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Information till remissupplagan: Borås vision
Sammanfattning
Ni har nu fått remissupplagan av Borås vision. Det är en revidering av visionen
Borås 2025, som togs fram år 2012.
Här beskrivs arbetet som ledde fram till remissupplagan av Borås vision.
Dokumentet bör ses som bakgrundsinformation till er som lämnar synpunkter
på remissupplagan.
Arbetet med att revidera visionen Borås 2025 har pågått från augusti 2020.
Synpunkter från förtroendevalda, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås
invånare har legat till grund för revideringen. Revideringsarbetets uppdrag har
varit att uppdatera visionen utifrån nämnda målgruppers synpunkter och att
göra visionen ännu mer till hela Borås vision. Detta uppdrag har lett till de
förändringar som föreslås i den reviderade remissupplagan.
Remissupplagan av visionen lämnas nu över till ett antal remissinstanser.
Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till den 31 Maj. Därefter beaktas
inkomna synpunkter inför Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges beslut
i augusti respektive september 2021.
Kontakt:

Maja Karlsson, Projektledare
maja.karlsson@boras.se / 073-432 89 52

Postadress

Borås Stad
501 80 Borås

Besöksadress

Stadshuset
Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

boras.stad@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vx

Datum

Borås Stad

2021-03-08

Bakgrund
Borås vision 2025 har varit Borås ledstjärna sedan 2012. Visionen är vårt
framtida, önskade Borås. Visionen tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås.
Visionen uppdateras vart fjärde år om det finns behov av förändringar.
Utvärdering visionen Borås 2025

