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Förlängning av Avfallsplanens giltighetstid
Borås Stads styrdokument Avfallsplan fastställdes av Kommunfullmäktige 20 juni
2012 och gäller till och med 2016. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen.
Arbetet med revidering har påbörjats i samarbete med Miljöförvaltningen, Borås
Energi m fl.
En avfallsplan är dock avhängig av hur kommunens miljömål kommer att se ut. Befintliga miljömål gäller också till och med 2016 och en styrgrupp är utsedd för att få
fram nya miljömål för 2017-2020. Avfallsplanen kan utarbetas delvis parallellt med
detta, men kommer inte hinna bli klar under 2016, vilket innebär att den befintliga
planen behöver förlängas att gälla även 2017.
Vid sammanträdet lämnades en protokollsanteckning, se bilaga.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads Avfallsplan förlängs att gälla till och med år 2017.
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PROTOKOLLSANTECKNING

Förlängning av Avfallsplanens giltighetstid
Borås Stads Avfallsplan fastställdes av Kommunfullmäktige 20 juni 2012 och gäller till och
med 2016. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen. Dokumentet är en viktig del för att
kunna utveckla, utvärdera och följa upp miljöarbetet i Borås stad. Att behöva förlänga
giltighetstiden på målen när man har haft knappt fyra år på sig att planera och revidera
tycker vi är häpnadsväckande. Vi ställer oss frågan; varför har det inte hänt något tidigare?

För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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- Regional avfallsplan
Fokusområden
Detaljerade mål för fokusområden
- Fokusområde 1: Avfallsmängderna har minskat
- Fokusområde 2: Avfall är en resurs
- Fokusområde 3: Invånaren är nöjd med avfallshanteringen
Aktiviteter

3
4
5
6
7
7
8
9
10

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 20 juni 2012
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2017
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Avfallsplan
Sammanfattning

Det har skett stora förbättringar inom avfallshanteringen i Borås sedan 2001 då föregående
avfallsplan antogs. Avfall ses idag som en resurs och avfallshanteringen i Borås håller en
miljömässigt hög nivå.
Borås var en av de första städerna i Sverige som satsade på biogasproduktion. Sobackens
biogasanläggning stod klar 1994 och är fortfarande i drift. En satsning har gjorts på infrastruktur för gasdistribution och nya gasfordon har införskaffats. Borås har även etablerat
avfallsförbränning för produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el. Avfallsmängderna har
ökat under det senaste decenniet, men fler människor sorterar sitt avfall och den allmänna
kunskapen om avfallet och dess farlighet är större.
Borås sätt att omhänderta avfall är ett bra exempel som många vill ta lärdom av. Det finns
dock förbättringsområden, och nyttan med avfallshanteringen kan öka ännu mer. Ambitionen med den nya avfallsplanen är att öka fokus på speciellt tre områden.
År 2020 ska avfallshanteringen ha utvecklats så att:
1. Avfallsmängderna har minskat
2. Avfall är en resurs
3. Invånaren är nöjd med avfallshanteringen
Dessa tre områden kallas fokusområden.
En stor utmaning ligger i att förebygga uppkomsten av avfall. Prognoser tyder på att avfallsmängderna kommer att fortsätta att öka, med undantag för perioder med lågkonjunktur. Ökade avfallsmängder ställer högre krav på hantering och omhändertagande av avfall.
Avfall ska ses som en resurs och ska hanteras för att främja en hållbar utveckling.
Nedskräpningen i samhället har ökat, såväl i Borås som nationellt. Nedskräpningen har
ekonomiskt och miljömässigt negativa konsekvenser och främjar inte en hållbar utveckling.
Aktiviteter i avfallsplanen verkar för att öka handeln med begagnade produkter. Utmaningen blir att hitta nya kanaler och marknadsytor för kontakt mellan köpare och säljare.
Materialåtervinningen har ökat det senaste decenniet, men det finns fortfarande material
med producentansvar som inte tas om hand enligt lag. Insamlingssystemet kan förbättras
för att göra sortering och inlämning av avfall mer attraktivt.
För att nå målen krävs utbildning, information och motivation samt ett hållbart insamlingsoch behandlingssystem. Avfallsplanen visar på mål och nödvändiga åtgärder för att Borås
ska bli en hållbar stad inom avfallsområdet.
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Inledning

Enligt miljöbalken är varje kommun i Sverige skyldig att upprätta en renhållningsordning,
som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen utgörs av en avfallsplan och
av de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen.
Kommunfullmäktige har ansvaret för att hushållsavfall omhändertas och återvinns eller
bortskaffas. Borås Energi och Miljö AB sköter på uppdrag av Kommunfullmäktige avfallshanteringen i Borås. Förändringar i avfallstaxa, föreskrifter och avfallsplan ska beslutas av
Kommunfullmäktige.
Det hushållsavfall som omfattas av producentansvar ansvarar Kommunfullmäktige inte för,
men Borås Energi och Miljö kan ha uppdrag åt producenterna att exempelvis sköta tömning och städning av återvinningsstationer.
Sverige har via Miljömålsrådet antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen ska beskriva
den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt
hållbara på lång sikt. Strävan är att vi till nästa generation, d.v.s. till 2020, ska ha löst de stora
miljöproblemen (för klimatmålet gäller år 2050).
Inom det målområde som främst berör avfallshantering, God bebyggd miljö, finns specifika mål för hanteringen. Bland annat är ett mål att den totala mängden avfall inte ska öka.
Avfallshanteringen påverkar indirekt även de övriga miljökvalitetsmålen i olika omfattning. Borås Stad har lokala miljömål. Inom området God bebyggd miljö finns mål som rör
avfallsområdet i Borås, exempelvis att allt insamlat biologiskt behandlingsbart avfall och
avloppsslam rötas till biogas.
Avfallsplan Borås Stad tar hänsyn till de nationella miljökvalitetsmålen och är utformad
med utgångspunkt från Naturvårdsverkets föreskrift om kommunala avfallsplaner. Syftet
med denna avfallsplan är att utgå från nuvarande avfallshantering och genom konkreta mål
och aktiviteter utveckla avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. Ett hållbart
samhälle karaktäriseras av att ekonomisk utveckling och social välfärd förenas med en god
miljö.
I frågor om hur avfall ska hanteras nämns ofta avfallstrappan (eg. avfallshierarkin), se figur
nästa sida. Avfallstrappan anger i vilken ordning olika metoder bör användas för att hantera
avfall på ett hållbart sätt. Avfallstrappan grundar sig på EU-direktiv och utgör grunden för
att uppnå EU:s miljömål. Avfallstrappan finns även inskriven i miljöbalken.
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Avfallstrappan.

Regional avfallsplan

I samband med arbetet med avfallsplanen har Borås tagit initiativet till ett regionalt samarbete i Sjuhärad om en gemensam avfallsplan. En styrgrupp ansvarar för projektet. Där
ingår representanter från Borås, Vårgårda, Mark och Svenljunga samt från Sjuhärads kommunalförbund.
När den regionala avfallsplanen är färdig kommer den att komplettera denna avfallsplan.
Avsikten är att ha en färdig avfallsplan för regionen 2012.
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Fokusområden

Borås avfallsplan bygger på förbättringar inom tre fokusområden. Dessa har tagits fram
utifrån en nulägesbeskrivning. Beskrivningen visar hur avfallshanteringen fungerar idag och
hur insamlingen ligger till i Borås jämfört med nationella mål. Uppföljning mot nationella
miljömål är en relativt mätbar metod på om avfallshanteringen sker i en hållbar riktning.
Tre fokusområden ska utveckla Borås avfallshantering.
1. Minskade avfallsmängder
2. Avfall är en resurs
3. Invånaren är nöjd med avfallshanteringen
Arbetet med dessa fokusområden sträcker sig till år 2020.
Tanken med första fokusområdet är dels att sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt
ska ha brutits, dels att det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallstrappan.
Minskade avfallsmängder innebär att den totala mängden avfall minskar, dvs hushållsavfall
och verksamhetsavfall. För att avfallet ska minska krävs att konsumtionen minskar och återbruket ökar.
Minska uppkomsten av avfall kan ske exempelvis genom att förändra konsumtionsmönstret. I det arbetet ingår att
- påverka trender genom information och kampanjer
- satsa på kvalitet framför kvantitet
- få in tankesätt med en behovsanalys, t ex ”behöver jag verkligen ytterligare en väska?”
- skapa möjligheter att laga sina kläder och saker framför att köpa nytt
- minska uppkomst av spill i verksamheter
- ha effektivare emballage.
Återanvändning ska vara en naturlig del i vardagen och det ska vara enkelt att handla
begagnat. Ibland kommer kläder eller ägodelar inte längre till användning i familjen, men
någon annan kan se ett behov. Då är second hand-butiker och köp och sälj-sidor på nätet
bra kanaler. Genom marknadsföring och kampanjer kan även intresset för återanvändning
väckas och ökas. En gemensam portal, som samlar information om olika ställen i Borås där
andrahandsvaror kan inhandlas, kan vara ett sätt att underlätta för invånaren.
Men avfall kommer alltid att uppstå, t ex potatisskal, utslitna skor och avföring. Detta avfall
ska användas som en resurs för att producera nya varor, eller som energi och näringsämne.
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Att se avfall som en resurs innebär en insikt i vilken nytta det ger att sortera och återanvända eller återvinna avfall. Det handlar också om att vi i Borås ska ha ett insamlingssystem
som gör det trevligt och enkelt att sortera. Hur det ska se ut för att vara optimalt vet vi inte
riktigt idag. Men säkert är att insamlingsplatser ska ligga bra placerade och se rena och fina
ut. Fastighetsnära insamling av fler fraktioner kan underlätta invånarens insats. Det är också
viktigt att avfallet återvinns så att materialet kommer till nytta, annars känns det extra arbete
som invånaren lägger ner helt onödigt.
Att invånaren är nöjd med avfallshanteringen är grunden för att Borås ska lyckas med
kretsloppsarbetet. Verksamhetsutövare måste vara lyhörda för invånarens synpunkter och
bemöta invånaren på ett bra sätt. Det är också viktigt att vid förändringar samråda och
bjuda in invånare för diskussion.
För varje fokusområde sätts detaljerade mål som ska kunna följas upp på något sätt. Målen
ska visa vad som ska uppnås och till när. Ett fokusområde kan omfattas av flera mål, och
för att uppnå målen formuleras en eller flera aktiviteter.

Detaljerade mål för fokusområden

I detta kapitel redovisas mål för de tre fokusområdena. Varje mål ska vara uppfyllt till utgången av angivet år.
De detaljerade målen ska följas upp årligen genom mätbara nyckeltal eller genomförda
aktiviteter. Borås Energi och Miljö AB ska samordna aktiviteterna och göra en årlig uppföljning av detaljerade mål eller sammanställning av aktiviteter, som tillsänds Miljö- och
konsumentnämnden senast sista februari.
Kommunen har ansvar för hantering av hushållsavfall och god kunskap om mängder och
hantering. För verksamhetsavfallet finns inte en samlad bild av hur mycket som uppkommer i Borås eller hur det hanteras. Kommunen har dock ansvar för att planera för allt avfall,
även verksamhetsavfall.
Fokusområde 1: Minskade avfallsmängder
Detaljerat mål 1:1

Mängden hushållsavfall år 2015 har minskat jämfört med år 2008.

Uppföljning:

Målet följs upp som ett nyckeltal (kg/invånare). Följs upp årligen av
Borås Energi och Miljö AB vid rapportering i Avfall Web till Avfall
Sveriges uppföljning.
Utfall 2008: 425 kg/invånare
Avfallsplan 7
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Detaljerat mål 1:2

Borås arbetar med aktiviteter för att mängden verksamhetsavfall ska
minska.

Uppföljning:

Det är svårt att följa upp att mängden minskar eftersom det inte
finns uppgift om den totala mängden. En handlingsplan får visa vad
som ska göras per år och uppföljning ske årligen på aktiviteterna.

Fokusområde 2: Avfall är en resurs
Detaljerat mål 2:1

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning har
ökat till 40 procent år 2015.

Uppföljning:

Andelen följs upp årligen av Borås Energi och Miljö AB.
Utfall 2009: 29 procent

Detaljerat mål 2:2

Det finns inget farligt avfall i hushållens svarta och vita påsar år
2020.

Uppföljning:

Mätning av mängden farligt avfall i svarta och vita påsar genom
plockanalyser.

Kommentar:

Plockanalyser gjorda 2010 visar att vi har under 1 procent farligt
avfall i vita och svarta påsar. Farligt avfall är den viktigaste fraktionen att sortera och därför är målet att allt farligt avfall ska sorteras
rätt. I dagsläget finns enbart möjlighet att följa upp i svarta och vita
påsar. Annars hade det varit relevant att följa upp för allt avfall.

Detaljerat mål 2:3

Näringsämnen i slam från kommunala reningsverk och i rötrest från
Sobackens biogasanläggning tillvaratas år 2015.

Uppföljning:

Uppföljning av andelen av slam och gödsel där näringsämnen
tillvaratagits i någon form lämnas årligen i miljörapporten till tillsynsmyndigheten

Kommentar:

Det pågår diskussioner om riskerna med att återföra slam från avloppsreningsverk till jordbruket. Detta försvårar återföringen, men
det är viktigt att näringsämnen tillgodogörs. Därför bör utredas hur

8 Avfallsplan

B 1881

kommunfullmäktiges handlingar | 29 september 2016

återföring kan ske utan att farliga ämnen sprids i naturen. Slammet
från avloppsreningsverken är certifierat enligt REVAQ (Svenskt
Vatten), vilket ger förutsättningar att återföra näringsämnen til åkermark.
Detaljerat mål 2:4

Nedskräpning utomhus har minskat med 50 procent till år 2020
jämfört med år 2012.

Uppföljning:

Mätning av nedskräpning.

Kommentar:

En mätning av mängderna skräp i centrala delar kommer att göras
i samverkan med Håll Sverige Rent, som har metoder för detta.
Samarbetet Borås Rent och snyggt kommer att driva denna fråga.
Borås Energi och Miljö ansvarar för att det finns underlag för uppföljning.
I skrivande stund finns inte kunskap om hur omfattande nedskräpningen är. Målet kan behöva revideras efter första mätning.
Uppföljning sker också på dumpning i naturmark. Miljö- och konsumentnämnden sänder nedskräpningsärenden, där ingen ansvarig
har kunnat konstateras, till Borås Energi och Miljö AB, som följer
upp och redovisar årligen. Det är dock svårt med uppföljning.

Fokusområde 3: Invånaren är nöjd med avfallshanteringen
Detaljerat mål 3:1

Minst 90 procent av invånarna är nöjda med avfallshanteringen år
2015.

Uppföljning:

Mätningar via årliga invånarundersökningar.

Kommentar:

Ett hållbart insamlingssystem karaktäriseras av att användarna
förstår hur det ska användas och varför. Därför är det viktigt att
hushållen är nöjda med insamlingssystemet. Aspekter som att det är
estetiskt tilltalande, praktiskt för invånaren och tillgängligt är viktiga
att ta hänsyn till.
Det finns inget nulägesvärde varför det är svårt att bedöma hur
svårt eller lätt målet är att nå. SCB har gjort en undersökning, men
Borås deltog inte i den. Utfallet på deltagande kommuner ligger
mellan 43 och 69 procent.
Avfallsplan 9
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Aktiviteter

Nedan presenteras Borås Stads aktiviteter för att uppnå de detaljerade målen. Tiden anger
till vilket datum aktiviteten ska vara utförd.
Avfallsplanen som helhet ska revideras minst vart fjärde år. Aktiviteterna ska följas upp
och eventuellt revideras årligen. Med ökad kunskap kan nya mål och aktiviteter tillkomma i
arbetet mot en hållbar avfallshantering.
Eventuell revidering av aktiviteterna beslutas av Kommunstyrelsen.
Aktivitet

Tid

Ansvar

Koppling
till detaljerat mål

Utse ansvarigt organ för att samordna frågor som kan
förebygga avfall; påverka konsumtionsmönster och
återanvändning.

2012

Kommun- 1:1, 1:2
ledningen

I samverkan med andra aktörer göra en långsiktig
informationsplan för ökad kunskap och motivation att
minska konsumtionen, öka återanvändningen och
förbättra sorteringen.

2012

BEM

1:2, 2:1, 2:2

Ta fram modell för uppföljning av mängden hushållsavfall som återanvänds i Borås.

2012

BEM

1:1

Utreda metoder för att vid upphandlingar kunna
2012
påverka uppkomst av avfall i entreprenader, tjänster
eller produkter. Slutsatserna lämnas till Tekniska nämnden att beakta i riktlinjerna för upphandling.

BEM

1:1, 1:2

Anordna seminarium i samverkan med näringslivskontoret med fokus på att minska avfallet.

2012

BEM

1:2

Utveckla insamlingssystemet för att öka möjligheterna
och intresset till sortering av farligt avfall.

2013

BEM

2:2

Utveckla verksamheten för återbruk så att exempelvis
mer byggmaterial kan återanvändas.

2014

BEM

1:1, 1:2, 3:1
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Utreda hur insamlingssystemet för producentansvarsavfall kan utvecklas för en ökad materialåtervinning.
Bör inkludera insamling av matavfall och hushållsavfall
för ett helhetsgrepp.

2012

BEM

2:1, 3:1

Utreda möjligheten att utveckla avfallstaxa för att gynna 2012
ökad sortering.

BEM

2:1

Utreda alternativa hanteringar av slam, där näringsämnen tillgodogörs.

2012

BEM

2:3

Kampanj med Håll Sverige Rent, med årlig mätning av
nedskräpningen. Även uppföljning av nedskräpningsärenden rapporterade av Miljöförvaltningen.

Start
2011

BEM

2:4

Mäta nöjdhet bland invånarna med insamlingssystemet. 2012,
2015

BEM

3:1

Beakta avfallshanteringen i ett tidigt skede i samhällsplaneringen. En tidig dialog mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Borås Energi och Miljö är viktig.

