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Vad gör Borås unikt? Försöka lyfta fram det i visionen.
Fluffig, intetsägande. Skulle kunna användas på de flesta städer
(Förutom ett par små detaljer om textil). Gör den smått överflödig.
Bra formulerat och täcker in alla viktiga områden. Inspirerande.
Jag tycker det är en jättebra vision. Jag tycker att medskapande ska lyftas
fram som begrepp och tydligare beskrivas. Jag tycker också att det
borde stå något om att visionen är vårt sätt att arbeta lokalt med de
globala hållbarhetsmålen.
Många vackra och tänkvärda ord, men tyvärr mycket lite framåttänk och
för den moderna välutbildade familjen engagerande. Det räcker inte
med naturskönhet, man vill ha ett mycket större utbud av
fritidsaktiviteter som även är utmanande. Den gamla Vision 2025 är mer
konkret och behöver bara graderas upp med fler konkreta mål.
Stora ord - känns nästan som omöjliga att uppnå
Visioner måste vi ha och det är bra att Borås har en. Det blir ju lite av
ett "önsketänkande", något att sträva efter. Lycka till!
Snygg, enkel, bra.
Bra, men saknar lite om bostadsplanering, bostadsnära grönska (inte
grönområden en bit bort), bevarande av vackra platser, byggnader m.m.
och olika möjligheter att ta sig fram: gående, cykling, pendling, framför
allt tåg.
Vacker

Unga Kommunutvecklare 2021:
 Vi tyckte förslaget var bra och när vi gemensamt gick igenom visionen
hittar vi ingenting vi kunde gör bättre.
 Jämställt, jämlikt och klimatsmart. Djurparken ska utvecklas. Ersätta
lätta jobb med robotar.
 I visionsförslaget nämns det ingenting om äldre eller folk med en
funktionsvariation, då fokuset istället ligger väldigt mycket på unga. En
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större variation av människor ger fler åsikter och en bättre framtid för
Borås. Även sjukvården är otroligt viktigt och önskar att det läggs
mycket fokus på det eftersom de har extremt mycket jobb.
Tycker det var bra.
Fokusera mer på högskola utbildningar men annars fint fint ni kan era
grejor.
De olika visionsområdena låter rimliga. Visionen är väldigt omfattande
och vi skulle inte ta bort något.
Mer omfattande miljöförslag
Det saknas konkreta förslag för att nå denna vision, utöver det som
nämns i texten tycker vi att det låter som en bra vision. Vi kommer inte
på några förbättringar i visionen, däremot borde man jobba och sträva
mer aktivt för att nå denna vision till 2025.
Jag tycker att visionen täcker det allra mesta.
Vi tycker att visionen är genomtänkt och att det är bra att man tar tag i
att fräscha upp den, då det hänt mycket sedan 2012
Vi anser inte att det direkt saknas något i visionsförslaget. Det man
dock kan lägga till och precisera och lägga ytterligare resurser på
välfärden och då främst sjukvården. Som vi nu under pandemin sett har
haft en väldigt stor belastning på sig och går på knäna. Vi har därmed
förstått att sjukvården måste vara prioriterad för att samhället skall
fungera och därmed rädda fler liv. Ju bättre sjukvården/välfärden är
desto tryggare blir samhället då invånarna känner att dem har en pelare
att luta sig på vid ohälsa.
Något som jag också skulle vilja se mer av i Borås är bättre tillgång till
grattis Wi-Fi på mötesplatser.
Vi gillade tanken med barnens uppväxt och fritid, vi gillade även natur
idéen.
Planen var väldigt täckande och därför bedömer vi att den är komplett.
Vi har därför ingen åsikt på vad som kan förbättras.
Det finns ett bra fokus på miljön vilket borde vara en stor del för Borås
framtid. Många önskar även att tryggheten prioriteras vilket vi också
håller med om eftersom vi gärna vill ha ett tryggt Borås. Till sist är
närheten en stor bonus, möjligheten att lätt kunna ta sig till naturen.
Det är bra med många mötesplatser (mer fester, ute gym)
Vi tycker att punkten om omsorg om miljön och varandra var extra bra.
Miljöförslaget är bra och bör inte tas bort
Allting är bra i förslaget. Det låter som att ni vill lyssna på befolkningen
och det tycker vi är extra bra. Istället för att ta bort kan man lägga till
fler saker istället för att ytterligare förbättra visionen.
Jag tycker att att det är viktigt att sträva efter hållbar utveckling, både
socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
Fokus på hållbar utveckling eftersom det är en av de viktigaste frågorna
när det kommer till b.l.a stadsutveckling. Även det att fortsätta vara en
kreativ stad då innovation är viktig om man vill sticka ut.
Det vi tyckte var extra bra med detta visionsförslaget är resurserna som
läggs för att upprätthålla tryggheten i Borås. Då man i vissa
åldersgrupper och kön kan känna sig otrygg att gå ut på gatorna. Alla
skall kunna gå ut när som helst utan att vara rädd eller känna sig otrygg.
Vi anser även att visionsförlaget gällande natur och miljön. Det är bra
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att vi skall försöka få ner koldioxidutsläppen i Borås och spela vår del
för att klara det globala målen vi har satt upp gällande miljö och utsläpp
av fossilabränslen i agenda 2030. Vi anser det därav är bra att vi i Borås
satsar mer på utvecklingen av eldrivna fordon samt uppmuntra folk att
ta andra färdmedel som exempelvis cykel som både gynnar hälsan på
individnivå men även för den vår planets hälsa och välmående.
Jag tycker det är en bra idé att fokusera på textilindustrin och
innovationer inom det området då det utgör en viktig del av Borås Stads
historia. Det är också bra initiativ att sträva mot en mycket mer hållbar
social och ekologisk hållbar stad.
***