Sedan visionen antogs 2012 har det hänt mycket i Borås, här nedanför listas
några exempel. Även om en del av aktiviteterna hade blivit verklighet utan
visionen, har visionen på många sätt bidragit med kraft och en gemensam
riktning i Borås utveckling.
Nya och växande mötesplatser:
På knappt tio år har vi etablerat en mängd olika mötesplatser, bland annat
renoverat och invigt Borås Kongress (2018). Träffpunkt Simonsland har haft
över en miljon besök sedan invigningen 2014. Textile Fashion Center, som
också invigdes 2014, har stärkt sin betydelse som ett ledande centrum för
hållbar utveckling och innovation inom textil och mode.
Övriga mötesplatser som har öppnat under de senaste åren är Norrbyhuset,
Hässlehuset, och Medborgarlabbet på Sjöbo. Föreningslivet bidrar med att fylla
mötesplatserna med spännande aktiviteter.
Hållbarhet är utvecklingens kärna
2019 invigdes en av Europas modernaste miljöanläggningar, Energi- och
miljöcenter, på Sobacken som ett steg mot målet att göra Borås till en
fossilbränslefri stad. Energi- och miljöcenter är både ett kraftvärmeverk och
avloppsreningsverk.
I Borås effektiveras energianvändningen och användningen av förnybar energi.
Viskaforshem AB, AB bostäder i Borås, Fristadbostäder AB och Borås Energi
och Miljö AB har installerat solenergi.
Vi har börjat rena Viskan från svunna epokers miljöpåverkan.
Det har blivit enklare att åka kollektivt I Borås. 2014 byggdes cykelgaraget vid
järnvägsstationen och tio mobila cykelställ med cykelpumpar köptes in och
placerades ut i staden. För att öka framkomligheten har bland annat
bussterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus byggts om.
2019 började Västtrafik köra elbussar i Borås, ett första steg för att uppnå målet
om en buller- och utsläppsfri stadstrafik.
Borås invånare, näringsliv och organisationer är engagerade i stadens
miljöarbete. I samverkan arrangeras årligen Kretsloppsveckan, en vecka med
fokus på hållbarhetsfrågor och aktiviteter.
Borås har blivit utsedd till Årets Håll Sverige rent-kommun fem år i rad: 2015,
2016, 2017, 2018 och 2019.
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Företagande och samverkan får Borås att växa
Ny etablering kräver ny mark, och de senaste åren har vi sålt cirka 400 000
kvadratmeter industrimark årligen, samtidigt som vi jobbar hårt med att i
samverkan med näringslivet skapa hållbara logistiklösningar, både från
Göteborgs hamn och för en bättre innerstad i Borås. Denna tillväxt i
samverkan har de senaste åren skapat fler än 500 jobb varje år.
Naturen väntar runt hörnet
Miltals med vandringsleder och löp- och skidspår håller Borås och boråsarna i
form. Vi har samlat dem alla i Friluftsguiden tillsammans med badplatser och
fiskesjöar och annat. Här finns förstås också våra tillgänglighetsanpassade spår
utmärkta.
Alldeles nyligen utökades naturreservatet Rya åsar till hela 550 hektar, eller 550
000 kvadratmeter. Storsjön är ett nytt naturreservat bildat 2014,
tillgänglighetsanpassat så att även de med rullstol, rollator eller barnvagn kan
promenera i naturen.
Ett Borås för de unga
I Borås tar vi gemensamt ansvar för barn och unga i alla åldrar. Borås utsågs till
Årets studentstad 2020/2021 av Sveriges förenade studentkårer – men vi har
också byggt många förskolor och etablerat familjecentraler för stärkt
integration. Våra skolbarn är engagerade i allt från Grön flagg,
lärandeprogrammet om hållbarhet, till stadsbyggnad, nu senast om
framtidsstadsdelen Gässlösa.
Sedan 2019 arbetar en koordinator med att utveckla samarbetet mellan skola
och näringsliv för att cirka 1000 boråselever i årskurs 8 och 9 ska få bra praoplatser.
Genom samverkan med näringslivet får elever i årskurs 8 lära sig mer om
entreprenörskap och privatekonomi, ett samarbete med Sparbanksstiftelsen,
Swedbank och UF.
Näringslivet i samarbete med gymnasieskolan har möjliggjort APL-platser
ibland annat Zambia, Kina, Japan och Spanien.
I Borås erbjuds ett rikt utbud av sommarlovsaktiviteter för barn. Badresor till
Sjömarken, bokbussen på besök i bostadsområdena och Barnkoloni i Espevik
är några exempel.
I dag får 13 000 studenter sin utbildning vid Högskolan i Borås. Sedan 2019 har
vi en av landets polisutbildningar.
Fler centrala bostäder
I centrala Borås byggs allt fler bostäder. En förtätad stad är en tryggare stad,
med fler människor i rörelse och fler butiker och andra verksamheter i centrum.
Nyligen togs första spadtaget till kvarteret Björnflokan, ett av de senaste
spännande bostadsprojekten i centrala Borås. Och nere på Eko-platsen byggs
gamla Posthuset på med fler bostäder.
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Levande landsbygd
Vår landsbygd hålls levande med invånarnas initiativkraft, där ortsråden spelar
en avgörande roll jämsides med lokal företagsamhet och ideella krafter.
Fiberföreningar över hela Borås har sett till att landsbygden har fått bredband.
85 procent av hushållen har bredbandsuppkoppling. Nu har fler hushåll i
kommunen bredbandsuppkoppling.
2018 och 2019 fick Borås Stad EU-medel för att via projektet Leader Sjuhärad
utveckla det lokala arbetet i serviceorterna Viskafors, Dalsjöfors, Fristad och
Sandared. Arbetet har fortsatt under 2020.
Idrottsarrangemang och konst för alla.
Street art-festivalen No limit arrangerades 2020 för fjärde gången, den här
gången på Norrby. Jubileumsåret 2021 blir Skulpturbiennalen en bredare
Konstbiennal.
Borås har också fått äran att vara värd för flera stora idrottsarrangemang, bland
annat SM-veckan sommaren 2015, O-ringen 2015 och U20-EM i friidrott 2019.
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Utgångspunkter Revidering Borås vision 2025
I arbetet med revideringen av visionen Borås 2025 har det funnits några
utgångspunkter. Dessa formades efter ett arbetsmöte med
Kommunalrådsberedningen och beslutades om av Kommunstyrelsen.
•

Hållbarhet: Visionens utgångspunkt är fortfarande hållbarhet utifrån de
tre hållbarhetsdimensionerna; social-ekonomisk-och ekologisk
hållbarhet.

•

Berättandeform: Visionen är skriven i berättandeform och kompletterad
med strategiska målområden.

•

Hela Borås vision: Visionen ska gälla för alla som bor, verkar och möts i
Borås. Den nuvarande visionen har inte fått den genomslagskraft som
förväntades över intressentgruppsgränser. Revideringsarbetet fokuserar
därför på att stärka visionens förankring, uppföljning samt på att nå ut
med visionen till fler.