Löpan- Samhällsde
byggnads
förvaltningen

3:1

Förkortningen BEM står för Borås Energi och Miljö AB.
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Borås Stads styrdokument Miljömål fastställdes av Kommunfullmäktige 20 december
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behöva förlänga giltighetstiden på målen när man har haft knappt fyra år på sig att planera
och revidera tycker vi är häpnadsväckande. Vi ställer oss frågan; varför har det inte hänt
något tidigare?
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson
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För Kristdemokraterna
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Borås Stads miljömål
2013 – 2016
Miljöpolicy
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det hållbara samhället tas hänsyn
till villkor för en god miljö, vilka behov vi människor har och att de resurser som finns är
begränsade.
Hörnpelare i Borås Stads verksamheter:

»

Kretsloppsprincipen. Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller återvinna

»

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

»

Försiktighetsprincipen. Vi arbetar för att förebygga eller minska risker för skador

»

Utbytesprincipen. Vi ersätter miljö- och hälsofarliga produkter, ämnen och metoder

»

Kunskapskravet. Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att skydda människors
hälsa och miljö. Genom ett strukturerat arbetssätt verkar vi för ständiga förbättringar.

och ta om hand med minsta möjliga resursförbrukning.
möjligt.
på hälsan eller miljön.
med mindre skadliga alternativ.

Miljöarbetet i Borås Stad
Miljömål för Borås Stad visar kommunens ambitioner inom miljöområdet och konkretiserar miljöpolicyn. Här redovisas en handlingsplan för arbetet med mål, etappmål och
åtgärder för åren 2013 – 2016. Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen
verksamhet i en miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för att i samarbete med
näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett miljömässigt hållbart Borås.
I Borås Stad är miljöarbetet organiserat enligt följande:
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för

miljöarbetet och beslutar om styrdokument.
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av miljöarbetet inom
Borås Stad och utarbetar förslag till styrdokument. Miljö- och konsumentnämnden
ska stödja nämnders och bolags miljöarbete för att minimera organisationens
miljöpåverkan.
Varje nämnd och bolag ansvarar för sin verksamhets miljöarbete och för rapporte-

ringen av miljöarbetet till Miljö- och konsumentnämnden. Miljökoordinatorer ska utses
på varje förvaltning och bolag, och miljöombud ska utses till stöd för miljökoordinatorn
i större eller geografiskt spridda verksamheter. Miljökoordinator och miljöombud utgör
samverkanslänk för Borås Stads miljöarbete.

Miljömål 3

B 1890

kommunfullmäktiges handlingar | 29 september 2016

Nationella miljökvalitetsmål
och prioriterade områden

Sverige har sedan slutet av 1990-talet arbetat för att nå sexton nationella miljökvalitetsmål.
Det övergripande målet för miljöpolitiken sammanfattas i ett ”generationsmål”. Generationsmålet innebär att till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser. De sexton miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda fram till.
För att nå målen beslutar regeringen om etappmål. Etappmålen ska vara steg på vägen för
att nå målen. Ansvaret för utvärdering och uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen
är fördelat på åtta olika myndigheter, där Naturvårdsverket har samordningsansvar.
Regionalt samordnar länsstyrelserna arbetet för att nå miljökvalitetsmålen. De ska arbeta
i dialog med andra regionala myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer.
Kommunerna har en mycket viktig roll i miljömålsarbetet, som innebär att översätta
nationella och regionala mål till lokala mål och åtgärder.
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. Hur varje område relaterar till de nationella
miljökvalitetsmålen framgår i varje kapitel.

Mål och etappmål
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. Ibland kan ansvaret vara delat för flera nämnder eller bolag. Detta
innebär inte att övriga kan negligera målet – de ansvariga nämnderna eller bolagen ska leda
samarbetet med övriga berörda nämnder och bolag. När flera bolag eller nämnder delar
ansvar för etappmålet är det den först nämnda som är samordnande och sammanställer
utfört arbete vid uppföljning.
De mål och etappmål som presenteras är prioriterade under de närmaste fyra åren. Ibland
är de delmål för att nå hållbarhet ur ett längre perspektiv. Kommunens löpande arbete, som
Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns
inte med som mål och etappmål.
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Genomförande och uppföljning
För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att
nå etappmålen är det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad
åtgärdsplan. De åtgärder och aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras
kommunens digitala verktyg för målstyrning. Tre gånger per år, vid tertialuppföljning och
årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och uppdateras.
När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar för att nå
etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i
budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål.
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur
arbetet med miljömålen fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska
synliggöra arbetet för att nå miljömålen för allmänheten.

Etappmål
Ansvarig nämnd/bolag
Ta fram åtgärdsplan
Integrera åtgärdsplan
i budgetprocess
Uppföljning

Miljö- och konsumentnämnden
sammanställer arbetet med miljömålen

Redovisning i
Miljörapport och Miljöbarometern
på Borås Stads webbplats
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Miljöindikatorer – hur följer vi miljösituationen?
Borås Stad följer ett antal miljöindikatorer, eller gröna nyckeltal. Miljöindikatorerna är
data eller statistik som beskriver miljösituationen. Vissa av indikatorerna är statistik för
uppföljning av miljömålen, andra följs för att visa trender över tid och ge underlag för att
avgöra hur framtida mål och åtgärder behöver utformas.
Borås Stad är medlem i Sveriges Ekokommuner, Sekom. Kommuner i Sekom förbinder sig
att följa vissa gemensamma indikatorer i utvecklingen mot det hållbara samhället. Detta gör
det även möjligt att jämföra Borås miljöarbete med övriga medlemskommuner.
Vilka miljöindikatorer som Borås Stad följer redovisas på Miljöbarometern.

Miljömålens koppling till andra styrdokument
Borås Stad har många styrdokument för kommunens verksamheter. På miljöområdet kan
exempelvis nämnas översiktsplanen, Borås Stads miljömål och grönområdesplanen. Arbetet
med styrdokumenten sker kontinuerligt. Revidering sker minst var fjärde år, några tillkommer och några blir med tiden inaktuella. Styrdokumenten ska sträva i samma riktning, en
riktning som pekats ut i Borås Stads visionsarbete, Borås 2025.
Styrdokumenten ska stärka och stödja varandra. Ibland kan ändå intressen stå emot
varandra. Vi strävar efter en hållbar samhällsutveckling med hänsyn till såväl ekologiska
som sociala och ekonomiska intressen. När dessa intressen ibland måste vägas mot varandra
är det viktigt med bra beslutsunderlag som visar på både kortsiktiga och långsiktiga vinster
och konsekvenser ur såväl ekologisk som social och ekonomisk synvinkel. Ett sådant
beslutsunderlag kan ibland kräva avsteg från intentioner i vissa styrdokument till förmån för
intentioner i ett annat.
Borås Stads styrdokument är av två slag – aktiverande eller normerande. De aktiverande
pekar ut en riktning för hur vi ska agera, medan de normerande talar om hur vi är ålagda
att agera i givna situationer.
De aktiverande styrdokumenten benämns i Borås Stad som strategi, program och plan,
och de normerande som policy, riktlinjer och regler. Bilden redovisar styrdokument med
koppling till miljömålen.
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Styrdokument med koppling till Borås Stads miljömål
Vision
Borås 2025

Strategi

Program

Kulturmiljöprogram
Vattenresursprogram
Bostadsbyggnadsprogram

Plan

Översiktsplan
Avfallsplan
Handlingsplan för
bostadsbyggande
Energiplan
Grönområdesplan
Miljömål

Policy

Upphandlingspolicy

Riktlinjer

Riktlinjer för stadsmiljö
5LNWOLQMHUI|UWUD¿NEXOOHU
Riktlinjer för dagvatten
Riktlinjer för resor

Regler
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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.
Samtliga nationella miljökvalitetsmål omfattas av området Hållbara perspektiv, i olika grad
beroende av utformning av miljöledningssystem och miljöutbildning. För etappmål som rör
krav vid upphandling har arbetet för att nå miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan
och Giftfri miljö särskilt stor betydelse.
I Borås Stad finns andra kommunala måldokument som har koppling till området Hållbara
perspektiv. Ett exempel är avfallsplanen med mål för minskade avfallsmängder och hur vi
kan använda olika sorters avfall som resurs.
Under perioden 2013 – 2016 ska vi nå följande mål och etappmål inom området Hållbara
perspektiv.

Mål 1. Borås Stad har hög kompetens
inom miljöområdet
Alla nämnder och bolag ska strukturera och organisera sitt miljöarbete i
ett ledningssystem och se till att samtliga anställda har deltagit i en miljöutbildning.

Etappmål
1a Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem
År 2010 arbetade mindre än hälften av förvaltningar och bolag utifrån ett miljöledningssystem. Miljöledningssystem säkerställer att förvaltningar och bolag arbetar strukturerat
och agerar för att ständigt minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Som miljöledningssystem förordas Miljödiplomering, en certifieringsmodell för miljöledning som är
väl anpassad för kommunala verksamheter. Vid val av annat miljöledningssystem är kravet
att systemet minst omfattar
1) kartläggning av verksamhetens betydande miljöpåverkan,
2) tidsatta mål med handlingsplan för att nå målen,
3) miljöutbildning för samtliga medarbetare,
4) årlig uppföljning av hur målen nås, och
5) årlig revision, intern eller extern.
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Åtgärder

Införa miljöledningssystem i alla nämnder och bolag. Samordning och stöd
till de verksamheter som vill införa miljöledningssystemet Miljödiplomering.

Uppföljning Andel verksamheter med miljöledningssystem samt andel certifierade

miljöledningssystem.

Ansvar

Miljö- och konsumentnämnden för samordning av miljöledningssystemet
Miljödiplomering. Samtliga nämnder och bolag för att införa miljöledningssystem.

Kostnad

Utformning av ledningssystem och löpande utgifter, som årsavgifter och
revision, bekostas av nämnderna respektive bolagen. För 2012 års prisnivå
understiger årsavgiften för Miljödiplomering och revision av en normal
verksamhet 10 000 kronor.

1b Miljöutbildning för alla anställda
Kunskap ger grund för ett hållbart agerande i vardagen. Genom en miljöutbildning för
samtliga anställda vill Borås Stad verka för höjd kunskapsnivå om globala miljöaspekter och
lägga grunden för Borås Stads interna miljöarbete. Utbildningen ska inkludera hur Borås
Stad arbetar med miljöfrågor och hur den anställde kommer i kontakt med detta i sitt
arbete.
Åtgärder

Utformning av miljöutbildningar. Utbildningen bör genomföras vid flera
tillfällen per år och finnas med vid introduktion av nyanställda.

Uppföljning Andel anställda som deltagit i utbildningen.
Ansvar

Miljö- och konsumentnämnden för samordning av utbildning, samtliga
nämnder och bolag för deltagande.

Kostnad

Kostnaden beror på val av utbildningsmetod. Kostnaden för en halv dags
miljöutbildning uppskattas till 300-500 kronor per anställd. Utöver det
tillkommer ersättning för arbetstid.

Miljömål 9
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Mål 2. Barn och ungdomar får grund
för miljöengagemang
Hållbar utveckling ska integreras i undervisningen så att elevernas förståelse
för den egna påverkan på miljön ökar. Skolorna ska på ett strukturerat sätt
arbeta för en minskad negativ miljöpåverkan och verka för en delaktighet i
miljöarbetet genom att införa ett ledningssystem.

Etappmål
2a Skolor och förskolor arbetar systematiskt
med praktisk och teoretisk hållbarhetsundervisning
I samarbete med Navet och verksamheter inom kommunkoncernen kan Borås Stad skapa
ett kunskapscentrum som erbjuder både teoretisk och praktisk upplevelse av nyttan med
hållbar utveckling. Alla elever ska erbjudas en kunskapsbas som ger förståelse för vår planets
systemförutsättningar och ger grund för att göra medvetna val för en hållbar livsstil.
Åtgärder

En projektgrupp utformar ett årskursstyrt aktivitetsschema för alla förskolor
och skolor. Schemat bör omfatta minst fem aktiviteter under förskole- och
grundskoletiden. Samtliga aktiviteter ryms inom temat Hållbar utveckling
och omfattas av läroplanen.

Uppföljning Andel skolor och förskolor som deltar i aktivitetsschema.
Ansvarig

Miljö- och konsumentnämnden i samråd med stadsdelsnämnderna.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

2b Alla förskolor, skolor och gymnasier har ett miljöledningssystem
Miljöledningssystem som Grön Flagg syftar till att skapa struktur, delaktighet och
konkreta handlingar i arbetet med att nå en hållbar utveckling för förskola, grundskola och
gymnasium. 2010 hade cirka 10 procent av skolor och förskolor i Borås Stad utmärkelsen
Grön Flagg. Navet kan verka som kunskapsspridare och på så vis höja andelen skolor och
förskolor som arbetar utifrån ett miljöledningssystem.
Åtgärder

Startträffar som ger kunskap och inspiration inför arbetet med Grön Flagg,
och nätverksträffar för erfarenhetsutbyte i arbetet. Minimikrav för annat
miljöledningssystem än Grön Flagg är att systemet omfattar
1) miljöråd med representanter för elever, pedagogisk personal och övrig
personal,
2) en kartläggning av verksamhetens betydande miljöpåverkan,
3) en handlingsplan med mål och tidsatta åtgärder för att nå målen, och att
4) handlingsplanen följs upp och revideras årligen.
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Uppföljning Andel förskolor, grundskolor och gymnasier som har utmärkelsen Grön

Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, andel med ej certifierat
miljöledningssystem.

Ansvar

Stadsdelsnämnden Norr i samråd med övriga stadsdelsnämnder,
Utbildningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

Mål 3. Borås är en matsmart kommun
Borås Stad ska minska miljöpåverkan genom att vara en miljösmart matkommun. Det innebär en hög andel ekologiska livsmedel i de offentliga köken,
samt att måltiderna ska klimatanpassas och matsvinnet minska.

Etappmål
3a Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska
Att verka för fler ekologiska livsmedel bidrar till ett samhälle med mindre kemikaliepåverkan och bättre förutsättningar för biologisk mångfald. År 2010 utgjorde de ekologiska
livsmedlen cirka fem procent av stadens inköp. Genom menyplanering och exempelvis
åtgärder för minskat matsvinn kan fler ekologiska varor väljas, utan ökat budgetutrymme.
Åtgärder

Utbildning för inköpsansvariga, kostchefer och menyplanerare. Bättre
uppföljning genom noggrann kontering av livsmedel. Projekt för minskat
matsvinn bidrar till att pengar kan omfördelas till inköp av ekologiska
livsmedel.

Uppföljning Andel ekologiska livsmedel.
Ansvar

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

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

3b Borås Stads skolrestauranger arbetar med klimatanpassade menyer
Matens miljöpåverkan är stor, och vilken mat vi äter har stor betydelse för utsläpp av
växthusgaser. Genom att lära oss att äta klimatsmart kan vi agera för minskade koldioxidutsläpp.
Åtgärder

Projekt och temasatsningar för klimatanpassade menyer.

Uppföljning Antal genomförda projekt, menyändringar, kampanjer.
Ansvar

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

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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3c Matsvinnet minskar i de offentliga köken
För att producera livsmedel krävs åkermark, energi, vatten och ofta kemikalier. Dessutom är
transportkedjan för en råvara ofta lång. Svinn uppstår i alla led i produktionskedjan, men ju
senare i kedjan desto större är miljöpåverkan. Arbete för att minska olika typer av matsvinn
minskar den negativa miljöpåverkan.
Åtgärder

Projekt för att öka kunskapen om matsvinn och dess påverkan på miljö och
ekonomi.

Uppföljning Antal kampanjer och utbildningar, och vägningar av matsvinn.
Ansvar

Stadsdelsnämnden Väster i samråd med övriga stadsdelsnämnder, Miljö- och
konsumentnämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

Mål 4. Miljökrav och etiska krav vid upphandling
Borås Stads upphandling ska bli mer miljöanpassad och etisk. Att ställa
miljökrav och etiska krav bidrar till att kemikalieanvändningen minskar och att
resursanvändningen sker mer effektivt lokalt, nationellt och internationellt.

Etappmål
4a Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling av varor och tjänster
Borås Stad behöver övergripande styrning för miljökrav och etiska krav vid upphandling
och inköp av varor och tjänster. Borås Stad är en Fairtrade City, diplomerad för att arbeta
för etisk konsumtion. För att behålla diplomeringen krävs att andelen upphandlade etiskt
producerade varor ökar. Borås Stad kan genom att ställa miljökrav bidra till en positiv
utveckling av leverantörernas miljöarbete. Genom att ställa etiska krav tar Borås Stad även
ansvar för arbetsmiljön vid varans produktion.
Åtgärder

Skapa styrdokument med Borås Stads syn på miljökrav och etiska krav vid
upphandling och inköp. Skapa rutiner och arbetsmetoder för att följa upp
kraven, vilket bör inkludera stickprovskontroller. Utforma en handlingsplan
som beskriver hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera med
miljöhänsyn och etisk hänsyn i alla sina inköp.

Uppföljning Stickprovskontroller av att leverantörer följer miljökrav och etiska krav.
Ansvar

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

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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4b Beakta livscykelkostnad vid inköp
Att beakta aspekter som energieffektivitet och livslängd är hållbart ur både ekonomiskt
och miljömässigt perspektiv. Ofta beaktas framför allt inköpspris vid upphandling av
varor. Skillnader i driftskostnad, kostnad för avfallshantering, produktens livslängd,
transportbehov med mera beaktas generellt inte.
Åtgärder

Analysera vilka produktgrupper där livscykelkostnad bör värderas och
prioritera de grupper där livscykelkostnad bör tas med vid bedömning av
pris. Värdera förutom inköpspris även parametrar som transportkostnad,
driftskostnad, kostnad för avfallshantering vid slutanvändning med mera.