Näringsliv:
 Elektrokyl-Energiteknik AB: I stort sett är jag nöjd med visionen.
Det jag skulle önska lite mer inspel om att Borås är en av de ledande och mest
innovativa städerna i Sverige. Det gäller såväl textil, som logistik, som
energieffektivitet, som e-handel etc. etc. Även ordet entreprenörsanda får även
förstärkas med det historiska ordet knalleanda.


Speed Group: Samlade vår ledningsgrupp och vår samlade feedback är
att vi inte tycker visionen är speciellt tydlig. Någon utryckte att den
kunde vara för vilken stad som helst.

Vi tycker att en vision skall vara en tydlig framåtsträvan som beskriver hur
Borås som stad skall konkurrera ut andra städer, både ur ett medborgare
och näringslivsperspektiv.
Ni skriver själva att visionen skall vara hållbar ur ett ekologiskt, ekonomiskt
och socialt perspektiv, och vi känner att ni nästan bara berör det sociala.
Vi hittar inget i visionen om företagsklimat, infrastruktur, integration etc.
Skall visionen bli ett kraftfullt verktyg, för gemensam framåtsträvan, krävs
omtag.











Workshop med näringsliv:
Förslaget innehållet mycket och är brett. Finns risk att visionen inte är
träffsäker och konkret, särskilt när strategier och tidsramar saknas. Det
är viktigt att det är tydligt när och hur vi uppnår saker.
Försöka göra förslaget mer spetsigt.
Mycket generella beskrivningar, svårt att kopplas till vad som egentligen
menas.
Hitta vad som gör Borås unikt, det som är speciellt i Borås.
Illustrationer är bra för att tydliggöra visionen, positivt om det finns bra
illustrationer kopplade till visionen
I rubriksättningarna skulle man kunna beskriva vad som kan bli
annorlunda gentemot idag/vilket förändring som vi siktar mot.
Visa vad som lyfter Borås uppåt och framåt.
Rubrikerna skulle kunna sammanfatta visionen och skapa spetsen.
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Om man inte skulle skriva Borås, utan X. Skulle man fatta att det är
Borås? Förmodligen inte. Försökt hålla kvar i det generella, men
komplettera visionsförslaget med det spetsiga också, vad gör Borås
unikt?