Målgrupper:

Visionens målgrupper är alla som bor, verkar och möts i Borås:
•

Invånare

•

Näringsliv

•

Föreningsliv

•

Akademi

•

Förtroendevalda

Uppdrag:

Revideringsarbetets uppdrag är att revidera visionen utifrån inkomna
synpunkter samt att stärka visionens förankring och uppföljning.
Genomförandet
Under hösten 2020 har synpunkter från människor som bor, verkar och möts i
Borås samlats in. Här nedanför beskrivs hur det gjorts.
Invånarna:

•

131 personer har lämnat synpunkter via en webbenkät.

•

Kommunikation i Borås Stads sociala medier med uppmaning om att
lämna synpunkter.

•

Uppmaning att lämna synpunkter via Borås TME:s adventskalender.

•

Förslagslådor och idéplank på stadens alla mötesplatser, bibliotek och
öppna ungdomsverksamheter.

•

Bussreklam, annonsering i BT samt eurosize-affischer på stan.

•

Artikel i Borås Tidning om visionsarbetet.
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•

Elever som läser samhällsorientering har svarat på webbenkäten.
Arbetslivsförvaltningen har översatt enkäterna samt elevernas svar, för
att eleverna ska få möjlighet att besvara frågorna på bästa sätt.

Barn och ungas perspektiv:

•

Unga kommunutvecklare

•

Barn i förskolan har som en del av Barnrättsveckan 2020 målat
teckningar som visar vad de vill att Borås ska bli i framtiden.
Pedagogerna har tolkat teckningarna.

•

Synpunkter från stadens högstadieelevråd.

Näringslivet/ företagare:

•

Ett dialogtillfälle för större företagsorganisationer.

•

Dialog och synpunkter från Borås näringslivsstyrelse.

•

Två dialogtillfällen för företagare i Borås, alla företagare som är anslutna
till näringslivsenheten bjöds in. Omkring 30 företagare deltog.

•

Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som företagare.

•

Artikel om visionsarbetet och uppmaning om att lämna synpunkter i
tidningen Företagsamt.

Föreningsliv/ civilsamhället:

•

Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som förening.

•

Representanter från det fria kulturlivet och ett antal kulturföreningar
bjöds in till dialog, tre representanter deltog i dialogen.

•

En variation av föreningar som är anslutna till Fritids-och
folkhälsoförvaltningen bjöds in till två dialoger, omkring 45
föreningsrepresentanter deltog på de olika dialogtillfällena.

Ortsråd:

•

Utskick med möjlighet att lämna synpunkter har skickats till alla ortsråd.

•

Dialog med Sandaredsbygdens ortsråd och Fristadbygdens ortsråd.

•

Dialog för alla ortsråd där en sammanställning av synpunkterna från
serviceorterna presenterades och där fler synpunkter kunde lämnas.
Representanter från följande områden deltog: Borgstena, Bredared,
Vänga, Fristad, Viskafors, Sjömarken och Sandared.

Pensionärsråd och funktionshinderråd:

•

Alla funktionshinderråd bjöds in till att delta på en dialog.

•

Presentation för det centrala funktionshinderrådet med uppmaning om
att bidra med synpunkter.
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•

Presentation för det centrala pensionärsrådet med uppmaning om att
bidra med synpunkter.

•

Alla pensionärsråd bjöds in till att delta i en dialog. Representanter från
några av de olika råden deltog.

Akademin:

•

Inbjudan till dialog och information om möjlighet att lämna synpunkter
har gått ut via ping-pong till alla elever på Högskolan i Borås.

•

Dialogtillfälle för representanter från Studentkåren.

•

Dialogtillfälle för Högskolan i Borås Kvalitets-och ledningsråd.

Medarbetare Borås Stad:

•
•
•
•

Dialog med medarbetare i Borås Stad, öppen inbjudan via stadens
intranät. Omkring 30 medarbetare deltog.
Dialog med koncernledningen, består av förvaltnings-och bolagschefer.
Dialog med Borås Stads Mänskliga rättighetsnätverk om visionen
utifrån ett mänskliga rättighetsperspektiv.
Dialog om visionen på Stadsledningskansliet stormöte.

Förtroendevalda:

•

Inledande dialog med Kommunalrådsberedningen, för att forma
utgångspunkterna i arbetet.