Uppföljning Antal upphandlingar som beaktat livscykelkostnad.
Ansvarig

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

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

4c De hälso- och miljöfarliga ämnena i upphandlade varor minskar
Borås Stad ska köpa in varor som är miljömässigt hållbara och därmed verka för minskad
spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen.
Åtgärder

Ersätta varor som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen med mindre
farliga alternativ. I ett första steg väljs särskilda produktgrupper ut, som
datorer, städkemikalier, textilier, kontorsmöbler. Kemikaliekrav utarbetas.
Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ska vara vägledande där sådana
finns. Ämnen upptagna som utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen i Kemikalieinspektionens Prio-databas, eller uppförda på
Internationella kemikaliesekretariatets Sin-lista, ska undvikas. Samma krav
ska även ställas på varor som används av leverantörer och entreprenörer.

Uppföljning Antal upphandlingar som ställt kemikaliekrav.
Ansvar
Kostnad

Tekniska nämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden för att
utarbeta kemikaliekrav. Samtliga nämnder och bolag vid inköp av varor.
Inom ordinarie budgetram
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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.
Hållbar samhällsplanering innehåller mål och etappmål som framförallt syftar till att nå det
nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, men även arbetet med att nå miljömålet
Begränsad klimatpåverkan har stor betydelse.
I Borås Stad finns andra måldokument som har koppling till området Hållbar samhällsplanering. Översiktsplanen, Öp06, redovisar visioner, mål och spelregler för användningen
av mark och vatten som kartskisser med möjliga förändringar. Översiktsplanen ska enligt
plan- och bygglagen aktualiseras vart fjärde år. Vi bör utveckla Översiktsplanen för att
tydligare visa hur vi planerar för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle.
Under perioden 2013 – 2016 ska vi nå följande mål och etappmål inom området Hållbar
samhällsplanering.

Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle
Borås Stad ska ha attraktiva, levande centrummiljöer där människor vill vistas
och bo. Värdefulla kulturbyggnader ska bevaras och energi- och andra miljökrav
ska ställas vid nybyggnader. Borås Stad ska vara en samverkansaktör för att
värna det värdefulla natur- och odlingslandskapet.

Etappmål
5a Krav på hållbart byggande
Genom att vid nybyggnad ställa krav på energianvändning, energiförsörjning, byggmetod, materialval och avfallshantering bidrar vi till att nå flera av de nationella miljömålen och till den långsiktiga utvecklingen av ett hållbart samhälle. I dag finns flera olika
certifieringssystem med kravmodeller för hållbart byggande. Krav på hållbart byggande
ska ställas vid bygge av kommunens egna fastigheter, men även vid försäljning av mark för
nybygge.
Åtgärder

Fastställa vilken kravmodell eller standard för hållbart byggande som ska
användas för Borås.

Uppföljning Antagna krav för hållbart byggande och uppföljning av användningen av

kraven.

Ansvarig

Kommunstyrelsen

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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5b Minst 20 procent av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna skyddas
Att bevara äldre bebyggelse och skydda kulturhistoriskt arv värnar Borås Stads identitet.
Borås Stads kulturmiljöprogram definierar vilka byggnader som är kulturhistoriskt
värdefulla, cirka 1 250 fastigheter.
Åtgärder

Säkra ett långsiktigt skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader i
detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Uppföljning Statistik över byggnader som får bevarande- eller skyddsbestämmelser i

detaljplan.

Ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

5c Stärka Borås Stads identitet genom kunskap om äldre bebyggelse
Högre kunskap om värdefulla kulturmiljöer i form av äldre bebyggelse kan stärka Borås
Stads identitet.
Åtgärder

Föreläsningar, stadsvandringar, skriftlig information, uppdatering av
kulturmiljövårdsprogrammet med senare epoker.

Uppföljning Antal informationstillfällen, stadsvandringar, föreläsningar med mera.
Ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

5d Bättre mötesplatser
Mötesplatser är de offentliga utrymmen som Borås Stad ansvarar för där människor möts.
Det kan vara lekplatser, hundrastgårdar, parker, torg eller annan yta. Genom att rusta upp
mötesplatser vill Borås Stad främja en hälsosam och attraktiv livsmiljö där det är enkelt att
mötas på ett tryggt och miljömässigt hållbart sätt.
Åtgärder

Inventering av mötesplatser och prioritering av vilka platser som bör
åtgärdas. Checklista med miljöförbättrande åtgärder som städning,
reparationer, papperskorgar med sorteringsmöjlighet, sorteringskärl för
engångsgrillar, uppbyggda grillplatser som minskar behovet av engångsgrillar
samt miljömärkt material i utrustningen som finns på mötesplatsen,
exempelvis bänkar.

Uppföljning Antal förbättrade mötesplatser med åtgärder enligt checklista.
Ansvar

Tekniska nämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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5e En levande landsbygd –
samarbetsprojekt för bruk och skötsel av odlingslandskapet
En stor del av kommunens naturvärden är knutna till odlingslandskapet. Odlingslandskapet
måste skötas för att värdena ska bestå. Borås Stad vill verka för att olika aktörer som
markägare, boende, föreningar och entreprenörer samarbetar för bruk och skötsel av
odlingslandskapet.
Åtgärder

Handlingsplan för samarbetsformer för bruk och skötsel av
odlingslandskapet.

Uppföljning Genomförda åtgärder enligt handlingsplanen.
Ansvarig

Miljö- och konsumentnämnden

Kostnad

Inom budgetram och eventuell framtida extern finansiering

Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam livsmiljö
Barn och ungdomar ska vistas i inomhusmiljöer där bullernivåer och annan
komfort är god för hälsan. Boråsaren ska ha möjligheter att vistas i tysta
utomhusmiljöer utan bullerföroreningar.

Etappmål
6a Minst 20 procent av skolor och förskolor har en kvalitetssäkrad innemiljö
Inomhusmiljön i skolor och förskolor kan kvalitetssäkras genom P-märkning. 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. År 2011 var 15 procent av Borås Stads skolor och
förskolor P-märkta.
Åtgärder

Uppgradera fastigheter att uppfylla kraven för P-märkning.

Uppföljning Andel P-märkta förskolor och skolor.
Ansvar

Lokalförsörjningsnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

16 Miljömål

B 1903

kommunfullmäktiges handlingar | 29 september 2016

6b Minskat buller på förskolor
Barnens och personalens inomhusmiljö kan bli bättre genom systematiskt arbete för lägre
bullernivåer med tekniska och pedagogiska åtgärder. 2009-2011 har förskolorna fått
information om hur de kan minska buller. För att inte medföra risk för hörselskada bör
ljudnivån inte överstiga 75 dBA, varför ett rimlig mål är att medelljudnivån under 8 timmar
inte överstiger 75 dBA. Mätningar från år 2000 visar högre värden än 75 dBA.
Åtgärder

Lära av akustiskt sakkunniga och hur man arbetat med bullerbegränsning
på förskolor i andra kommuner. Utarbeta en handlingsplan för arbetet
med minskade bullernivåer som inkluderar både tekniska och pedagogiska
åtgärder.

Uppföljning Åtgärder enligt handlingsplanen.
Ansvar

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

Kostnad

Utökade resurser kommer sannolikt krävas för att nå målet. I vilken
omfattning bedömer ansvariga nämnder när handlingsplanen görs, och
hanteras inom den ordinarie budgetprocessen.

6c Tysta områden inventeras
Buller är ett samhällsproblem och bullerfria områden en bristvara. Störande buller
kan orsaka sömnsvårigheter, stress, problem med att kommunicera och minskad koncentrationsförmåga. Vistelse i opåverkade bullerfria områden är positivt för människors
välbefinnande och hälsa. Många söker stillhet på fritiden och längtar efter rofyllda platser.
Speciellt i natur- och kulturmiljöområden är ljudmiljön en viktig kvalitet.
Syftet med att kartlägga tysta områden är att skapa underlag för kommunal planering. Med
kunskap om vilka områden som är fria från störande buller kan vi värdera om områdena ska
värnas för framtiden eller inte.
Åtgärder

Inventering av områden som är opåverkade av störande omgivningsbuller.
Utformning av kartskikt som kan bli tillgängliga i kommunens digitala
karttjänst.

Uppföljning Genomförd inventering
Ansvar

Miljö- och konsumentnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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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.
Det nationella miljökvalitetsmål som omfattas av området Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås är framförallt Begränsad klimatpåverkan, men även arbetet för att nå miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Frisk luft har stor betydelse.
Borås Stad undertecknade 2009 Borgmästaravtalet, Europeiska kommissionens överenskommelse att gå längre än EU:s mål inom energi- och klimatområdet. EU:s mål är att
minska koldioxidutsläppen med 20 procent till år 2020, jämfört med 1990. Detta genom
energieffektivisering till 20 procent, och att 20 procent av energimixen utgörs av förnybara
bränslen. Sverige har som mål att ha minst 49 procent förnybara bränslen år 2020, och att
koldioxidutsläppen i landet ska ha minskat med minst 27 procent jämfört med år 1990.
EU:s mål, nationella mål och Borås Stads åtagande enligt Borgmästaravtalet kräver kraftfullt
lokalt arbete inom området Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. Även andra
kommunala styrdokument krävs för att stärka arbetet, som energi- och klimatplan och
transportstrategi.
Under perioden 2013 – 2016 ska vi nå följande mål och etappmål inom området Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås.

Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli
en fossilbränslefri organisation
För att möta energipolitikens mål agerar Borås Stad för ett minskat beroende av
fossila bränslen i de egna verksamheterna. Borås Stad ska ha en miljöanpassad
fordonsflotta. Fordonen ska köras med hållbara drivmedel och nya fordon
ska vara upphandlade med högt ställda miljökrav. Den el som förbrukas i
Borås Stads verksamheter ska till minst hälften vara baserad på förnybara
energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen eller solkraft.

Etappmål
7a Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria
eller sker med miljöfordon
Regeringens mål är att den svenska fordonsflottan är fossilbränslefri år 2030. För att
uppfylla målet ska det inte finnas några bilar, lastbilar eller bussar som drivs av bensin eller
diesel inom mindre än 20 år. Borås Stad vill vara ett föredöme och prioriterar miljöfordon
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eller fossilbränslefria resor vid alla tjänsteresor. År 2011 utgjordes 60 procent av Borås Stads
fordonsflotta av miljöfordon. Riktlinjer för resor ska vara känd och tillämpas av Borås Stads
anställda.
Åtgärder

Fortsatt tillämpning av ”Riktlinjer för resor” och fortsatt prioritering av
inköp av miljöfordon och användning av förnybara bränsleslag.

Uppföljning Andel miljöfordon i Borås Stads fordonsflotta (personbilar), uppföljning av

tjänsteresor med flyg och bil inklusive resor med egen bil i tjänsten, andel
förnybar bränsleanvändning.

Ansvar

Servicenämnden, Tekniska nämnden samt alla nämnder och styrelser som
upphandlar personfordon och gör tjänsteresor.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

7b Minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och transporttjänster
är miljöfordon
År 2011 var miljöbilsandelen av Servicekontorets lätta lastbilar och bussar 31 procent, 34
procent av de tunga lastbilarna. Även övriga nämnder och bolag köper in arbetsfordon.
Statistik saknas över andel miljöfordon för upphandlade transporttjänster.
Åtgärder

Prioritera miljöfordon vid inköp av arbetsfordon och vid upphandling av
transporttjänster. Ökad användning av förnybara bränslen för Borås Stads
egna arbetsfordon samt krav på användning av förnybara bränslen vid
upphandling av transporttjänster.

Uppföljning Andel miljöfordon i Borås Stads fordonsflotta andra än personbilar samt

andel miljöfordon vid upphandlade transporttjänster. Andel förnybar
bränsle för egna arbetsfordon samt vid upphandlade transporttjänster.

Ansvarig

Servicenämnden samt alla nämnder och bolag som använder och
upphandlar arbetsfordon eller upphandlar transporttjänster.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

7c Minst 50 procent av Borås Stads elförbrukning uppfyller
Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier
El som uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier är baserad på förnybara energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen och solkraft. Utöver detta ställs ytterligare
krav på miljöhänsyn vid produktionen för att säkerställa att inte negativa ekologiska effekter
uppstår på exempelvis vattendrag och skogar. Borås Stads elförbrukning uppgår till cirka 59
GWh per år. Ingen el har 2011 eller tidigare köpts som miljömärkt.
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Åtgärder

Inköp av el som uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier, som el
märkt Bra miljöval

Uppföljning Andel el som uppfyller kriterierna.
Ansvarig

Kommunstyrelsen

Kostnad

Borås Stad har avtal med Borås Elhandel AB som administrerar kommunens
elinköp. Elpriserna ligger inte fast utan kan både stiga och sjunka, men
en uppskattning är att 50 procent miljömärkt el ger en merkostnad av
250 000-300 000 kronor per år för Borås Stad, baserat på nuvarande
elanvändning och priserna i slutet av 2011.

Mål 8. Energianvändningen är mer effektiv
Energianvändningen bland företag, organisationer och invånare ska minska.
Borås Stad ska gå längre än Boverkets rekommendationer och ställa högre
krav på minskad energiförbrukning i egna fastigheter. Vid all renovering och
nybyggnad ska bästa möjliga energiteknik användas.

Etappmål
8a Energianvändningen har minskat med 15 procent jämfört med 2009
Den största energianvändningen i Borås sker i hushåll och transporter. Även kategorin
övrig verksamhet, som exempelvis handel, är en stor energianvändare. En tredjedel av
energianvändningen består av el och en tredjedel av flytande icke förnybart bränsle som
bensin, diesel och olja. Fjärrvärme utgör en fjärdedel av energianvändningen, och resten är
biobränsle. Minskningen mellan åren 2005 och 2009 har varit marginell och beräknas till 3
procent för kommunens geografiska område.
Åtgärder

Erbjuda energi- och klimatrådgivning till företag och allmänhet. Samordna
och intensifiera arbete med energieffektivisering inom koncernen Borås
Stad. Göra energiplan för Borås Stads geografiska område, med tillhörande
handlingsplan.

Uppföljning Årligen följa upp energianvändningen inom Borås Stads geografiska område

samt inom koncernen Borås Stad.

Ansvarig

Miljö- och konsumentnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram med stöd från Energimyndigheten
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8b Energianvändningen för uppvärmning av kommunens och de kommunala
bostadsbolagens fastigheter är högst 130 kWh/m2
För att nå energipolitikens mål krävs åtgärder för minskad energiförbrukning i fastigheter.
Borås Stad ska vara ett föredöme i det egna fastighetsbeståndet. Energiåtgången för
uppvärmningen av Borås Stads fastigheter var 155 kWh/m2 år 2011.
Åtgärder

Utarbeta en handlingsplan för att minska energianvändningen i kommunens
egna fastigheter och de kommunala bostadsbolagens fastigheter. Vissa
fastigheter, som kulturbyggnader, måste undantas.

Uppföljning Statistik för energianvändning från Lokalförsörjningsförvaltningen och de

kommunala bostadsbolagen.

Ansvarig

Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

8c All renovering sker med bästa möjliga energiteknik
Borås Stad renoverar två till tre fastigheter om året. Vid renovering ska Beloks totalprojektsmetod användas, vilket brukar leda till en halvering av energianvändningen.
Åtgärder

Ställa krav vid upphandling av byggföretag för renoveringar. Mäta energiförbrukning före och efter renovering.

Uppföljning Antal renoveringar där Beloks modell har använts. Andel energiförbrukning

efter renovering jämfört med före.

Ansvar

Lokalförsörjningsnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram.

Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken
Borås Stad ska vara en stad där möjligheterna att välja hållbara färdsätt är god.
Det handlar om att bryta bilens dominans men även att skapa förutsättningar
att tanka fossilfritt. Transporterna inom Borås Stad ska effektiviseras så att
körsträckorna minskar.

Etappmål
9a Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt
Borås Stad ska verka för hållbara transporter och hållbara resvanor. Detta genom
information, marknadsföring, design och komfort, och samordning av tjänster inom
hållbart resande och olika parters verksamheter. Miljöbelastningen från resor ska minska
genom att fler väljer hållbara färdsätt som att cykla, gå, åka kollektivt, samåka och ha resfria
möten.
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Åtgärder

Agera för hållbara transporter och hållbart resande i samverkan med andra
aktörer och göra en handlingsplan för dessa åtgärder. Verka för en bilpool
med miljöfordon öppen för allmänheten. Resvaneundersökningar för att få
underlag för beslut och för att följa upp förändrade resvanor.

Uppföljning Åtgärder enligt handlingsplanen. Resvaneundersökningar.
Ansvar

Kommunstyrelsen i samråd med Miljö- och konsumentnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

9b Bättre infrastruktur för cykling
Borås arbetar för att skapa bättre förutsättningar för cyklister. Gång- och cykelvägnätet
uppgick 2011 till 12,5 mil och planer finns för fortsatt utbyggnad för att binda samman
cykelstråken. Cykelparkeringar har inventerats och ska utvecklas vidare. Genom fortsatta
förbättringar ur cyklistens perspektiv vill Borås Stad verka för att fler ska välja cykeln som
färdmedel.
Åtgärder

Styrdokument om Borås Stads mål och åtgärder för cykling bör göras.
Exempel på åtgärder är cykelpool, hyrcyklar eller lånecyklar för allmänheten,
bättre och fler cykelparkeringar, bättre vägskyltning, service som cykelkartor
och cykelpumpstationer, utökade cykelbanor. Infrastruktur för cykling ska
beaktas i den fysiska planeringen.

Uppföljning Gjorda förbättringar för cykling.
Ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden i samråd med Tekniska nämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

9c Det finns laddstationer för elbilar
I ett hållbart samhälle ingår minskat beroende av fossila bränslen. Fordonsflottan behöver
därför ställas om till klimatsmarta bränslen som biogas och el. Med laddstationer för elbilar
markerar Borås Stad sin vilja att underlätta en omställning av fordonsflottan.
Åtgärder

Laddstationer för elbilar på lämpliga platser.

Uppföljning Antal laddstationer
Ansvar

Kommunstyrelsen i samråd med Borås kommuns Parkerings AB, Borås
Elnät AB.

Kostnad

Ansvariga parter träffar avtal som klargör kostnaderna.
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9d Ökad användning av biogas som fordonsbränsle
Såld biogas som fordonsbränsle uppgick år 2010 till 2,3 miljoner Nm3 från de tre
tankställen för fordonsgas som finns i Borås. En ny uppgraderingsanläggning för rening av
biogas kan ge ökad produktion.
Åtgärder

Ökad produktion av biogas. Ta i drift ny uppgraderingsanläggning för
rening av biogas.