Borås näringslivsstyrelse:






Visionen som staden tog fram 2012 är mycket bra konstruerad med
framåtanda. Den reviderade visionen uppfattar vi mer som en
beskrivning av var vi är idag, vi saknar det visionära.
Våra synpunkter är kommentarer till hur vi anser att en vision bör
uttryckas. Borås Näringsliv är beredda att som partner bidra i den
utvecklingen.
Visionsförslaget är ett bra dokument för vart Borås står idag och fyller
en viktig funktion som underlag för framtagning av en ny vision. En
vision med tydliga och slagkraftiga mål, gärna i punktform.

Fastighetsägarna i Borås:
 En vision är drömbilden av vart vi vill komma och är av stor vikt för att
vi alla som bor och verkar i Borås ska få en gemensam bild av vart vi är
på väg. Det är positivt att den uppdateras då vår omvärld ständigt
förändrats och vi tillsammans uppnått mycket sedan vi skapade
ursprungsversionen 2012.


Visionen i den reviderade formen har förenklats till att gälla färre
områden och mer sammanslagna områden, det gör den vagare och
kanske därmed svårare att skapa engagemang kring. För ska vi nå
visionen behöver alla vara med och bidra. Då tror vi det är viktigt att vi
känner engagemang och lust till att vara med och bidra, då behöver var
och en som tar del av visionen hitta den del som den
personen/organisationen brinner för och kan bidra till, det upplevs som
svårt när områdena är så vaga och stora.



Fastighetsägarna har lust och engagemang att bidra till stadens
utveckling. För att rikta det engagemanget åt rätt håll behöver vi se en
ännu tydligare vision med mer konkreta utpekade målområden.
***

Föreningsliv:
Workshop med föreningslivet:
 Denna nya vision upplevs lättillgänglig genom att den är lätt att läsa och
förstå vilket uttrycktes positivt.
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Man blir stolt över Borås när man läser visionen. Delen om omsorg av
varandra, att man ser varandra och träffas är helt i enighet med
exempelvis hörselföreningens verksamhet.
Visionen kan gå att knyta till sin egen verksamhetsbeskrivning, så som
den är skriven nu.
***

Ortsråd:
Workshop med ortsråd:
 Bra dokument. Förstår alla invånare vad det står?
 Hur många känner till den?
 Lyckats involvera stad och land.
 400år, årsringarna större än bara Borås.
 Använder visionen i Framtid Fristad. Framtid Sjömarken (osäker på
namnet) också.
 Möjligheter att bo och utvecklas, kunna bo i orten livet ut.
 Fina ord, men inga krav på verkställighet.

***
Nämnder och bolag:
Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen:
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser visionen som en del av
en helhet som skall kompletteras med det arbete som sker inom ramen
för ett Socialt hållbart Borås och nämndens arbete med Bildningsstaden
Borås. Visionen som helhet är lättöverskådlig genom att den är
kortfattad och allmänt hållen samt utgör bra grund för tillitsbaserat
synsätt.


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppskattar att begrepp
såsom kunskap, idéer och utbildning är en del av visionen.



”Vi tar tillvara människors kraft, kunskap förmåga och idéer”, kan
utvecklas något till att vara tydligt även i rollen som arbetsgivare. Viktigt
här är att tänka på hur vi vill att alla anställda skall läsa visionen och
känna sig som en del av den.



Visionen är också i huvudsak inriktad mot värderingar och ger ingen
tydlig målbild för stadens olika delar och omgivande landsbygd.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade gärna sett fler
remissinstanser utanför kommunens egen verksamhet, exempelvis
Västtrafik och Västra Götalandsregionen. För att nå visionen behöver
alla samarbeta.
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Visuellt hade gymnasie och vuxenutbildningsnämnden gärna sett ett
grafiskt uttryck som uttrycker mer värme och framtid.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på visionen och
avser att bidra till att göra den verklig genom att vara en pålitlig
samarbetspartner.