•

Beslut i Kommunstyrelsen om arbetsformen.

•

Enkät med möjlighet att lämna synpunkter till alla ledamöter i
Kommunfullmäktige, med en uppmaning om att enkäten besvaras på
partiernas gruppmöten. Presentationer om visionsarbetet har hållits för
de partier som önskat.

•

Avstämningsmöte med Kommunalrådsberedningen.
Kommunalrådsberedningen önskade mer politisk involvering och
arbetsmöten med kommunalråd och gruppledare.

•

Information om revideringsarbetet för Kommunstyrelsen.

•

Tre arbetsmöten med kommunalråd & gruppledare med syfte att forma
visionen utifrån inkomna synpunkter.

Alla synpunkter har sammanställts. De frågor som i huvudsak diskuterats i
dialog med intressentgrupperna är:
•

Vad ska Borås bli i framtiden?

•

Hur vill du bidra till att visionen blir till verklighet?

•

Vad ska den reviderade visionen ha för tidshorisont?
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Sammanställning av synpunkter
Synpunkterna som kommit in från intressentgrupperna har sammanställs
kontinuerligt och en sammanfattning har publicerats på boras.se/vision.
Synpunkterna har sammanställts utifrån olika rubriksättningar för att de ska bli
enklare att läsa. De synpunkter som har varit likadana/liknande har parats ihop
och räknats i antal.
Följande ordmoln är sammanfattningar av inkomna synpunkter. Vid intresse
för en fullständig sammanställning av inkomna synpunkter, kontakta Maja
Karlsson.
Invånare:

Barn & unga:
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Föreningsliv:

Ortsråden:
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Näringsliv:

Medarbetare Borås Stad:
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Om remissupplagan
Alla inkomna synpunkter har sammanställts och legat till grund för
revideringsarbetet. En politisk arbetsgrupp bestående av kommunalråd och
gruppledare har med stöd av tjänstepersoner och projektorganisationen för
arbetet med revideringen skapat remissupplagan.
Remissupplagan innehåller den politiska arbetsgruppens, det vill säga Borås
valda företrädares, tolkningar och formuleringar av inkomna synpunkter och
framtidsambitioner.
De inkomna synpunkter som inte hittas direkt formulerade i remissupplagan
kommer omhändertas inom det fortsatta arbetet med visionen genom att
skickas till berörda förvaltningar i Borås Stad.
Här listas en sammanfattning av de övergripande förändringar som gjorts i
arbetet med att revidera Borås 2025. Dessa förändringar har resulterat i
remissupplagan av Borås nya vision:
Nytt format

Den nuvarande visionen består av en inledande text som är kompletterad med
målområden. Upplevelsen är att den nuvarande visionens målområden är mer
kända än den inledande texten och att den inledande texten har glömts bort. I
den reviderade visionen föreslås därför målområdena få en större bäring och
utgöra ”visionsområden”- själva visionen. Den inledande visionstexten föreslås
bestå av information om visionens målgrupper och vara en sammanfattning av
de föreslagna målområdena.
Innehåll som berör alla som bor, verkar och möts i Borås

En del innehåll i Borås 2025 berör främst Borås Stads arbete. För att tydliggöra
att visionen berör alla som bor, verkar och möts i Borås har visst innehåll
plockats bort. Målområdena har också formulerats om till att bestå av innehåll
som till större grad berör visionens alla målgrupper. Med det sagt finns det
inget särskilt målområde för barn-och unga, stadskärnan, företagare eller
landsbygden. Det beror på att innehållet inom varje målområde i högre grad ska
beröra alla som bor, lever och möts i Borås.
Inga strategier

Strategierna i Borås 2025 berör till stor omfattning Borås Stads interna arbete.
Eftersom visionen ska tillhöra alla som bor, verkar och möts i Borås har
strategierna plockats ur visionen. Borås Stad omhändertar istället frågan om
strategier för hur Borås Stad ska arbeta med visionen inom arbetet med
uppföljning.
Färre målområden och en sammanfattande mening

Färre målområden innebär att målområden i Borås 2025 har slagits ihop eller
tagits bort. I inledningen finns en sammanfattning av visionen, här lyfts
remissupplagans visionsområden. Förändringarna utgår från inkomna
synpunkters önskan om en vassare vision som är enklare att komma ihåg.
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Ingen tidshorisont