Uppföljning Volym såld publik biogas
Ansvar

Borås Energi och Miljö AB

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

9e Borås Stad optimerar transporter och leveranser
Borås Stad behöver central kompetens som samordnar persontransporter och godsleveranser. Att optimera transporter och leveranser ger ekonomiska besparingar och minskad
klimatpåverkan, och kan även innebära mindre buller och luftutsläpp.
Åtgärder

Avsätta resurs för logistisk planering. Inventera transporter och leveranser,
kartlägga förbättringar och utarbeta handlingsplan utifrån det. Optimera
rutter för till exempel hemtjänst, färdtjänst, mattransporter och skolskjutsar.
Utreda en central omlastningscentral och samordnade transporter med
miljöfordon för leveranser till kommunen. Krav vid upphandling av
leverantörer att redovisa körsträckor.

Uppföljning Åtgärder enligt handlingsplanen. Körd sträcka för Borås Stads interna

transporter, körd sträcka av leverantörer på ramavtal.

Ansvar

Kommunstyrelsen

Kostnad

Ökad ram för ny resurs med logistisk kompetens

Mål 10. Ökad andel förnybara energikällor
Borås Stad ska driva användningen av förnybara energikällor. Andelen sol- och
vindenergi ska öka, och fjärrvärmen ska komma från förnybara källor.

Etappmål
10a Borås Stad verkar för ökad användning av solenergi
För att möta energipolitikens mål behövs fler förnybara energikällor. Genom att installera
solfångare eller solpaneler på kommunägda fastigheter bidrar Borås Stad till att både
utvärdera och marknadsföra ny teknik med solenergi. År 2008 fanns 8 kvadratmeter
solfångare på kommunägda fastigheter. År 2010 hade detta ökat till 140 kvadratmeter.
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Åtgärder

Överväg alltid installation av solpaneler eller solfångare vid om- och
nybyggnad av fastigheter som ägs av kommunen och de kommunala
bolagen. Information och rådgivning om solenergi, delta i nätverk för att
främja solenergi.

Uppföljning Installerade solpaneler och solfångare, och beräknad effekt. Antal

informationstillfällen, deltagande i nätverk.

Ansvar

Lokalförsörjningsnämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden
och alla bolag.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

10b Minst 70 GWh vindkraft produceras varje år
inom geografiska området Borås Stad
För att möta energipolitikens mål behövs utveckling av vindkraften. År 2011 producerades
inte någon energi från vindkraft inom Borås Stad. Projektering pågår för två vindkraftparker i Borgstena och Rångedala, där en årlig elproduktion på 58 GWh förväntas från åtta
vindkraftverk.
Åtgärder

Projektera för vindkraft

Uppföljning Mängd producerad energi från vindkraft
Ansvar

Borås Energi och Miljö AB

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

10c Fjärrvärmeproduktionen är till minst 95 procent
baserad på biobränsle och avfall
En fjärrvärmeproduktion som inte är baserad på fossila bränslen är en förutsättning för
visionen om en fossilbränslefri stad. Idag används fossila bränslen som reserv vid extrem
väderlek eller drifthaverier.
Åtgärder

Fortsatt arbete med att ha anläggningen i skick för bästa driftförutsättningar.
Bra underhåll för att minimera haverier och för hög tillgänglighet på
anläggningen.

Uppföljning Statistik från Borås Energi och Miljö
Ansvarig

Borås Energi och Miljö AB

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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Hållbar natur
Borås värnar sina naturresurser. Vi arbetar för rent vatten, ren
luft, ren mark och rik biologisk mångfald.
Många av de nationella miljökvalitetsmålen omfattas av området Hållbar natur. Särskilt
stor betydelse har arbetet med att nå miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag,
Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Levande skogar
och Ett rikt växt- och djurliv.
I Borås Stad finns andra måldokument med koppling till Hållbar natur. Grönområdesplanen rör utveckling av parker och grönområden i Borås, vattenresursprogrammet har mål
och åtgärder för en god vattenkvalitet.
Under perioden 2013 – 2016 ska vi nå följande mål och etappmål inom området Hållbar
natur.

Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och
föroreningar till sjöar och vattendrag
Spridning av föroreningar och näringsämnen ska minska. Borås Stads livsådra Viskan ska bli renare från historiska föroreningar, vattentäkter ska få
uppdaterade föreskrifter, dagvattenhanteringen ska bli bättre och näringsläckage från avlopp ska minska.

Etappmål
11a Borås Stad har kunskap om och en strategi
för hur Viskans föroreningar ska hanteras
Viskan har förorenade sediment med historisk anknytning från exempelvis textilindustrin.
Kommunen har genom olika utredningar kunskap om föroreningarna, Kommunfullmäktige har beslutat att Viskan bör saneras och att Borås Stad vill vara huvudman för en
sanering.
Resurs för kommunikation internt och externt om vilka föroreningar
som finns och hur de ska hanteras. Åtgärder som bör göras inkluderar
upphandling av projekteringsstöd, förprojektering av saneringsalternativ,
bidragsansökan till staten parallellt med att ansvarsfördelningen klargörs,
tillståndsansökan för saneringsåtgärder. Saneringen bör börja före år 2016.
Uppföljning Genomförda åtgärder
Åtgärder

Ansvar

Kommunstyrelsen

Kostnad

Borås Stads kostnader kan inte uppskattas i detta skede, utan beror på
kommunala beslut och ansvarsutredning som görs av andra aktörer, och
möjligheterna att bidragsfinansiera en eventuell sanering av Viskan.
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11b Bättre rutiner för att beakta naturnära dagvattenssystem
vid detaljplanearbete
Andelen hårdgjorda ytor ökar, samtidigt som vi ser ändringar i klimatet med mer och
intensivare nederbörd. Att ta om hand om dagvattnet närmare källan uppnår både
rening och en fördröjande effekt, som minskar risken för översvämning. Borås Stad har
riktlinjer för dagvattenhantering, men att möta klimatförändring i kombination med
tätare bebyggelse kräver ännu bättre dagvattenhantering. Planering och åtgärder av
dagvatten bör ta hänsyn till vattendirektivets kvalitetskrav om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer, och på så sätt ge en geografisk prioritering av insatserna.
Åtgärder

Utvärdera hur dagvattenhanteringen kan förbättras vid detaljplanering och
göra åtgärder utifrån det.

Uppföljning Gjorda förbättringar för dagvattenhantering
Ansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden i samråd med Borås Energi och Miljö AB

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

11c Inventera och förbättra enskilda avlopp
Att höja kvaliteten på enskilda avlopp minskar risken för smittspridning, övergödning
och syrebrist i sjöar och vattendrag. Sedan 2010 görs tillsyn på enskilda avlopp, och
cirka 700 avlopp har hittills inventerats. Efter inventering ska förbättringar ske inom
två år. Inventering av avlopp bör ta hänsyn till vattendirektivets kvalitetskrav om
statusklassificering och miljökvalitetsnormer, och på så sätt ge en geografisk prioritering av
insatserna.
Åtgärder

Inventering och bedömning av enskilda avlopp

Uppföljning Antal inventerade avlopp, andel förbättrade avlopp
Ansvarig

Miljö- och konsumentnämnden i samråd med Borås Energi och Miljö

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

Mål 12. Bättre status för den biologiska mångfalden
Borås Stad ska värna värdefulla naturområden och den biologiska mångfalden
genom ökad kunskap och skydd.

Etappmål
12a Bättre kunskap om levnadsvillkor för strikt skyddade arter
Hasselmus, större vattensalamander, åkergroda och alla fladdermusarter är skyddade i artskyddsförordningen. För att säkerställa att kommunen lever upp till kraven i förordningen
behöver kunskapen kring arternas levnadsvillkor i Borås öka. Arterna kan även fungera
som biomarkörer för levnadsvillkor för andra arter. Inventeringar finns för hasselmus och
fladdermus.
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Åtgärder

Inventera arternas infrastruktur och göra kartunderlag som beskriver den
infrastruktur som deras överlevnad kräver.

Uppföljning Utförd inventering. Karta som beskriver arternas infrastruktur.
Ansvar

Miljö- och konsumentnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

12b Handlingsplan för skydd av biologisk mångfald
Det är viktigt att ha kunskap om förutsättningarna för biologisk mångfald och möjligheter
att agera för att skydda mångfalden. I Sverige känner man till cirka 60 000 olika arter.
Forskare menar att alla arter har sin specifika roll i ekosystemet. Om man tar bort en del av
kedjan blir hela systemet svagare och fungerar sämre. Andra menar att olika arter är olika
viktiga, och att det därför inte är viktigt att bevara alla arter.
Åtgärder

Upprätta en handlingsplan för bättre förutsättningar för biologisk mångfald
och åtgärder utifrån planen.

Uppföljning Gjorda åtgärder enligt handlingsplan
Ansvar

Miljö- och konsumentnämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

12c Fler kommunalt biotopskyddade områden eller kommunala naturreservat
Ett reservatsbeslut innebär ett långsiktigt skydd och en skötselplan för att behålla och
utveckla natur- och sociala värden i området. I Borås finns elva naturreservat, varav fem är
kommunala. Det finns flera områden med skyddsvärd natur som kan vara framtida reservat
eller biotopskyddade områden.
Åtgärder

Utreda behov av skydd för fler naturområden.

Uppföljning Antal kommunalt skyddade områden.
Ansvar

Kommunstyrelsen i samråd med Miljö- och konsumentnämnden.

Kostnad

Inom ordinarie budgetram

12d Varje år sker åtgärder för att ädellövskogen i Borås Stads skogar ska ha ökat
med 10 hektar till 2021
Ökad andel ädellövskog stärker den biologiska mångfalden. Målet är att arealen ädellövskog
har ökat med 10 hektar till år 2021.
Åtgärder

Öka andelen lövskog genom gallring, röjning och plantering.

Uppföljning Gjorda åtgärder som bidrar till att nå målet.
Ansvarig

Tekniska nämnden

Kostnad

Inom ordinarie budgetram
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Översikt mål och
etappmål
Hållbara perspektiv
Mål

Etappmål

Ansvar

Mål 1. Borås Stad har
hög kompetens inom
miljöområdet

1a Alla förvaltningar och
bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem

Miljö- och konsumentnämnden för samordning av miljöledningssystemet Miljödiplomering. Samtliga nämnder
och bolag för att införa miljöledningssystem.

1b Miljöutbildning för alla
anställda

Miljö- och konsumentnämnden
för utformning av utbildning,
samtliga nämnder och bolag
för deltagande i miljöutbildning

2a Skolor och förskolor
arbetar systematiskt med
praktisk och teoretisk
hållbarhetsundervisning

Miljö- och konsumentnämnden
i samråd med
stadsdelsnämnderna.

2b Alla förskolor, skolor
och gymnasier har ett
miljöledningssystem

Stadsdelsnämnden Norr i
samråd med övriga stadsdelsnämnder, Utbildningsnämnden,
Miljö- och konsumentnämnden.

3a Minst 25 procent av alla
livsmedel är ekologiska

Tekniska nämnden samt alla
nämnder och bolag vid inköp
av livsmedel

3b Borås Stads skolrestauranger arbetar med
klimatanpassade menyer

Stadsdelsnämnden Väster i
samråd med övriga stadsdelsnämnder, Utbildningsnämnden,
Miljö- och konsumentnämnden

3c Matsvinnet ska minska i de
offentliga köken

Stadsdelsnämnden Väster
i samråd med övriga stadsdelsnämnder, Miljö- och
konsumentnämnden

4a Miljökrav och etiska krav
ställs vid upphandling av varor
och tjänster

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

Mål 2. Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang

Mål 3. Borås är en
matsmart kommun

Mål 4. Miljökrav och etiska
krav ställs vid upphandling
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Mål

Etappmål

Ansvar

4b Beakta livscykelkostnad vid
inköp

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

4c De hälso- och miljöfarliga
ämnena i upphandlade varor
minskar

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

Hållbar samhällsplanering
Mål

Etappmål

Ansvar

Mål 5. Borås planerar för
ett hållbart samhälle

5a Krav på hållbart byggande

Kommunstyrelsen

5b Minst 20 procent av de
kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna skyddas

Samhällsbyggnadsnämnden

5c Borås Stads identitet stärks
genom kunskap om äldre
bebyggelse

Samhällsbyggnadsnämnden

5d Förbättrade mötesplatser

Tekniska nämnden

5e En levande landsbygd –
samarbetsprojekt för bruk och
skötsel av odlingslandskapet

Miljö- och konsumentnämnden

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

Lokalförsörjningsnämnden

6b Minskade bullernivåer på
förskolor

Stadsdelsnämnden Norr i
samråd med övriga stadsdelsnämnder, Miljö- och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden

6c Tysta områden inventeras

Miljö- och konsumentnämnden
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Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Mål

Etappmål

Ansvar

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

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

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

Servicenämnden samt alla
nämnder och bolag som
använder och upphandlar
arbetsfordon eller upphandlar
transporttjänster

7c Minst 50 procent av Borås
Kommunstyrelsen
Stads elförbrukning uppfyller
Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier
Mål 8. Energianvändningen 8a Energianvändningen har
är mer effektiv
minskat med 15 procent jämfört med 2009

Mål 9. Minskad
PLOM|SnYHUNDQIUnQWUD¿NHQ

Miljö- och konsumentnämnden

8b Energianvändningen för
uppvärmning av kommunens
och de kommunala bostadsbolagens fastigheter är högst 130
kWh/m2

Lokalförsörjningsnämnden
samt de kommunala bostadsbolagen

8c All renovering sker med
bästa möjliga energiteknik

Lokalförsörjningsnämnden

9a Bättre förutsättningar för
resenärer att välja hållbara
färdsätt

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

9b Bättre infrastruktur för
cykling

Samhällsbyggnadsnämnden
i samråd med Tekniska
nämnden

F'HW¿QQVODGGVWDWLRQHUI|U
elbilar

Kommunstyrelsen i samråd
med Borås kommuns
Parkerings AB, Borås Elnät AB

9d Ökad användning av biogas Borås Energi och Miljö AB
som fordonsbränsle
9e Borås Stad optimerar transporter och leveranser

Kommunstyrelsen
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Mål

Etappmål

Mål 10. Ökad andel
förnybara energikällor

10a Borås Stad verkar för ökad Lokalförsörjningsnämnden
användning av solenergi
i samråd med Miljö- och
konsumentnämnden och alla
bolag
10b Minst 70 GWh vindkraft
produceras varje år inom geoJUD¿VNDRPUnGHW%RUnV6WDG

Ansvar

Borås Energi och Miljö AB

10c Fjärrvärmeproduktionen är Borås Energi och Miljö AB
till minst 95 procent baserad på
biobränsle och avfall

Hållbar natur
Mål

Etappmål

Ansvar

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

Kommunstyrelsen

11b Bättre rutiner för att beakta Samhällsbyggnadsnämnden i
naturnära dagvattenssystem
samråd med Borås Energi och
vid detaljplanearbete
Miljö AB
11c Enskilda avlopp inventeras
och förbättras
Mål 12. Bättre status för
den biologiska mångfalden

Miljö- och konsumentnämnden
i samråd med Borås Energi
och Miljö

12a Bättre kunskap om levnads- Miljö- och konsumentnämnden
villkor för strikt skyddade arter
12b Handlingsplan för skydd av Miljö- och konsumentnämnden
biologisk mångfald
12c Fler kommunalt biotopskyddade områden eller
kommunala naturreservat

Kommunstyrelsen i samråd
med Miljö- och konsumentnämnden.