Miljö-och konsumentnämnden:
 Förslaget inkluderar alla tre hållbarhetsdimensionerna men behöver bli
något tydligare och exemplifiera vad vi menar med hållbarhet genom att
hänvisa till FN:s globala mål. Förslag: koppla FN:s globala mål; symboler till
målområdena.

Sociala omsorgsnämnden:
 Det saknas illustrationer som speglar mångfalden i staden. Det hade
exempelvis kunnat kompletteras med en bild på en person med någon
form av rörelsehinder.


Det förekommer ett antal uttryck som är svåra att förklara, exempelvis
civilsamhälle, social hållbarhet och högklassig utbildning. Nämnden vill
framhålla tillgänglighetsaspekten på visionen. Det är viktigt att den är
tillgänglig och lättläst så att det blir en vision för alla i staden.

Borås parkerings AB:
 Ett kort bra enkelt och förståeligt dokument som ger oss
förutsättningar att arbeta med våra områden inom visionen på ett bra
sätt
Vård-och äldreförvaltningen:
 I övrigt ser Vård- och äldrenämnden positivt på Borås Stads reviderade
vision och anser att den stämmer överens med befintliga styrdokument.
Förskolenämnden:






Visionen lyfter fram Borås som en helhet i sitt sätt att fånga upp alla
som bor, verkar och möts i Borås.
Borås stads styrkor lyfts fram tydligt och på ett positivt sätt. Det ger en
attraktiv bild av Borås stad och en framtidstro och inspiration.
Det är goda visioner som Förskolenämnden vill vara en del av, stora
ord, som innefattar mycket, vilket visioner bör göra.
Förskolenämnden saknar dock en slogan som sammanfattar visionen
som kan användas i annonser.
Det är bra att strategierna plockats bort från visionen, då det i Borås
2025 till stor omfattning berörde Borås Stads interna arbete.

Servicenämnden:
Det är bra att Vision Borås 2025 är i en berättande text som troligen tilltalar
flera att läsa.
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***

Studentkåren i Borås:
Studentkåren i Borås tycker att denna revidering genomförts väl bra med
förankring i övriga samhället. Med rådande indelningar berörs varje del av livet
vilket behövs för en stads vision. En relativt kort vision med målande bilder är
både lätt för all att ta till sig och ökar även förståelse för Borås fortsatta riktning
som stad.
***

