tekniska
försörjningssystem, Infrastruktur

Regering, Länsstyrelsen, kommuner vid
Vänern, berörda sektorsmyndigheter,
Vattenfall

Aktivt fortsatt arbeta för att minska skredriskerna i Göta älvdalen utifrån
regeringsbeslut baserat på SGIs regeringsuppdrag för Göta älvutredningen och
Delegation för klimatanpassningsinsatser avseende skredrisker i Göta
älvdalen.

Geografiska variationer och de tre stora
Skredriskerna i Göta älvdalen är stora redan idag och
beräknas öka i ett förändrat klimat. Att hantera
utmaningarna
skredriskproblematiken i Göta älvdalen är en av de viktigaste
frågorna för klimatanpassningsarbetet i Västra Götalands
län. Skredrisken i Göta älvdalen är ett viktigt fokusområde
för Länsstyrelsen och en mycket viktig del i att klimatanpassa
länet. Skredriskerna beräknas öka i och med
klimatförändringen. Kommunerna efterfrågar tydlighet från
statens sida för att själva kunna arbeta med frågan.

Människors hälsa och säkerhet,
Bebyggd miljö, Naturmiljö, Tekniska
försörjningssystem, Infrastruktur

Länsstyrelsen, SGI, kommuner med flera

Länsstyrelsens pågående aktiviteter och aktiviteter som ligger i verksamhetsplaneringen för 2014
I den här tabellen redovisas de aktiviteter som Länsstyrelsen vill lyfta fram som viktiga och som redan pågår eller ligger i verksamhetspalneringen för 2014.

Åtgärd

Anpassningsbehov

Tema

Ansvarig

Övriga berörda aktörer Finansiering

Fortsätta att delta i nätverket Regions and biodiversity,
internationellt nätverk för klimatanpassning, grön
infrastruktur och ekosystemtjänster.

För kunskaps‐ och
erfarenhetsutbyte i Europa på
lokal och regional nivå.

Naturvård,
bebyggd miljö

Länsstyrelsen

ENCORE‐nätverket

Planera och genomföra ett regionalt kunskapsprojekt
”arbetsmetodiker i ras och skred"

I Västra Götaland i ett förändrat Människors
klimat identifierades behovet av hälsa och
att öka kunskap och förmåga att säkerhet
hantera vissa olyckor och
störningar, t.ex. hur
räddningsinsatser bäst genomförs

Länsstyrelsen

MSB

Ledningsspel skred i Göta älv med presumtiva
räddningsledare för Länsstyrelsens räddningstjänstansvar.

Skred i Göta älvdalen är en av de Människors
största klimatrelaterade riskerna i hälsa och
länet.
säkerhet

Länsstyrelsen

Klimatanpassningsmedel