12d Varje år sker åtgärder
för att ädellövskogen i Borås
Stads skogar ska öka med 10
hektar till 2021

Tekniska nämnden
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
PROGRAM – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar
STRATEGI

» Normerande
– Borås Stads hållning
RIKTLINJER – rekommenderade sätt
att agera
REGLER – absoluta gränser och ska-krav
POLICY

POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
TEL 033-35 70 00 E-POST boras.stad@boras.se WEBBPLATS boras.se
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Miljömålsuppföljning tertial 1 2016 Borås Stad
Kommunfullmäktige
2016-08-11

Dnr 2016/KS0541 403

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Miljömålsuppföljning tertial 1 2016 Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden har tillsänt Kommunstyrelsen en samlad redovisning
av miljöarbetet i Borås Stads nämnder och bolag fram till och med tertial 1 2016.
Nämnden lyfter särskilt de positiva insatserna med miljödiplomering och miljöledningssystem samt miljöutbildning. Nämnden anser att arbetet bör fortsätta med att
integrera miljö- och verksamhetsredovisning, verksamhetsplanering och budgetplanering,
samt att internkontrollen kan nyttjas för att integrera miljöledningsarbetet i den dagliga
verksamheten för att minska dubbelarbetet för förvaltningarna och bolagen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen uppmanas öka insatserna med att underlätta för nämnder och bolag att
integrera miljöfrågorna i övrig verksamhetsplanering och budgetplanering, samt lägger rapporten i övrigt till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Miljömålsuppföljning tertial 1 2016
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 Miljömål för Borås 2013-2016. Arbetet med dessa mål
följs upp tre gånger per år, i samband med års- och tertialredovisningarna.
Miljöförvaltningen samordnar rapporteringen. Nämnderna och bolagens åtgärdsarbete
för att införa miljöledning följs upp i tertialredovisning 1. En sammanställning av
inkomna svar redovisas i denna tjänsteskrivelse. En fördjupad uppföljning görs i
samband med tertialredovisning 2 och vid nästkommande årsredovisning.
Uppföljningen i tertial 1 identifierar några åtgärder som behöver lyftas in i budgetarbetet
inför 2017. Ledningen i varje förvaltning och bolag spelar en central roll för införandet
av miljöledning och har en avgörande betydelse för om åtgärdsarbetet prioriteras.
Förslag inför det fortsatta miljöarbetet är att varje förvaltnings/bolagsledning:
- Utser en miljökoordinator med kompetens om miljöledning vid
omorganisationen. Denne sitter med fördel i ledningsgruppen och erbjuds
fortbildning ifall miljökompetens saknas. Tydliggör hur stor del av tjänsten som
vigs åt miljösamordning.
- Genomför korta avstämningar/arbetsmöten regelbundet.
- Tydliggör och motivera era prioriteringar som rör miljöledningsarbetet och
ambitionsnivån, internt.
Kommunstyrelsen bör fortsätta verka för och uppmuntra till:
- en integrerad miljö- och verksamhetsredovisning, verksamhetsplanering och
budgetplanering.
- att internkontrollen kan nyttjas för att integrera miljöledningsarbetet i den dagliga
verksamheten för att minska dubbelarbetet för förvaltningarna och bolagen.
Vid årsskiftet hade 14 förvaltningar och bolag infört certifierat eller diplomerat
miljöledningssystem i sin verksamhet. En förvaltning hade ett miljöledningssystem som
inte var certifierat/diplomerat. Stadsdelskontoren var miljödiplomerade.
Under tertial 1 redovisar stadsdelsnämnderna att arbete pågår med att miljödiplomera
folkbiblioteken i stadsdelarna. Arbetslivsnämnden redovisar att huvuddelen av deras
verksamheter kommer att ha infört ett icke-certifierat miljöledningssystem till
halvårsskiftet. Sociala omsorgsförvaltningen redovisar att deras miljöledningssystem
kommer att fastställas under 2016. Utbildningskontoret och Vuxenutbildningen
kommer att miljödiplomeras under året.
Revisorskollegiet önskar liksom vid tidigare redovisningar ingå i Miljöförvaltningens
ledningssystem. Industribyggnader i Borås redovisar enbart att de arbetar enligt
Lokalförsörjningsförvaltningens verksamhetssystem. Inkubatorn AB har inte påbörjat
arbetet med miljöledning. AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder redovisar som
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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tidigare att verksamheten är på entreprenad och att entreprenören är certifierad.
Viskaforshem AB och AB Bostäder redovisade i samband med årsredovisningen.
Viskaforshem AB hade då en stor del av sin verksamhet på entreprenad, som var
certifierad. AB Bostäder avsåg då införa ett miljöledningssystem 2017.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att översända Miljömålsuppföljning tertial 1 till
Kommunstyrelsen för vidare rapportering till Kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
VD/Förvaltningschefer inom Borås Stad

Justerande sign
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Johanna Johansson, 033-35 31 47
johanna.johansson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Miljömålsuppföljning tertial 1 2016
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 Miljömål för Borås 2013-2016. Arbetet med dessa
mål följs upp tre gånger per år, i samband med års- och tertialredovisningarna.
Miljöförvaltningen samordnar rapporteringen. Nämnderna och bolagens
åtgärdsarbete för att införa miljöledning följs upp i tertialredovisning 1. En
sammanställning av inkomna svar redovisas i denna tjänsteskrivelse. En fördjupad
uppföljning görs i samband med tertialredovisning 2 och vid nästkommande
årsredovisning.
Uppföljningen i tertial 1 identifierar några åtgärder som behöver lyftas in i
budgetarbetet inför 2017. Ledningen i varje förvaltning och bolag spelar en central
roll för införandet av miljöledning och har en avgörande betydelse för om
åtgärdsarbetet prioriteras. Förslag inför det fortsatta miljöarbetet är att varje
förvaltnings/bolagsledning:
- Utser en miljökoordinator med kompetens om miljöledning vid
omorganisationen. Denne sitter med fördel i ledningsgruppen och erbjuds
fortbildning ifall miljökompetens saknas. Tydliggör hur stor del av tjänsten
som vigs åt miljösamordning.
- Genomför korta avstämningar/arbetsmöten regelbundet.
- Tydliggör och motivera era prioriteringar som rör miljöledningsarbetet och
ambitionsnivån, internt.
Kommunstyrelsen bör fortsätta verka för och uppmuntra till:
- en integrerad miljö- och verksamhetsredovisning, verksamhetsplanering och
budgetplanering.
- att internkontrollen kan nyttjas för att integrera miljöledningsarbetet i den dagliga
verksamheten för att minska dubbelarbetet för förvaltningarna och bolagen.
Vid årsskiftet hade 14 förvaltningar och bolag infört certifierat eller diplomerat
miljöledningssystem i sin verksamhet. En förvaltning hade ett miljöledningssystem
som inte var certifierat/diplomerat. Stadsdelskontoren var miljödiplomerade.
Under tertial 1 redovisar stadsdelsnämnderna att arbete pågår med att miljödiplomera
folkbiblioteken i stadsdelarna. Arbetslivsnämnden redovisar att huvuddelen av deras
verksamheter kommer att ha infört ett icke-certifierat miljöledningssystem till
halvårsskiftet. Sociala omsorgsförvaltningen redovisar att deras miljöledningssystem
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kommer att fastställas under 2016. Utbildningskontoret och Vuxenutbildningen
kommer att miljödiplomeras under året.
Revisorskollegiet önskar liksom vid tidigare redovisningar ingå i Miljöförvaltningens
ledningssystem. Industribyggnader i Borås redovisar enbart att de arbetar enligt
Lokalförsörjningsförvaltningens verksamhetssystem. Inkubatorn AB har inte påbörjat
arbetet med miljöledning. AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder redovisar som
tidigare att verksamheten är på entreprenad och att entreprenören är certifierad.
Viskaforshem AB och AB Bostäder redovisade i samband med årsredovisningen.
Viskaforshem AB hade då en stor del av sin verksamhet på entreprenad, som var
certifierad. AB Bostäder avsåg då införa ett miljöledningssystem 2017.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att översända Miljömålsuppföljning tertial 1
till Kommunstyrelsen för vidare rapportering till Kommunfullmäktige.
Ärendet
Kommunfullmäktige antog 2012 Miljömål för Borås 2013-2016. Arbetet med dessa
mål följs upp tre gånger per år, i samband med års- och tertialredovisningarna.
Miljöförvaltningen samordnar rapporteringen.
I samband med tertialredovisning 1 2016, har nämnder och bolag, som vid senaste
årsredovisningen ännu inte infört certifierat eller diplomerat miljöledningssystem i
hela sin verksamhet, ombetts att redovisa sitt åtgärdsarbete. Dessutom fick ytterligare
några nämnder frågan då vi inte visste om dessa hade för avsikt att omdiplomera sig.
En sammanställning av inkomna svar redovisas i denna tjänsteskrivelse. En fördjupad
uppföljning görs i samband med tertialredovisning 2 och vid nästkommande
årsredovisning.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöledningsarbetet i Borås
Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete med miljömål och miljöpolicy för
kommunens organisation med uppföljning tre gånger per år samt ett
miljöövervakningsarbete. Miljöåtgärder och ansvarsfördelning finns i miljömålen. En
revidering av de lokala miljömålen har påbörjats. I miljömålen står det att alla
förvaltningar och bolag ska arbeta med miljöledningssystem och att förskolorna,
skolorna och gymnasierna ska arbeta med Grön Flagg senast under 2016. 2015 hade
71 procent av skolorna och förskolorna uppnått det målet. Ett annat mål är att alla
anställda ska miljöutbildats. Drygt 3500 av de cirka 10 000 anställda hade utbildats
och utbildningarna fortsätter. Kommunens miljöarbete som helhet revideras inte av
en extern part i dagsläget, även om delar av kommunkoncernen har ett certifierat
ledningssystem.
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Bolag och nämnder som infört ledningssystem
1. Borås Borås TME AB (Miljödiplomering)
2. Borås Energi och Miljö AB (ISO 14001)
3. Borås Elnät AB (ISO 14001)
4. Borås Djurpark AB (Miljödiplomering)
5. Borås Lokaltrafik AB (ISO 14001)
6. Borås Kommuns Parkerings AB (Miljödiplomering)
7. Fristadbostäder AB (ISO 14001)
8. Fritids- och folkhälsonämnden (Miljödiplomering)
9. Kulturnämnden (Miljödiplomering)
10. Kommunstyrelsen (Miljödiplomering)
11. Lokalförsörjningsnämnden (ISO 14001)
12. Miljöförvaltningen (ISO 14001 – ska miljödiplomeras)
13. Servicenämnden (ISO 14001)
14. Tekniska nämnden (Miljödiplomering)
15. Samhällsbyggnadsnämnden (Ej certifierat ledningssystem)
Formerna för redovisning
I ett försöka att minska dubbelarbetet när få frågor följs upp har fyra nämnder i
samband med tertialredovisning 1 redovisat sitt miljömålsarbete integrerat i
tertialredovisningen för facknämnder. Det innebär att de inte behövt skicka en
separat Miljörapport. Fyra nämnder har redovisat genom en separat bilaga. Bolagen
har i huvudsak mailat sina redovisningar och dessa har företrädesvis varit mycket
kortfattade.
Bolag och nämnder som infört miljöledning i delar av verksamheten
Stadsdelsnämnderna Norr,
Väster och Öster
Stadsdelskontoren är miljödiplomerade. Arbete
har påbörjats med att miljödiplomera
folkbiblioteken. Eftersom folkbiblioteken möter
medborgarna har de en viktig roll i att förmedla
kunskap i miljöfrågor, vilket kommer att
prioriteras. Samtliga kommunala restauranger
KRAV-certifieras under 2016. Förskolor och
skolor arbetar med Grön Flagg.
Arbetslivsnämnden

Utsedda miljöombud på varje arbetsplats har
genomfört inventeringar, tagit fram
handlingsplaner samt annan dokumentation som
utgör ett miljöledningssystem. Miljöarbetet följs
upp på APT (arbetsplatsträffar) regelbundet och
goda exempel sprids internt.
Huvuddelen av verksamheterna kommer troligen
att ha infört miljöledningssystem vid halvårsskiftet.
Någon enhet kvarstår ännu inför hösten.
Miljöledningssystemet har bidragit till en samlad
dokumentation och tydliga processer för
miljöarbetet och strävan att nå miljömålen. Det
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har lett till standardisering och kvalitetssäkring av
frågorna. Miljömålen har hamnat mer i fokus
genom återkommande diskussion på APT.
Sociala omsorgsnämnden

Miljöledningssystemet kommer att fastställas
under 2016 och innehålla: kartläggning av
verksamhetens betydande miljöpåverkan, tidsatta
miljömål, årlig uppföljning av målen och
miljöarbetet samt miljöutbildning för samtliga
medarbetare.
En kartläggning av verksamheternas
miljöpåverkan har genomförts och de områden
som identifieras som viktigast och möjliga att
påverka är; energianvändning, inköp av
kontorsmaterial och livsmedel, matsvinn,
avfallshantering samt tjänsteresor.
Personliga assistenter har fått miljöutbildning
under mars månad vilket innebär att 33 % av
samtliga anställda nu har gått miljöutbildning. Ett
utbildningsmaterial för arbetsplatsförlagd
miljöutbildning har tagits fram och kommer att
användas under 2016.

Utbildningsnämnden

Övriga
Revisiorskollegiet

B 1926

En plan för arbetet med miljödiplomering har
tagits fram och arbetet pågår. Miljöutbildning på
utbildningskontoret har genomförts under första
tertialet. Arbetet med miljödiplomering av
utbildningskontoret och vuxenutbildningen pågår
och kommer att vara genomförd före utgången av
2016. Alla gymnasieskolor fortsätter arbeta efter
miljöledningssystemet Grön Flagg.
Önskar ingå i Miljöförvaltningens ledningssystem.

AB Bostäder i Borås

2015: Planerar att införa miljöledningssystem som
ska implementeras 2017.

AB Sandhultsbostäder

Har delar av verksamheten på entreprenad hos
HSB, vilka i sin tur är certifierade.

AB Toarpshus

Har delar av verksamheten på entreprenad hos
HSB, vilka i sin tur är certifierade.

Viskaforshem AB

2015: Stor del av verksamheten på entreprenad –
som är certifierad.
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Inkubatorn i Borås AB

Ej påbörjat miljöledningsarbete.

Industribyggnader i Borås AB

IBAB arbetar i enligt Lokalförvaltningens
verksamhetssystem.

Sammanfattande bedömning
Uppföljningen i tertial 1 identifierar några åtgärder som behöver lyftas in i
budgetarbetet inför 2017. Ledningen i varje förvaltning och bolag spelar en central
roll för införandet av miljöledning och har en avgörande betydelse för om
åtgärdsarbetet prioriteras. Förslag inför det fortsatta miljöarbetet är att varje
förvaltnings/bolagsledning:
-

-

Utser en miljökoordinator med kompetens om miljöledning vid
omorganisationen. Denne sitter med fördel i ledningsgruppen och erbjuds
fortbildning ifall miljökompetens saknas. Tydliggör hur stor del av tjänsten
som vigs åt miljösamordning.
Genomför korta avstämningar/arbetsmöten regelbundet.
Tydliggör och motivera era prioriteringar som rör miljöledningsarbetet och
ambitionsnivån, internt.

Kommunstyrelsen bör fortsätta verka för och uppmuntra till:
- en integrerad miljö- och verksamhetsredovisning, verksamhetsplanering och
budgetplanering.
- att internkontrollen kan nyttjas för att integrera miljöledningsarbetet i den dagliga
verksamheten för att minska dubbelarbetet för förvaltningarna och bolagen.
Miljörapporten för 2015 finns i Miljöbarometern på Borås Stads webb:
http://miljobarometern.boras.se/boras-stads-miljomal-2013-2016/

Agneta Sander
Miljöchef

Johanna Johansson
Miljöutredare

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
VD/Förvaltningschefer inom Borås Stad
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vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer
Åstrand
Nr 172

OSTADRESS

01 80 Borås

Framställan om utökat lokalbehov för Yrkeshögskolan
Kommunfullmäktige
vid Vuxenutbildningen.
2016-08-08

Dnr 2016/KS0527 282

Framställan om utökat lokalbehov för Yrkeshögskolan vid Vuxenutbildningen.

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Lokalförsörjningsnämnden har den 14 juni 2016 föreslagit Kommunfullmäktige att
godkänna en utökad inhyrning av lokaler för Yrkeshögskolan vid Vuxenutbildningen i
fastighet URANUS 2, Fabriksgatan 10. Utbildningsnämnden har gjort en framställan
om att utöka lokalerna då verksamheten kommer att starta fler utbildningar.
Förslaget gäller 2 580 m² till hyran 2 889 600 kr/år, dvs. 1 120 kr/m², med en indexuppräkning på 60 % av konsumentprisindex under perioden 2017-01-01 till 2022-0630. Eftersom att internhyrorna, i det reviderade internhyressystemet, baseras på ett
snittpris för samtliga fastigheter inom en given lokalgrupp kommer sannolikt hyran
för Utbildningsnämnden att avvika från den faktiska kostnaden på 1 120 kr/m² för
lokalen. Utbildningsnämnden har därför att ta ställning till en utökad lokalkostnad
som sannolikt blir en annan än 2 889 600 kr/år. När kommunstyrelsen har slagit fast
nivåerna för stadens schablonhyror ges verksamhetsnämndernas hyror av storleken
på lokalerna mätt i BRA-yta.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i URANUS
2, Fabriksgatan 10 under perioden 2017-01-01 till 2022-06-30 med en hyresnivå på
2 889 600 kr/år, under förutsättning att Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Dnr 2016/KS0528

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Nr
Oliwer
Åstrand
173

OSTADRESS

01 80 Borås

Förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet
Kommunfullmäktige
(fastighet Samariten 11, Klinikvägen 48)
2016-07-04

Dnr 2016/KS0528 282

Fastighet Samariten 11, Klinikvägen 48 - FörFrån Kommunstyrelsen
hyrning
av lokaler för kommunal verksamhet.
Till
Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden har den 14 juni 2016 föreslagit Kommunfullmäktige att
godkänna en förhyrning av lokaler för utbildningsverksamhet i fastighet Samariten 11,
Klinikvägen 48. Utbildningsförvaltningen har delgett Lokalförsörjningsnämnden ett
ärende där behov av lokaler för en tillströmning av cirka 400 elever beskrivits. Likaså
har stadsdelsnämnderna Öster och Norr beskrivit ett ökat lokalbehov för grundskola
och förskola i ett ärende skickat till nämnden 2016-05-17. Vidare står ett flertal kommunala skolor inför ett ombyggnads- och/eller utbyggnadsbehov inom den närmaste
10-årsperioden, varför behovet av evakueringslokaler är omfattande framöver.
Lokalförsörjningsnämnden anser att en förhyrning i denna storlek bör minska behovet av utbyggnad av en eller flera skolor vilket innebär att investeringsbudgeten blir
avlastad.
I kontraktsdiskussionen med fastighetsägaren pratar vi om två olika indikativa hyresnivåer. Hyresnivån är cirka 965 kr/m² i dagens skick och målsatt hyresnivå efter ytskiktsrenovering är cirka 1 200 m². Hyresnivån kommer att höjas i takt med att inflyttning sker i färdigställda lokaler.
Förslaget gäller 10 346 m² till hyran 12 415 200 kr/år, dvs. 1 200 kr/m², med en indexuppräkning på 80 % av konsumentprisindex under perioden 2017-01-01 till 203212-31.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i fastighet
Samariten 11, Klinikvägen 48 under perioden 2017-01-01 till 2032-12-31 med en hyresnivå på 12 415 200 kr/år.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Dnr 2016/KS0485

vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 174
Kommunfullmäktige
Ansökan om kommunal borgen från Ymerhallen AB
Ymerhallen AB; Ansökan om kommunal borFrån Kommunstyrelsen
gen
Till
Kommunfullmäktige
2016-06-13