I remissupplagan föreslås att visionen inte ska ha en tidshorisont. Istället
fortsätter visionen revideras vart fjärde år vid behov, som idag och likt Borås
Stads övriga styrdokument. Förslaget grundar sig i att visionen behöver följa
förändringar i omvärlden. Det är därför svårt att idag veta när mindre eller
större revideringar av visionen behöver göras. Om det inte finns en tidshorisont
blir det ännu viktigare att arbetet följs upp för att vi ska veta om vi närmar oss
visionen eller inte. Förslag kring hur uppföljningsarbetet kan stärkas beskrivs
senare i dokumentet.
Uppdaterat innehåll

En del av innehållet i Borås 2025 är fortfarande aktuellt enligt inkomna
synpunkter. Det finns dock vissa frågor som inte lyfts i lika hög grad i Borås
2025 som i det reviderade remissutskicket. Centrala frågor som fått ett större
fokus i det reviderade remissutskicket är: Trygghet, likvärdiga satsningar i hela
Borås, ett gott vardagsliv, vikten av samverkan mellan alla som bor, verkar och
möts i Borås samt hållbara val i vardagen.
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Fortsatt arbete med visionen
För att göra visionen levande och aktuell behöver människor som bor, verkar
och möts i Borås känna till visionen. Vi som bor, verkar och möts i Borås
behöver hjälpas åt med att förankra visionen, genomföra aktiviteter och följa
upp det vi gör i visionens anda. Det fortsatta arbetet med visionen föreslås ske
utifrån tre viktiga delar: Informera, Aktivera och följa upp.

Följa upp

Informera

Aktivera

Informera: Vi hjälps åt med att informera om visionen i syfte att öka
kännedomen om den.. Information sprids genom att vi pratar om visionen när
människor möts, i så väl fysiska som digitala möten samt genom olika kanaler,
nätverk, forum och event. Vi ställer oss frågan ”Hur och när kan vi prata om
visionen i våra sammanhang?” Genom god kännedom om den och
återkoppling om det som gjorts blir visionen en gemensam ledstjärna för vårt
framtida Borås.
Aktivera: När vi har kännedom om visionen blir nästa steg att fördjupa sig i
vad visionen innebär för oss; Vad gör vi redan idag som går i visionens anda?
Vad kan vi göra mer för att förbättra för alla som bor, lever, verkar och möts i
Borås? Vi hjälps åt med att agera för visionen utifrån våra olika förutsättningar.
Ju fler som agerar för att göra visionen till verklighet, desto bättre blir vårt
framtida Borås.
Följa upp: När vi gör insatser behöver vi veta om vi närmar oss visionen. Vad
har vi gjort? Vilka förändringar har vi uppnått i visionens anda? Kan vi göra
något annorlunda eller göra mer av något? När vi ser tillbaka på vad vi gjort
vägleder det oss i vad vi tillsammans kan göra bättre för vårt framtida Borås.
Borås Stads arbete med Borås vision

Visionen är för Borås Stad ett internt styrdokument som Kommunfullmäktige
fattar beslut om. Borås Stad kommer också ha en samordnande roll och skapa
förutsättningar för alla att vara delaktiga i arbetet med visionen genom att
tillhandahålla informationsmaterial, sprida information och följa upp
visionsarbetet.
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För att arbetet ska vara levande behöver vi vara öppna för förändringar och
anpassa oss efter förändringar i omvärlden. Så här kommer Borås Stad
inledningsvis att samordna arbetet.
•

Borås Stad skapar förutsättningar för att informera om visionen genom
att ta fram tillgängliga informationsmaterial för alla som bor, lever,
verkar och möts i Borås. Materialet är ett stöd för att prata om visionen.

•

Borås Stad skapar förutsättningar för att aktivera fler i arbetet med
visionen genom att ta fram verktyg som stöd i visionsarbetet. Med
verktygen kan du få reda på vad visionen innebär för dig och vad du
kan göra för ett bättre Borås.

•

Borås Stad skapar förutsättningar för att följa upp visionen genom att
ta fram mallar som gör det enkelt att se vad vi har gjort och vad vi kan
göra mer i visionens anda. För att nå ut med inspiration och få reda på
hur andra hanterar visionen har Borås Stad fortsatta dialoger med
människor som bor, lever, verkar och möts i Borås.
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