Nämnder och bolag:
Fritids-och folkhälsonämnden:
Den gemensamma visionen bör leda verksamheterna i Borås Stad att arbeta för
jämlika livsvillkor så att alla boråsare kan ta tillvara sina livschanser. För att
kunna göra det behöver vi fortsätta att arbeta både förvaltningsöverskridande
och tillsammans med andra aktörer såsom civilsamhället och andra
organisationer.
Det har varit en bred ansats och en god delaktighet i hela framtagandet av
visionen. Nu gäller det att vi i Borås Stad bär visionen med oss i våra ordinarie
uppdrag.
***
Politiska partier:
Kristdemokraterna:
 Lågt svarstal av boråsare och medarbetare, gör det svårt att hävda att
det är alla boråsares vision.
 Fundera på vilka signaler bilderna i remissupplagan skickar. En del av
bilderna bör nog bytas ut.
Moderaterna:
Moderaterna stämmer in i stora delar av det remitterade förslaget till vision. När
arbetet med visionen var i startgroparna, lämnade vi ett antal inledande inspel.
Vi ser glädjande nog att flera av dessa tagits om hand i det fortsatta arbetet. Det
finns dock fortfarande några perspektiv som saknas alternativt skulle betonas
ytterligare. Dessa finns återgivna nedan, huvudsakligen indelade efter rubrikerna
i det remitterade förslaget till vision.
För Moderaterna är det viktigt att det Borås som visionen beskriver ska vara ett
sammanhållet och tryggt Borås. I Borås ska en person kunna börja med
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ingenting alls och ta sig hur långt som helst. Studier, arbete och ansträngning
ska betyda mer än efternamn, hudfärg och social bakgrund. I ett sammanhållet
och tryggt Borås ska alla, oavsett bakgrund, rustas med kunskap och
färdigheter. Flit, företagsamhet och framsteg ska alltid löna sig. Fler barn ska gå
i bra förskolor, fler ungdomar ska möta höga förväntningar i skolan och fler
vuxna ska gå till jobbet och försörja sig själva. Hög trygghet och ett rikt utbud
av attraktiva boendemiljöer utmärker vår stad.
Boråsare i alla åldrar och delar av staden ska känna grundläggande samhörighet
och tillit till varandra. Det är först då vi skapar möjlighet för var och en att
bygga sitt eget liv och växa utifrån sina egna förutsättningar. Det är först då
varje boråsares och Borås gemensamma utveckling på allvar kan ta fart.
Stadens utvecklingen bedrivs enligt oss bäst av boråsarna själva, ensamma eller i
samverkan med andra. Bara genom att frigöra den skaparkraft som finns i det
civila samhället kan en god och långsiktigt hållbar utveckling säkras. I vårt
Borås är det boråsarna snarare än kommunen, som är de främsta
initiativtagarna. Kommunens uppdrag ska vara att se till att förutsättningar
finns för att invånarnas egna initiativ ska kunna bli verklighet.
Resande och rörelse är viktigt i dag och kommer knappast bli mindre viktigt i
framtiden. Vi anser därför att visionen ska fokusera mer på att staden ska ha
goda kommunikationer, både inom sig men också med andra delar av Sverige,
Europa och resten av världen.
Vi anser vidare kulturens roll i staden bör lyftas i visionen, liksom tillgänglighet
och allas möjlighet att på jämlika villkor vara en del av staden och ta del av dess
utbud.
Vi vill också betona att Borås ska vara en stad som folk flyttar till. De senaste
åren har allt färre valt att flytta till Borås än de som flyttat härifrån. Att bryta
den trenden vore ett kvitto på att det övriga arbetet med att skapa en attraktiv
stad börjat ge resultat.
Ytterligare en viktig del, som bör lyftas in under lämplig rubrik, är att Borås ska
vara en kommun som anses öppen för testning av ny teknik, till exempel för att
lösa de klimatutmaningar vi står inför. Borås ska vara den stad där framtiden
stakas ut.
Borås arbetarkommun-Socialdemokraterna:
Det är en innehållsrik och välskriven Vision som ändå lyckas hålla sig kort. I
tidigare Vision fanns det strategier till varje målområde. Eftersom detta nu inte
finns är det viktigt att det finns en plan för hur Visionen ändå kan leda och
styra stadens arbete för att uppfylla Visionen. Hur kommer arbetet att följas
upp?
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Det grafiska uttrycker inte mångfald, det saknas.
I samtliga Visionsområden borde man sticka ut hakan, det är hit vi vill komma.
Vad skiljer vår Vision mot andra städers/kommuners?
Vi önskar med tydlighet
Liberalerna:
 Kultur är en viktig del av Borås och bör omnämnas i en egen mening i
avsnittet Människor möts i Borås.
 Som framtidsbranscher lyfts miljöteknik och textil innovation i
avsnittet. Vi vill komplettera med IT som framtidsbransch.
 Bra förbindelser med omvärlden är också viktigt. Detta anser vi ska
lyftas fram i avsnittet Möjligheter och mod att utvecklas.
 I avsnittet Ett vardagsnära Borås bör också nämnas att vi är ett
tillgängligt Borås för alla.
 Att Borås stad har Mänskliga rättigheter i fokus bör också nämnas i
avsnittet Omsorg om miljön och varandra.