Dnr 2016/KS0485 045

Ärendet
Ymerhallen AB har inkommit med ansökan om kommunal borgen för lån på 1,6 miljoner kronor. Bolaget avser byta golvet i Ryahallen då det gamla är utslitet. Investeringen är förankrad och godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen som hyr och
förvaltar hallen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2005-04-21 § 62 (2004/KS0956) att Ymerhallen AB
skulle bygga en friidrottshall, Ryahallen, som Borås Stad skulle hyra och förvalta samt
gå i borgen för med 11,2 miljoner kronor. Kommunens syfte med samarbetet var att
det skulle byggas en modern friidrottshall som var ändamålsenlig för vinterträning av
friidrott.
Kommunstyrelsens bedömning
Det kan nu efter tio år konstateras att Ryahallen har fyllt syftet väl, och att samarbetet
mellan kommunen och Ymerhallen AB fungerat i enlighet med ursprungliga intentioner. För att fortsatt kunna ha en modern och ändamålsenlig friidrottshall är det
rimligt att investera i ett nytt golv efter tio år.
Ymerhallen AB har under åren amorterat på sina lån, och kommunens borgensåtagande uppgick 2015-12-31 till 9,5 miljoner kronor. Med en ny borgen på 1,6 miljoner
kronor uppgår kommunens borgensåtagande till cirka 11,1 miljoner kronor, d v s
strax under det ursprungliga borgensbeslutet. Kommunstyrelsen förutsätter att Ymerhallen AB fortsätter amortera enligt plan.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ymerhallen AB ges en kommunal borgen på 1 595 000 kronor för byte av golv i Ryahallen.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

Magnus Widén
Ekonomichef

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se
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033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Dnr 2016/KS0511

vd: Stadskansliet
Handläggare: Roger Cardell

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 175
Kommunfullmäktige
Erbjudande om donation
till Borås Konstmuseum från
Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond
Erbjudande
om donation
till Borås Konstmu2016-07-01
Dnr 2016/KS0511
042
seum
från Stiftelsen Tomas Lindhs MinnesFrån
Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
fond
Kulturnämnden föreslår Komunfullmäktige att tacksamt ta emot donationen från
Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond.
Borås Konstmuseum har erbjudits en donation från Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond som omfattar ett sextiotal verk av olika konstnärer. Konstverken har tidigare
donerats till Stiftelsen av konstnärerna runt millennieskiftet. Verken är idag deponerade på Borås Konstmuseum enligt ett särskilt avtal med stiftelsen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunen tar tacksamt emot donationen från Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Dnr 2015/KS0183

vd: Näringsliv
Nr 176
Handläggare: Anders Glemfelt

OSTADRESS

01 80 Borås

Näringslivsstrategi (Budgetuppdrag 2015)
2016-06-20

Dnr 2015/KS0183 140

Kommunfullmäktige

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Näringslivsstrategi (Budgetuppdrag 2015)
I budget 2015 beslutades att Kommunstyrelsen skulle ta fram en näringslivsstrategi
för Borås Stad. Strategin har varit på remiss till de politiska partierna och näringslivsorganisationerna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna näringslivsstrategi för Borås Stad
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Anders Glemfelt
Näringslivschef
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» Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Näringslivsstrategi
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

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

» Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: XX
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Näringslivsstrategi
Ett bra företagsklimat och därmed en god tillväxt skapas
av en mängd faktorer. En god samverkan mellan Borås
Stad, näringslivet, akademi, medborgare och den kreativa
sektorn (Penta helix-plattform) är dock av avgörande
betydelse. Samverkan är framgångsfaktorn i de komplexa
samband som driver utveckling och hållbar tillväxt.

Visionen Borås 2025
Hela visionen Borås 2025 vilar på en grund av hållbar
utveckling. Det betyder att man alltid ska ta hänsyn
till ekologin (miljön), ekonomin (pengarna) och de
mänskliga sociala frågorna. När de tre perspektiven möts
blir resultatet en hållbar utveckling. Hållbar utveckling
handlar inte bara om hur vi gör här idag, utan även
om hur vi påverkar resten av världen och hur vi har
påverkar livet för våra barn, barnbarn och kommande
generationer.
I visionen stakas såväl styrkeområden som riktning
ut. Visionen omfattar helheten och som en väv består
den av många trådar, var och en viktig för funktion,
hållbarhet*, så skapas en helhet och en funktion. I visionens
inledningstext läggs grunden för vår näringslivsstrategi.
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och
handel. Borås har spetskompetens inom miljöteknik, textil
utveckling, logistik och elektronisk handel. Vi sprider
kunskap ut i världen och har ett stort internationellt
utbyte inom handel, textil och forskning. Samverkan
mellan näringsliv, akademi, medborgare, den kreativa
sektorn och kommunen är vårt arbetsätt.
Visionen fördjupas i sju strategiska målområden och
näringslivsstrategin omfattar mer eller mindre samtliga.
Näringslivets utveckling har en stor påverkan på
kommunen och dess invånares möjligheter att nå vision
2025.
Det praktiska arbetet med hållbar tillväxt utgår dock
främst från inledningstexten samt målområde 1 och 3.

Människor möts i Borås
Stad
Människor vill möta människor såväl i små som stora
sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får
nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang

bidrar till en positiv bild av kommunen och stärker
självkänslan.

Företagandet växer genom
samverkan
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ
samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och
andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar
arbetstillfällen.

Goda förutsättningar för
jobb och företagande, Näringslivsstrategi 2016-2020
Näringslivsstrategin har till syfte att tydliggöra och
fokusera arbetet med tillväxt i kommunen och för att
utveckla kommunen till en bra stad för företagande.
För att skapa goda förutsättningar för detta krävs
såväl ett kraftfullt lokalt engagemang, förståelse för
företagandets villkor, satsningar på service och tillgång till
etableringsmark som en äkta samverkan med företagen.
Kommunfullmäktige beslutar om strategi och inriktning,
kommunstyrelsen har det operativa ansvaret för
näringslivsstrategin.
Strategin för de kommande fyra åren koncentrerar sig
på 13 punkter.

Borås i omvärlden
Borås är en stad i Sverige, Europa och världen. Det är i
detta ljus vi som arbetar med kommunens tillväxt. Inom
EU finns drygt 30 000 kommuner som alla vill växa och
utvecklas. Det är i konkurrens med dessa kommunen
ska arbeta och skapa goda möjligheter för utveckling och
välstånd hos företag och medborgare. För att klara detta
behöver vi sticka ut, skapa och marknadsföra områden
som är unika och framtidsinriktade och där unika
förutsättningar för hållbar tillväxt skapas.
Borås Stad har genom visionen bedömt att främst
klusterområdena textil, digital handel, logistik,
resursåtervinning och högteknologiska fordonslösningar
näringslivsstrategi | 3
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är de områden där kommunen har en kompetens
som i framtiden gör skillnad och ger oss fördelar i en
internationell konkurrens. Näringslivet utgörs dock
av alla företag inom alla branscher i kommunen och
grundförutsättningen för att lyckas med profileringen är
ett gott företagsklimat och en utveckling för alla. Vi har
idag en stor bredd i vårt näringsliv som skapar stabilitet
och långsiktighet i kommunens arbetsmarknad. Strategins
mål är att säkerställa och utveckla näringslivsklimatet
i framtiden.

textila klustret
I Boråsregionen finns den textila traditionen som ett DNA
i entreprenörskapet och företagandet med Skandinaviens
största koncentration av företag inom textil och mode.

Detta görs genom att Borås Stad fortsatt arbetar för att
utvecklas som regional motor i samverkan med Västsverige
i övrigt. Det gör vi genom minskad byråkrati och stöd
vid etablering och ometablering, i starka nätverk, med
satsning på forskning, tillgång till kompetens och genom
nationellt och internationellt utvecklingsarbete i våra
klusterområden.
Förutom detta krävs givetvis också goda levnadsbetingelser
för alla medborgare, god barnomsorg och skola, god
miljö och möjligheter att leva och utvecklas i alla delar
av kommunen.

Strategiska områden

penta helix
Hållbar tillväxt bygger på samverkan. Tillväxtarbetet
i kommunen bygger på samverkan mellan näringsliv,
akademi, medborgaren, den kreativa sektorn och
kommunen (Penta Helix). Företrädesvis med samtliga
parter eller en eller flera av dem med direkt intresse i
aktiviteten eller målet.

Offentlig sektor

Idéburen sektor

Samhällsentreprenörer
Marknadsaktörer
Fig. Penta Helix modellen
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Akademin

Detta kombinerat med en stark handelstradition ger
bygden de bästa förutsättningarna för att skapa och driva
ett textilt kluster av världsklass. Ett väl fungerande textilt
kluster ger våra företag stora möjligheter att utvecklas
positivt och ligga i framkant vad gäller nya trender och
produkter inom området.
Borås Stad säkerställer att ett textilt kluster som bygger
på principen ”Penta Helix” utvecklas.
Viktiga redskap i detta är Textile Fashion Center,
MarketPlace Borås, Textilmuseet, Textilhögskolan,
Borås Inkubator, innovationssystemet och BoråsBorås
AB. Borås Stad verkar för att skapa ett starkt samarbete
med näringslivet i centrum, driva på arrangemang och
aktiviteter inom området samt skapa förutsättningar för
nya samarbeten och strukturer, såväl inom kommunen
som nationellt och internationellt. Kommunen säkerställer
att nya trender aktivt benchmarkas för att kunna ligga
i framkant och driva på utvecklingen inom klustret.
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klusterområde framtidens handel
Framtidens handel bygger på nya digitala lösningar och
en ändrad syn på konsumentens roll och behov. Företagen
i Boråsregionen ligger långt framme i tekniska lösningar
och kunskap kring handel. Högskolan i Borås forskar
kring nya tekniker och konsumentbeteende.

Detta, tillsammans med kunskaper inom textil., textil
handel och framtida ändrade köpvanor mot mer hållbarhet
- Ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv - ger
oss unika möjligheter att ligga långt framme i kunskap
och ge näringslivet möjlighet att anpassa sig till de nya
förutsättningarna. Detta ger Borås möjligheter att i
framtiden uppnå långvarig hållbar tillväxt inom stora
delar av vårt näringsliv. Kommunen driver på utvecklingen
av ett handelskluster byggt på forskning vid Högskolan
i Borås och utveckling av ett företagskluster.
Genom E-handelsstaden Borås, ek förening säkerställer
kommunen att kompetensförsörjningen inom området
säkras och att forskning och utveckling kommer små
och medelstora företag till del. Kommunen arbetar för
att seminarier och arrangemang inom kunskapsområdet
förläggs till Borås. Viktiga redskap i detta är Borås City,

Knallelandsgruppen, BoråsBorås AB, Högskolans
handelslabb, SIIR, Högskoalns företagsekonomiska
utbildning, Yrkeshögskolans olika handelsinriktningar
samt det lokala näringslivets spetsinriktningar.
handel i staden
Borås växer och förtätas. Ny infrastruktur och ändrade
levandsförhållande kräver ett utvecklat centrum mot
upplevelser. Ett större utbud av handel och upplevelser
är nödvändigt, samtidigt förändras konsumenternas
syn och behov av olika handelstjänster, detta måste
kombineras i framtidens handelsutbud i kommunen.
Ändrat köpbeteende mot hållbarhet* och mer tjänster
förändrar den lokal handels förutsättningar. Kommunen
utvecklar en sammanhållen innerstad bestående av
centrum, Simonsland och knalleland som ett anturligt
område för handel och upplevelser. Borås Stad verkar för
att vår handel ligger i framkant vad gäller kunskap och
anpassning till nya trender. Kommunen ger förutsättningar
för att fler gatufestivaler, evenemang, popup stores, caféer
och restauranger samt andra kollektiva arrangemang
anordnas i innerstaden. I framtidens innerstad finns
aktiviteter och tjänster 24/7. Innerstadens handel utvecklas
mot showrooms/conceptbutiker, varuutlämning för varor
som köpts på nätet och olika typer av tjänsteleverantörer.
klusterområdet logistik
Tillsammans med Göteborgsområdet utgör Borås Sveriges
viktigaste logistikområde. Framtidens logistiklösningar
bygger på hållbarhet*och klimatsmart tänkande. Detta
innebär att mer logistik i framtiden utgörs av spårbunden
trafik och eller olika HCT lösningar med automatiserade
fordonståg. Detta kräver nytt tänkande och logistiska
lösningar och är en förutsättning för att framtidens
digitala handel kan fortsätta att utvecklas. Borås Stad
säkerställer att kommunens handelsföretag ges tillgång
till moderna framsyftande logistiklösningar som ger
naturliga konkurrensfördelar. Kommunen skapar
förutsättningar för att en kombiterminal anläggs och
tillsammans med näringslivet skapa r vi förutsättningar
för logistiska lösningar för fordonståg och förarlösa
närtransporter ”dollies”. Kommunen arbetar aktivt för att
logistikkompetens utvecklas i samverkan med högskolan,
näringslivet och Sveriges provnings och forskningsinstitut.
Kommunen verka också för att möten och konferenser
inom området förläggs till Borås.
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klusterområdet högteknologiskt
företagande
Borås har en unik ställning och möjlighet inom aktiv
bilsäkerhet. Detta är ett kunskapsområde som kommer att
ha stor tillväxt i framtiden och som genererar stort intresse
i hela Europas fordonsutveckling. Inom Sveriges tekniska
forskningsinstitut finns en rad spetsteknologiområden
som genererar lösningar på framtidens problem. Även
inom området resursåtervinning finns företag och
forskningsområden som ger svar på många utav framtidens
problemområden. Flera av våra lokala företag har också
utvecklat spetslösningar inom smart textiles, IT och
logistik som är unika på världsmarknaden. Tillsammans
med Asta Zero marknadsför vi och diskuterar med
bolag i nom intressesvären aktiv bilsäkerhet, behov och
möjligheter för etablering på vårt etableringsområde i
anslutning till provbanan.

Detta arbete genomförs i nära samarbeta med Asta Zero
och SP. Genom Waste recoveryarbetet stimulerar Borås
stad utvecklingsarbetet inom området resursåtervinning
där vi deltar såväl internationellt som nationellt i
utvecklingen. Borås Stad tillsammans med högskolan
arbetar för att kompetensförsörjningen säkerställs inom
för näringslivets viktiga områden.
etablering/etableringsmark
Om och nyetablering är en förutsättning för tillväxt.
Alla nya företag, nationella som internationella ska
ha möjlighet att etablera sig i Borås och hitta lämplig
mark eller lokaler, skapa affärsmöjligheter och kunna
delta i olika nätverk. Vårt arbete koncentreras kring
etableringar som bygger på näringslivets eller akademins
stora kunnande inom klusterområdena textil, digital
handel, logistik, resursåtervinning och högteknologiska
fordonslösningar. Inom dessa områden har Borås en
särställning och ger avgörande affärsmöjligheter för de
som väljer att etablera sig här.
För att underlätta för etablering och investering krävs
tillgång till byggbar industrimark. Borås Stad säkerställer
att det alltid finns minst 250 000 kvadratmeter tillgänglig
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industrimark för ny och ometablering. Information om
möjliga lokaler att hyra skall alltid finnas tillgängliga via
Borås Stads hemsida. Via nätverk och samarbetspartners
arbetar kommunen aktivt internationellt för att påverka
nyetableringar inom våra klusterområden.
service, kommunikation, bemötande och
myndighetsutövande
Dialogen mellan kommunen och näringslivet ska
stärkas i syfte att gemensamt identifiera hinder och
utmaningar för näringslivet att utvecklas. Service och
myndighetsutövning ska präglas av att det ska vara lätt
att göra rätt som företagare i Borås. Näringslivet kan
förvänta sig ett gott bemötande vid alla kontakter med
den kommunala organisationen. Det erbjuds lättillgänglig
och tydlig guidning i ärendeprocessen. Resultaten mäts
genom att delta i olika typer av undersökningar. Borås
skall befinna sig i den övre kvartilen av dessa olika
undersökningar.
it, logistik – gods och kompetensförsörjning
Infrastruktur, kompetens, tillgång till kommunal service,
kostnadsläge, tillgång till bostäder, IT-infrastruktur och ett
tilltalande fritids- och nöjesutbud är avgörande ingredienser
för att skapa tillväxt. Med en aktiv medvetenhet
om näringslivets behov och önskemål, branschernas
kompetensbehov stärker kommunen försörjningen genom
riktade kompetens och utbildningsinsatser.
upplevelseindustri
Inom vår tillväxtmodell, Penta Helix, utgör utvecklingen
av företag inom kulturella och kreativa näringar en vital
del för hållbar tillväxt och som en viktig stimulans i
samhällsbyggandet. Borås fokuserar på att främja
utveckling och etablering av företag inom kulturella
och kreativa näringar i syfte att göra Borås till en naturlig
upplevelseplats inom mode, kultur och handel.
mötesplatser
Den lokala utvecklingen drivs genom mötesplatser som
leder till goda och långsiktiga relationer mellan de olika
aktörerna. Tillsammans skapas värden för näringsliv
och stad.
Viktiga mötesplatser är samrådsarenan (SRA), Företagarföreningarna, företagsbesöken, näringslivs-luncherna
och näringslivsdagen.
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besöksstaden
En viktig faktor för långsiktig utveckling är att en stad
växer, både vad gäller invånarantal och företagande. En
annan viktig faktor är besök och att det finns företagande
som aktivt arbetar med att göra kommunen attraktiv
för besökare och inbjuder till aktiviteter som intresserar
gästen. Här utgör de kulturella och kreativa näringarna en
viktig del i upplevelsen. Detta skapar en positiv berättelse
om kommunen och gör medborgarna stolta över sin stad.
Borås Stad arbetar tillsammans med BoråsBorås AB
för att öka antalet företag i besöksnäringen och ge dem
förutsättningar för tillväxt och långsiktig lönsamhet,
vi arbetar tillsammans för att öka antalet aktiviteter
och besöksanledningar inom kommunen och deltar i
att skapa samhällsengagemang i näringslivet. Viktiga
områden för kommunen är textil, handel och konferenser
och möten.
internationellt arbete

små och medelstora företag
De flesta företag i kommunen är små eller medelstora.
Entreprenörsandan i Borås är stark och är förutsättning
för nybildande och utveckling av nya företag. De små
och medelstora företagen utgör grunden i kommunens
näringsliv och finns inom en rad olika branscher. Många
av företagen finns i kommunens små kringorter och ger
bygden arbetstillfällen och möjligheter till ett bra liv
för människorna på landsbygden. I framtiden kommer
behovet av små och medelstora serviceföretag inom
samhällsserviceområdena att öka. Kommunen stärker
förutsättningarna för de små och medelstora företagen
genom att se till att det finns tillgång till industrimark
och expansionsmöjligheter de orter där företagen verkar.
Borås arbetar proaktivt för att hitta nya ägare till företag
i generationsskifte och verkar för att kompetens finns
tillgängligt där företagen finns. Borås stimulerar socialt
företagande genom informationssatsningar och utbildning
till att starta nya företag. Speciella insatser görs för gruppen
nyanlända och kvinnor.

Borås är en stad i Europa och världen. Vi har mycket att lära
och att lära ut. Kommunen bedriver omvärldsbevakning
och benchmarking för att ständigt förbättra vårt
internationella arbete. Kommunen profilerar sig i olika
internationella sammanhang där våra klusterområden
ger oss ingångar som gynnar kommunens tillväxt.
Kommunen samarbetar med det lokala näringslivet/
aktörerna för att marknadsföra, informera och utbilda
andra i våra klusterområden.
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postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se
B 1944

Stadskansliet
Avd: Näringslivsenheten
Handläggare: Anders Glemfelt
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Näringslivsstrategi (Budgetuppdrag 2015)
Inkomna yttranden i sammanfattning
Vänsterpartiet Borås

Vänsterpartiet ställer sig positivt till förslaget till Näringslivsstrategi. Vill dock framhålla vikten av att samtliga aspekter av hållbarhet belyses, i nuvarande förslag till strategi saknas det sociala hållbarhetsperspektivet.
Vänsterpartiet ser positivt på den så kallade pentahelixmodellen, där även medborgarens och den kreativa sektorns roll för näringslivsutveckling synliggörs.
Att Borås bygger vidare på det textila arvet och att textilt kluster därmed pekas ut som
ett av de strategiska områdena är bra. Inom det textila området kan kopplingen till
ekologisk och social hållbarhet dock synliggöras tydligare. Vänsterpartiet ser också
positivt på att resursåtervinning är ett av de strategiska områdena, i nuvarande skrivningar framstår det dock snarast som Borås Stads och akademins intresse och kopplingen till näringslivet skulle kunna skrivas fram tydligare.
Slutligen instämmer Vänsterpartiet i att upplevelser, mötesplatser och besöksnäring
ska få ta stort utrymme i Näringslivsstrategin. Vi ser med glädje att kulturen och de
kreativa näringarna omnämns under rubriken ”Upplevelseindustri”, vi saknar dock
liknande formuleringar under rubriken ”Besöksstaden”.
Liberalerna

Liberalernas uppfattning är att det remitterade förslaget inte lever upp till vad som
klassificeras som ett strategiskt dokument. Enligt Borås Stads definition är ett strategiskt dokument ”avgörande vägval för att nå målen för Borås”. Dokumentet innehåller alltför mycket nulägesbeskrivningar och aktiviteter samt olika hur-frågor istället för
att fokusera på vad och varför vilket vi anser ska stå i fokus. Utifrån denna synpunkt är
vår uppfattning att förslaget behöver skrivas om med ett betydligt tydligare strategiskt
fokus. Liberalerna vill därför sammanfattningsvis lyfta fram ett antal områden som
främjar utveckling, innovation och entreprenörskap enligt nedan.
-
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Alla kommunens förvaltningar och bolag ska genomsyras av en positiv och
företagsvänlig attityd.
Borås Stad samverkar med aktörer i hela regionen för att stärka hela regionens
utveckling.

Moderata samlingspartiet i Borås

Moderaterna anser att alla målområden i visionen 2025 spelar roll i näringslivsstrategin och alla stadens bolag och förvaltningar bär ett ansvar för arbetet med hållbar
tillväxt. Mot bakgrund av ovanstående definition av en strategi anser Moderaterna att
förslaget till strategi kan utvecklas. Näringslivsenhetens avgränsningar i remissen förs
lämpligen till verksamhetsplanen. Vi utgår ifrån att alla berörda nämnder i sina verksamhetsplaner har med ett näringslivsperspektiv. Moderaterna anser att det är viktigt
att strategin visar att Borås Stad har stort förtroende för näringslivet och dess förmåga
att delta i utvecklingen av Borås. Lämpligare rubrik för avsnittet ”Borås i omvärlden”
skulle vara "Goda förutsättningar för jobb och företagande ".
Under rubriken ”Framtidens handel” behöver också beskrivas hur staden vill vara
med och skapa förutsättning för utveckling av befintliga handelsstråk, handelsområden eller byggnation av nya områden samt förutsättningar för att evenemang och
upplevelseindustri kunna kompletteras med handel. Ytterligare faktorer påverkar företagsetableringar än vad som beskrivs i strategin. Infrastruktur, tillgång till kommunal
service, kostnadsläge, tillgång till bostäder, IT-infrastruktur och ett tilltalande fritidsoch nöjesutbud är några exempel. Tillgång till en god IT-infrastruktur är särskilt viktig
att betona och det bör beröras i näringslivsstrategin. Det saknas en genomtänkt skrivning om hur den övergripande målsättningen för etableringar ska nås samt resonemang om vad som krävs för att få de etableringar som skulle utveckla Borås ännu
mer. Moderaterna vill ha en mer aktiv och medveten etableringspolitik.
Under rubriken ”Upplevelseindustrin” saknas en beskrivning av hur befintlig verksamhet kan utvecklas. Upplevelseindustri, mötesplats och besöksstaden bör kunna
slås samman till ett område
Det internationella arbetet bör ha två övergripande målsättningar, att stärka Borås
som varumärke och bana väg för Boråsföretag utomlands samt få hit utländska investeringar och etableringar. I vissa fall kan kommunen behöva agera i kontakt med
utländska myndigheter för 2 att hjälpa Boråsföretag. Det interna uppdraget för näringslivskontoret hör dock inte hemma i ett strategidokument och bör överföras till
verksamhetsplanen. Det är tveksamt att nischade område såsom Aktiv bilsäkerhet
samt Resursåtervinning ska vara med i ett annars brett och översiktligt dokument.
Dessa skrivningar skulle passa bättre i en verksamhets-/handlingsplan för någon av
våra nämnder eller styrelser.
Moderaterna skulle också vilja ha skrivningar om:
· Att kommunen inte ska agera som kommersiell aktör
· Framtidens kompetensförsörjning
· Företagande hos fler grupper, kvinnor, unga, etcetera
· Logistik. Borås har sedan länge en väl upparbetad position som centrum för logistik
och den frågan bör belysas i strategin
· Borås Stads ansvar för att ha enkla regler och en smidig byråkrati
· Samverkan med fler företagsorganisationer än idag krävs. Lokala företagarföreningar
är viktiga samverkansorganisationer och det är viktigt att kommunen har samverkan
med alla de slags företagsnätverk som finns i kommunen.
Centerpartiet

Centerpartiet anser att ett strategiskt dokument ska beskriva vad som krävs för att nå
upp till visionen. I fallet med föreslagen näringslivsstrategi lever dokumentet inte upp
till vad vi anser är ett strategiskt dokument och vårt förslag är att dokumentet skrivs
om med ett strategiskt perspektiv som utgångspunkt. Dokumentet innehåller i dagsläB 1946
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get alltför många nulägesbeskrivningar och exakta saker som ska genomföras. Fokus
behöver skifta till framåtsyftande vägval i kommunens näringslivsarbete.
Specifika synpunkter
Näringslivsstrategin bör omfatta två mandatperioder, det vill säga gälla till 2022. Avstämning med möjlighet till justering bör göras i den nya mandatperioden, förslagsvis
under 2019. För att strategin ska kunna få effekt krävs ett målmedvetet arbete över tid
och vi bedömer att 2018 är en för kort tid att arbeta på.
Näringslivsstrategin behöver sättas i ett sammanhang. Även om kopplingen till vision
2025 framkommer i förslaget anser Centerpartiet att näringslivet aldrig kan betraktas
utan koppling till samhället i stort. Näringslivets utveckling hänger samman med övriga samhället såsom utbildningsväsendet, boendeförhållanden, infrastruktur med
mera. Under rubriken ”Borås i omvärlden” borde det framgå på ett tydligare vis.
Vad som är strategiska vägval för näringslivet i kommunen och kommunens arbete
med näringslivsfrågor framkommer inte i dokumentet. Centerpartiet önskar ställningstaganden kring sådana vägval i fråga om etableringar, det textila klustret, handelsfrågor/e-handel/konventionell handel, nya företag, kompetens och utbildning,
kvinnors företagande och företagande i välfärden.
Centerpartiet anser att följande bör strykas ur förslaget: Penta Helix, Aktiv bilsäkerhet
och Resursåtervinning.
De områdena kan angripas utifrån andra förhållningssätt. Det är avgörande med en
god samverkan mellan kommun, näringsliv, akademi, kommuninvånarna och kulturen
(inklusive idrottsrörelsen och föreningslivet). En ändamålsenlig samverkan gör att
Borås Stad kan vara med och forma en attraktiv framtid där näringslivets förutsättningar är goda.
Vad gäller samverkan kan Borås Stad verka för ökad samordning med nämnda aktörer av det strategiska arbetet.
Aktiv bilsäkerhet och Resursåtervinning är alltför specifika områden för att kallas
strategiska. Centerpartiet föreslår att ett strategiskt område införs som kallas ”Kunskapsintensivt företagande”.
Under en sådan rubrik kan Asta Zeros anläggning sortera in, men även andra viktiga
företags förutsättningar såsom Ericsson, SP och Volvo bussar. Vi menar inte att företagen ska nämnas specifikt men det är viktigt att denna del av Borås näringsliv har
goda förutsättningar. Här är kommunikationer med utlandet särskilt viktiga tillsammans med god samverkan med högskolan, vars ambitioner att bli universitet bör understödjas. Resursåtervinning och miljötekniskt företagande är viktigt för Borås, men
inte av strategiskt värde. Det bör kunna sortera under rubriken Kunskapsintensivt
företagande men också i det internationella arbetet.
Tillägg
Centerpartiet vill att följande punkter i någon form ska finnas med i strategin:
- Förutsättningar för näringsliv i hela kommunen
- Behovet av goda kommunikationer genom exempelvis fiberutbyggnad
- Behovet av grundläggande kommunal service för att det ska vara möjligt att driva
företag, såväl på landet som i staden
- God tillgång till industrimark på olika platser i kommunen
- Distributionscentralens betydelse för möjligheten att delta i kommunala upphandlingar
- Entreprenörsandan som finns i Borås och att stärka den är viktigt
- Småföretagarperspektivet behöver enligt vår uppfattning vara en av de tyngre utgångspunkterna för arbetet
- Tjänsteföretagens perspektiv saknas i förslaget, som behöver kompletteras med
detta
B 1947
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- Den kommunala välfärden skulle kunna öppnas upp för, företrädesvis, kvinnligt
företagande och förslaget behöver kompletteras med detta
- Borås som eventstad, med evenemangsområde Knalleland
- De gröna näringarnas roll, betydelse och vägval
- Borås som besöksstad behöver ha en tydligare koppling till exempelvis djurparken
och alla de olika idrottsevenemang som sker i Borås. Föräldrar som följer med sina
barn till olika evenemang är utmärkta turister i Borås.
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Erbjudande om donation till Borås Konstmuseum
från Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond
Beslut

Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot donationen från
Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond.

Bakgrund

Borås Konstmuseum har erbjudits en donation från Stiftelsen Tomas Lindhs
Minnesfond, Borås. Donationen omfattar ett sextiotal verk av olika konstnärer.
(Se bifogad förteckning).
Konstverken donerades en gång tidigare av de i samlingen förekommande
konstnärerna till stiftelsen runt millennieskiftet, för att hedra museichefen Tomas
Lindhs minne.
Donationen, som sammantagen bedöms vara av mycket god kvalitet, är villkorslös.
Stiftelsen önskar endast att proveniensen ska framgå i Konstmuseets katalog och
likaså att proveniensen ska framgå vid de tillfällen då verk ur denna samling ställs ut.
Vidare önskar stiftelsen att det ordnas en utställning gjord på ett urval av verk ur
donationen – i samband med att stiftelsens samling officiellt överlämnas. Önskemålen
är helt rimliga.
De aktuella verken är redan, enligt ett särskilt avtal, deponerade på Borås
Konstmuseum. Konstverken värderades vid överlämnandet från konstnärerna till
stiftelsen till mer än 600 000. Det dagsaktuella värdet kan uppskattas till en liknande
summa.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Bilaga: Konstverk ägda av Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond och deponerade på
Borås Konstmuseum.
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Dnr 2016/KS0475

Stadskansliet
Personal- och förhandling
Pelle Pellby Nr 177

Regler för idéburet
offentligt partnerskap, IOP
Kommunfullmäktige
2016-08-22

Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Ärendet
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta och fastställa
regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal som stöd och vägledning för
nämnders och styrelsers fortsatta arbete med IOP-avtal.
Överväganden
I den nationella Överenskommelsen (2008) mellan regering, Sveriges kommuner och
landsting (SKL), samt idéburna organisationer inom det sociala området är syftet att
stärka de idéburna organisationerna som röstbärare och öka mångfalden av utförare
och leverantörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
”Den idéburna sektorn” är ett samlingsbegrepp för organisationer som bygger på
demokratiska värderingar och som främjar ett värde, ett mål, en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset men som inte är ekonomiskt vinstdrivande samt fristående från offentlig sektor.
Idéburna organisationer har frivilligt valt att gå samman kring idé och värdegrund
med allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft. Det kan röra sig om t.ex.
ideella föreningar, kooperativ, trossamfund eller stiftelser.
Den idéburna sektorn i Borås innefattar en mångfald av aktörer som tillsammans med
samhällets övriga aktörer kan bidra till samhällets och Stadens utveckling. Vissa ser
sin roll som folkrörelse, röstbärare eller opinionsbildare och bygger sitt arbete på
medlemmar och i huvudsak frivilliga.
I Borås Stad är det Fritid- och folkhälsonämnden som arbetar med att utveckla formerna för samverkan mellan kommunerna och civilsamhällets ideella och idéburna
organisationer med utgångspunkt i Överenskommelsen.
Fritid- och Folkhälsonämnden har organiserat arbetet med Överenskommelsen genom att bjuda in till tre stormöten med över 100 unika deltagare och skapat fem fokusgrupper. Dessutom finns en styrgrupp och en beredningsgrupp. Senare i höst
kommer Kommunfullmäktige att fatta beslut om en gemensam Överenskommelse
mellan Borås Stad och civilsamhället.
Det finns ett flertal kommuner som tagit ytterligare några steg i att utveckla samverkan i linje med Överenskommelsen och träffat avtal om idéburet offentligt partnerskap, IOP. Några av dessa är Linköping, Västerås, Göteborg, Sigtuna och Malmö.
Göteborg och Malmö har också utrett de juridiska förutsättningarna för IOP-avtal.
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Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal att gälla för samtliga nämnder och
styrelser.
Dokumentet gäller tom år 2020 och Kommunstyrelsen är ansvarig för revideringen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd

Per Olsson
Personalchef
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Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
» Regler

Regler för

idéburet offentligt partnerskap,

IOP-avtal

i Borås Stad
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

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

» Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser
Dokumentet gäller till och med: 2020

2 | regler

B 1955

kommunfullmäktiges handlingar | 29 september 2016

Regler för idéburet offentligt
partnerskap, IOP-avtal
Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal är stöd och vägledning för nämnders och styrelsers fortsatta
arbete med IOP-avtal.
Syftet med IOP-avtalen är att få ett mer hållbart samarbete med civilsamhället och att det civila samhället på mer
jämlika villkor ska kunna delta aktivt och bidra till samhällsutvecklingen.
IOP-avtal kan träffas under förutsättning att följande kriterier uppfylls:
1. Initiativ till dialog om en möjlig överenskommelse bör komma från det civila samhället
2. Den verksamhet som avses sker på initiativ av föreningen (och inte i form av beställning från kommunen)
3. Den föreslagna överenskommelsen om partnerskapet inte konkurrerar med annan likartad verksamhet på en
befintlig marknad
4. Den verksamhet som avses utgör tillhandahållande av tjänster kan tolkas som bidragande till den allmänna
samhällsnyttan
Nedanstående punkter är obligatoriska i alla IOP-avtal. Då säkerställs att viktiga punkter alltid finns med och att
organisationerna behandlas lika:
•
•
•
•
•
•
•
•

bakgrundsförutsättningar för avtalet
värdegrund
insatser och åtaganden
mål
uppföljning
ekonomi
avtalstid
omförhandling, hävning och tvist

Nämnder och styrelser kan därutöver utforma och anpassa respektive IOP-avtal till respektive verksamhet

för idéburet offentligt partnerskap | 3
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postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se
B 1957
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Personal och Nr
förhandling
Handläggare: Pelle Pellby
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01 80 Borås

Svar på motion av Patric Cerny (FP); att införa karriärtjänsten förstelärare
i förskolan
Kommunfullmäktige
2016-06-09

Dnr 2014/KS0340 023

Svar på motion av Patric Cerny (FP); att införa
Från Kommunstyrelsen
karriärtjänsten
förstelärare i förskolan
Till
Kommunfullmäktige
Ärendet
Patric Cerny (FP)har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-24 lämnat motion om att införa karriärtjänsten förstelärare i förskolan.
I motionen föreslås att uppdra åt stadsdelsnämnderna att införa karriärtjänsten förstelärare i förskolan.
Inkomna yttranden i sammanfattning
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsnämnd Öster
tillstyrker motionen, Stadsdelsnämnderna Norr och Väster avstyrker motionen.
Stadsdelsnämnd Öster
Nämnden delar motionärens uppfattning eftersom den sammanfaller väl med Borås
Stads beslut om en gemensam färdriktning mot att bli en ”bildningsstad”. Det är av
stor vikt att förskolan som är första steget i ett barns skolsystem får samma möjligheter för sina lärare för att förskolan i ännu högre grad kan utvecklas mot målen i
läroplanen.
Stadsdelsnämnd Norr
Förskolans anställda är övervägande kvinnor, vars karriärvägar är begränsade. Stadsdelsnämnden Norr anser att det är viktigt att satsa på den kvinnodominerande yrkesgruppen och att verka för att öka lönerna, vilket kan göras på andra sätt än genom
införande av karriärtjänster. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker därför motionen.
Stadsdelsnämnd Väster
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om karriärtjänster inom förskolan. Förskollärare är en svårrekryterad grupp och införandet av karriärtjänster ökar möjligheterna för Borås Stad att konkurrera om arbetskraften med omkringliggande kommuner. Nämnden har små möjligheter att finansiera en satsning på förstelärare inom
befintlig ram. Omfattningen och utformningen behöver noga utredas.
Överväganden
Sedan tidigare finns det karriärtjänster som förstelärare i grundskola och i
gymnasieskolan. Dessa karriärtjänster har särskilda kvalifikationskrav och inriktning
på arbetsuppgifter och är finansierade med statsbidrag.
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Dessa karriärtjänster omfattar inte förskola och fritidshem. Men Borås Stad kan
inrätta motsvarande karriärtjänster inom förskola och fritidshem men något
statsbidrag för dessa tjänster finns ännu inte utan det blir då en kostnad i sin helhet
för kommunen.
Enligt motionären bör förstelärarna i förskolan ersättas på samma sätt som de statliga
karriärtjänsterna och andelen förstelärare inom förskolan bör vara samma andel som
inom grundskolan (cirka var sjätte lärare). En enkel beräkning för detta motsvarar en
kostnad på cirka 12 miljoner kronor.
Bedömning
Så länge det saknas statsbidrag för införandet av karriärstjänster inom förskolan, på
motsvarande sätt som inom grundskola och gymnasium så krävs en prioritering av
kommunens egna resurser. Det finns just nu andra behov som har högre prioritet i
kommunen, t.ex. fler medarbetare inom förskolan än att införa kommunala
karriärstjänster som förstelärare i förskolan. Om det kommer att riktas ett statsbidrag
för karriärstjänster i förskolan på motsvarande som för grundskola och gymnasium
kan frågan på nytt prövas.
Förskolan ligger till grund för övriga skolformer och en förskola av hög kvalitet ökar
måluppfyllelsen.
Syftet med karriärstjänster är ytterst att bidra till ökad måluppfyllelse, bättre resultat
och ett mer attraktivt yrke. Karriärtjänster ska dessutom bidra till verksamhetens
utveckling och är därmed samtidigt ett styrmedel. Det innebär att karriärtjänster inom
förskolan är intressant ur flera perspektiv och kan vara ett bland flera sätt att stärka
och utveckla medarbetare och verksamhet. Det finns därmed anledning att utreda och
pröva om det finns andra karriärmöjligheter utöver förstelärare för förskollärare som
kan bidra till ökad måluppfyllelse, bättre resultat och ett mer attraktivt yrke.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
- kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för förbättrade karriärmöjligheter för
förskollärare
- motionen är därmed besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef
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MOTION
Patric Cerny

2014-04-08
Kommunfullmäktige

Karriärtjänster i förskolan!

Förbättrade karriärmöjligheter för förskollärare
Folkpartiet prioriterar förskolan! Vi ser hur verksamheten får en allt betydelsefullare roll i
barnens utveckling, med tydligt ökat fokus på den pedagogiska verksamheten. Folkpartiet
värnar om hela lärarkåren, då de gör ett av de viktigaste arbetena som finns för att säkra en
god framtid för våra barn. Sedan tidigare har det föreslagits och införts att lärare på grundoch gymnasieskolan kan få så kallade karriärtjänster. Det innebär utökat ansvar, mer i lön
men framför allt möjligheten att utvecklas inom sitt yrke.
Hitintills finns inte denna möjlighet i förskolan på samma sätt, eftersom staten inte står för
några medel. Folkpartiet har föreslagit att karriärtjänster införs även i förskolan, men det har
ännu inte lagts något förslag från regeringen. Möjligheten finns att ordna detta på kommunal
nivå här i Borås Stad.
Det är viktigt att även förskollärare premieras när de visar pedagogisk skicklighet.
Förskollärarna är viktiga, och det borde vara självklart att även de ska kunna göra karriär och
förbättra sin lön. Men det är inte bara en fråga för lärarna, det är också en jämställdhetsfråga.
Hela 97 procent av förskollärarna är kvinnor, och att ge dem möjligheter till bättre
löneutveckling är angeläget. Det är kanske ett av de sämst betalda akademiska yrken som
finns, och så ska det inte få vara.
Borås Stad borde här gå före, och införa förstelärare i förskolan. Förstelärarna bör vara
erfarna lärare med ett särskilt engagemang i utvecklingsfrågor. I deras arbete skulle kunna
ingå:
- Att leda den pedagogiska utvecklingen på en eller flera förskolor.
- Att bistå kollegor i att utveckla pedagogiska färdigheter.
- Ansvara för introduktionen av nya förskollärare.
Förstelärarna i förskolan bör belönas på samma sätt som inom övriga skolformer, nämligen
med ett lönepåslag på 5000 kronor i månaden. Andelen förstelärare inom förskolan bör vara
samma andel som inom grundskolan, nämligen cirka var sjätte lärare bör ha en karriärtjänst.
Mot bakgrund av ovan yrkar jag att Kommunfullmäktige beslutar att
-

Uppdra åt Stadsdelsnämnderna att införa karriärtjänsten förstelärare i förskolan,
utifrån motionens intentioner

Patric Cerny (FP)
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Dnr 2016/KS0464 739

Nr 179
Avd: Kvalitet och utveckling
Svar på
motion av Kerstin Hermansson (C):
Handläggare: Ingegerd
Eriksson
Erbjudande om vård- och
omsorgsboende!
Kommunfullmäktige
2016-08-08

Dnr 2016/KS0464 739

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Erbjuoch omsorgsboende!

Från Kommunstyrelsen
dande
om vårdTill
Kommunfullmäktige

Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-16
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att;
¤ Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras erbjuda
alla äldre som passerar den ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och
omsorgsboende plats på vård- och omsorgsboende.
¤ Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras att tidigt
i kontakten med de äldre informera om vilka boendealternativ som finns samt ge de
äldre attraktiva erbjudanden om plats på vård- och omsorgsboende när så påkallas.
Motionen har inte skickats på remiss.
Kommunstyrelsens ställningstagande
Kommunstyrelsen instämmer i att det finns stora kvalitetsskillnader mellan den
omsorg som kan ges i hemmet och den omsorg som kan ges på ett vård- och
omsorgsboende och delar motionärens utgångspunkt att stora hemtjänstinsatser är
förknippade med stora merkostnader sett till vilken kvalitet som den äldre får. Utifrån
de exempel som motionären anger är det tydligt att Borås Stad behöver erbjuda fler
äldre plats på vård- och omsorgsboenden som de faktiskt vill bo på. Kommunen
måste så att säga klara av att ge de äldre attraktiva erbjudanden om plats på vård- och
omsorgsboende när så är påkallat.
Den 24 april 2016 fastställde Kommunfullmäktige ett tillägg i riktlinjer för hemtjänst.
Här framgår att brukare över 65 år med ett varaktigt behov av 100 timmar eller mer
utförd hemtjänst per månad ska erbjudas en plats på vård- och omsorgsboende.
Varaktigheten ska överstiga tre månader.
Kommunstyrelsen kan redan nu göra bedömningen att den ekonomiska brytpunkten
är lägre än hundra timmar samt att den kan variera över tid. För att skapa god
livskvalitet för de äldre med mycket hemtjänst, för att skapa en god totalekonomi och
för att hemtjänstens resurser ska kunna koncenterars till dem som har förmågan till
ett gott liv i hemmet bedömer Kommunstyrelsen att ett stående erbjudande om plats
på vård- och omsorgsboende ska ges till dem som passerar den ekonomiska
brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
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Vidare instämmer Kommunstyrelsen i motionärens beskrivning om vikten av att
tidigt i kontakten med äldre i behov av stöd diskutera olika boendeformer och när så
är påkallat erbjuda vård- och omsorgsboende i enlighet med resonemanget ovan.
Risken är, om den äldre inte får en rättvisande bild av vilka boendeformer och vilken
omsorgskvalitet som kan erbjudas, att den äldre och dennes anhöriga inte kan göra en
väl avvägd bedömning om fördelar och nackdelar med hemtjänst kontra vård- och
omsorgsboende eller annat boende.
Kommunstyrelsens samlade bedömning är att motionens intentioner ligger väl i linje
med Borås Stads ambitioner om ett gott liv var dag och att det är viktigt för såväl de
äldre som kommunen att beslut om omsorg i hemmet eller på ett boende fattas
utifrån en rättvisande bild av kvalitet och ekonomi.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd

B 1962

Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

MOTION
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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2016-06-01
CENTERPARTIET

Erbjudande om vård- och omsorgsboende!
På Allianspartiernas initiativ tog Stadsdelsförvaltning Väster till nämndsammanträdet den 27 april
2016 fram ett underlag som visar på vissa förhållanden inom äldreomsorgen. Ett av
utredningsuppdragen handlar om att redovisa kostnader för hemtjänst för de 10 mest
vårdkrävande brukarna och jämföra med kostnaderna för vård- och omsorgsboende.
Utredningen visar att merkostnaderna för hemtjänst i förhållande till vobo för dessa tio individer
i SDN Väster uppgår till 6,6 mnkr om året. Uppskattningsvis skiljer det sig inte väsentligt åt
mellan stadsdelarna och en grov uppskattning gör gällande att det för 30 individer kan handla om
merkostnader på cirka 20 mnkr årligen.
De tio individer som utgör underlaget för beräkningen har alla erbjudits plats på vård- och
omsorgsboende men tackat nej. Kommunen ska självfallet inte tvångsflytta äldre, utan det är
deras beslut och de ska få stöd oavsett vilket beslut de fattar. Men det är angeläget att de äldre blir
medvetna om vilken kvalitetsskillnad det är på insatserna som kan erbjudas i hemmet jämfört
med den heldygnsomsorg som finns på ett vård- och omsorgsboende.
Centerpartiet vill att alla äldre som passerar den ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och
vård- och omsorgsboende ska få ett attraktivt erbjudande om plats på vobo. Med det finns flera
fördelar:
- Genom ett attraktivt erbjudande kan den äldre göras uppmärksam på vilka fördelar det
finns med ett vobo sett till social gemenskap, omsorg och aktiviteter.
- Tillgång till nylagad mat varje dag, serverad i en god måltidssituation.
- Det finns en god totalekonomi i att fler äldre får den omsorg som finns på ett vobo
istället för en ibland ineffektiv hemtjänst.
- Hemtjänstens resurser kan koncenteras till dem som har förmågan till ett självständigt
och kvalitativt liv i hemmet.
I Borås Stad har de rödgröna länge verkat för mer hemtjänst och färre platser på vobo.
Centerpartiet tycker att det är fel väg att gå. Vi vill tvärtom skapa bättre vård- och
omsorgsboenden och skapa förutsättningar för kommunen att genom en effektiv resurshantering
göra äldreomsorgen mer stödjande för de äldres livskvalitet, med aktiviteter och god omsorg.
Därför föreslår Centerpartiet att alla äldre som passerar den ekonomiska brytpunkten för vårdoch omsorgsboende kontra hemtjänst ska erbjudas plats på vård- och omsorgsboende.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta
Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras erbjuda alla äldre som passerar den
ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende plats på vård- och omsorgsboende.
Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras att tidigt i kontakten med de äldre
informera om vilka boendealternativ som finns samt ge de äldre attraktiva erbjudanden om plats på vård- och
omsorgsboende när så påkallas.
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
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Dnr 2014/KS0676

Nrutveckling
180
vd: Kvalitet och
andläggare: Eva Andreasson

STADRESS

1 80 Borås

Svar på motion av Mattias Karlsson (M),
Annacarin Martinsson Kommunfullmäktige
(M) och Annette Carlson (M):
Arbeta för en narkotikafri skola i Borås
Svar
av609Mattias Karlsson (M), An2016-06-28på motion
Dnr 2014/KS0676
nacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson
Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
(M):
Arbeta för en narkotikafri skola i Borås
Mattias Karlsson (M), Annacarin Martinsson (M) och Annette Carlson (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
− Borås Stad inför en utbildning med stöd av Riksförbundet Narkotikafritt
Samhälle och deras projekt Narkotikafri skola, i enlighet med motionens intentioner.

Motionen har varit remitterad till Fritids och folkhälsonämnden, Stadsdelsnämnderna,
Utbildningsnämnden samt till Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Ärendet

Motionärerna skriver bland annat att ” Vi vill att Borås Stad tillsammans med Polisen
ges rätt möjligheter att bekämpa narkotikaflödet i våra skolor. Vi vill se fler Poliser på
våra skolor, det skulle ge en stor preventiv effekt. Vi vill ge skolpersonal och föräldrar
rätt utbildning, för att tidigt kunna upptäcka och hantera missbruk av droger”.
Komunfullmäktige har i december 2013 antagit Drogpolitiskt program. Programmet
bygger på tre långsiktiga nationella mål:
− Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
− Antalet barn och unga som börjar använda narkotika eller dopningsmedel, eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak, ska successivt minska
− Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god
kvalitet.
Av programmet framgår det bland annat att Borås Stad ska ”öka kunskapen om droger hos föräldrar och hos personal som arbetar med barn och unga”. Nämnderna har
i sina remissvar också angett att de tagit fram handlingsplaner och rutiner samt att det
finns utbildningsinsatser för personal och föräldrar. Samverkan med polisen sker
också i en del fall.
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Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen menar att det Drogpolitiska programmet och nämndernas handlingsplaner täcker in de intentioner som föreslås i motionen. Programmet, som dessutom ska revideras under 2016, följer också regeringens ANDT-strategi 1.
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en av flera aktörer, som kan anlitas för
utbildningsinsatser inom detta område. Det är rimligt att förvaltningarna själva får
avgöra vilka aktörer som ska anlitas utifrån deras behov av stöd och hjälp med
utbildningarna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

1

Regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, Prop. 2010/11:47
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Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
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Motion av Mattias Karlsson (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M): Arbeta för en narkotikafri skola i Borås.
Inkomna yttranden i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen.
Borås Stad har ett nyligen antaget ett drogpolitiskt program och handlingsplan som
väl täcker in det som motionärerna föreslår.
Kommunfullmäktige antog i december 2013 ett drogpolitiskt program med tre målområden:
- Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
- Antalet barn och unga som börjar använda narkotika eller dopningsmedel, eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak, ska successivt minska
- Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.
I enlighet med beslutet samordnar Fritids- och folkhälsonämnden det drogpolitiska
arbetet. En handlingsplan för det drogpolitiska programmet har tagits fram av drogpolitiska ledningsgruppen. Bland åtgärderna i planen finns utbildningsinsatser för
personal och föräldrar.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen
Inom Stadsdelsförvaltningen Norr pågår redan ett arbete på skolor och fritidsgårdar
som är i linje med motionens intentioner.
Stadsdelsförvaltningen Norr har antagit nya ANDT-rutiner under 2014 där ett
samarbete sker mellan skola och kultur/fritid. Rutinerna gäller barn under 18 år och
de gäller för skolor och fritidsgårdar i stadsdelen. Fältenheten i Borås samverkar med
polisen och besöker skolor inom stadsdelen.
Motionären föreslår att Borås Stad inför en utbildning med stöd av Riksförbundet för
Narkotikafritt Samhälle inom projektet Narkotikafri skola. Projektet riktar sig främst
till gymnasieskolan.
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Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Stadsdelsförvaltningen Väster ser positivt på utbildning och ökad kunskap för att
tidigt kunna upptäcka och hantera missbruk av droger.
Stadsdelsförvaltningen Väster anser dock att gymnasieskolorna bör få inflytande över
utbildningens omfattning och utformning, samt val av eventuell samarbetspartner.
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avstyrkas.
Preventionsarbetet bör inkludera elever i alla åldrar, både från grundskolan och från
gymnasieskolan. Stadsdelarna i Borås har tagit fram nya ANDT-rutiner (Alkohol,
Narkotika, Doping och Tobak) för skola och fritidsgårdar där det framgår hur personal på skolor och fritidsgårdar ska agera vid oro eller händelser kring alkohol och
droger.
Stadsdelsförvaltningen Väster är i grunden mycket positiv till preventionsarbetet mot
droger. Utbildning till både skolpersonal och föräldrar ingår som en viktig del i arbetet. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en möjlig samarbetspartner för detta,
samtidigt som det kan finnas andra aktörer. Stadsdelsförvaltningen Väster anser att
gymnasieskolorna bör få inflytande över utbildningens omfattning och utformning,
samt val av eventuell samarbetspartner.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen.
Inom Stadsdelsförvaltningen Öster har nya ANDT-rutiner (Alkohol, Narkotika,
Dopning, Tobak) antagits under hösten. Rutinerna gäller barn under 18 år och de
gäller på skolor och fritidsgårdar i stadsdelen. Av rutinerna framgår att skolor och
fritidsgårdar ska ta tydlig ställning mot all ANDT-användning. Av rutinerna framgår
också hur personal i skolan och på fritidsgårdarna ska agera om de upptäcker att barn
använder liknande preparat. Rutinerna ska vara väl kända av barn och föräldrar.
Stadsdelsnämnden Öster bedriver redan i dagsläget ett aktivt arbete på skolor och
fritidsgårdar i linje med motionens intentioner. Stadsdelsnämnden Öster ser ingen
konflikt i att detta arbete kompletteras med stöd av projektet Narkotikafri skola och
tillstyrker därför motionen.
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden avstyrker förslaget.
Utbildningsnämnden har tagit del av motionen Arbeta för en narkotikafri skola i
Borås. Nämnden delar intentionerna i motionen, att narkotika måste bekämpas. Utbildningsnämnden har i avvaktan på den centrala handlingsplanen, som ska stödja
nämnderna i deras arbete och val av metoder, ingått ett samverkansavtal med polisen
kring en kostnadsfri utbildning för personal på gymnasieskolorna i dessa frågor. Utbildningsnämnden har i dagsläget inget behov av den utbildningsinsats som föreslås
och avstyrker motionen.
Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har inte lämnat svar på remissen.
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