 I samma avsnitt vill vi ändra fokus på äldre. ”Äldre” är en stor
heterogen grupp där många är friska och kan ta hand om sig själva och
vara delaktiga i samhället. Där bör fokus i stället vara att vi tar
gemensamt ansvar för att äldre i behov av hjälp och stöd får ett tryggt
och socialt rikt liv.
Vänsterpartiet:
 Visionen är skriven på en mycket generell och övergripande nivå. Det
innebär kanske en möjlighet att nå bred politisk uppslutning bakom
visionen, men Vänsterpartiet ställer sig frågande till hur styrande ett
dokument, vars innehåll är så allmänt hållet, blir.
Centerpartiet:
 Det är viktigt att begreppen kring Borås Stad/kommun tolkas rätt. Det
är hela Borås vi har en vision för och det är viktigt att vi belyser det på
något bra sätt. Det finns alltid en outtalad utgångspunkt från stan och
det är viktigt att det inte genomskådas i en visionstext.
Sverigedemokraterna:
 Vi anser att den enskilde individens ansvar ska betonas mer i
visionstexten. Balansen mellan rättigheter och skyldigheter bör tydligare
framgå.
 I texten står mycket om nutid och framtid, men var finns
förvaltartanken? Som konservativa värdesätter vi vad tidigare
generationer byggt upp och som vi ska bevara för kommande
generationer. Med varsamma händer kan vi omdana och förädla
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samhället till glädje för alla. Detta bör mer betonas i i visionstexten i sin
helhet.
***
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Inledningen:
Privatpersoner:





Saknar en spetsig sammanfattning av visionen.
Åter igen många vackra ord, men lite "verkstad".
Trygghet i Borås för alla invånare
Jag tycker att i första meningen skall man också nämna kulturen - Borås
är stad, landsbygd, historia och kultur. Kulturen får ofta en undanskymd
plats, men är livsviktig för alla. Det ser vi inte minst nu under
pandemin. Det här är en vision och jag tycker att Borås skall satsa "
mer" på samverkan och dialog med föreningar och "den enkla
människan".
***

Ortsråd:
Workshop med ortsråd:
 Här borde det stå att man kan förvänta sig att projekt och idéer
verkställs och/eller att vi mäter vår framgång i visionsarbetet med
regelbundna mellanrum.
 Lägg till ”helhet”, ex; Borås är en helhet, stad och landsbygd. Det är
viktigt för att tydliggöra att Borås är både stad och landsbygd.
Framtid Fristad:
 Vi önskar att man nämner digitalisering som utvecklingsområde, ett
viktigt framtida verktyg förpolitiker och tjänstemän. I sista stycket där
det står följande: ”och med gemensamma krafter kan vi göra den till
verklighet”. Bör det inte stå ”kommer vi göra den till verklighet”? Vi
hade gärna sett att man också lade till: ”Visionen uppmanar till enklare
och effektivare arbetsmodeller inom Borås så att projekt och idéer
verkställs snabbare.
***
Näringsliv:
Workshop med näringsliv:
 Konkret och tydlig.
 En vision är något som ska ligga bortom oss och som är svårt att nå,
det är inte riktigt tydligt på vilket sätt visionen strävar framåt mot något
vi inte har idag i inledningen. Kan säga mer om vart vi ska.
Fastighetsägarna i Borås:
 Positivt att Borås unika samverkan markeras i visionens inledande text.
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***
Politiska partier:
Vänsterpartiet:
 Positivt anslag.
Moderaterna:
Avsikten med att skriva “vi” i inledningen antar vi är att inkludera men risken är
att effekten snarare kan bli exkluderande, då det kan uppfattas som att “vi” är
kommunen. Här vore en omformulering av godo, så att den avsedda
inkluderande effekten uppnås.
Borås arbetarkommun- Socialdemokraterna:
 Kort och koncis inledning.


Förslag på ändring: Borås är en plats där människor kan mötas,
utvecklas och lever med närhet till varandra.
***

Nämnder och bolag:
Förskolenämnden:
 Visionen har utgångspunkt i hållbarhet och lyfter att ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet är grunden för våra val och beslut.
Förskolenämnden ser detta som bra då det är i likhet med vad
läroplanen för förskola (Lpfö18) säger, vilket ligger till grund för
utbildningen för Borås Stads yngsta invånare.
 Det saknas en återkoppling till landsbygd under visionsområderna, det
nämns endast i inledningen.


Visionen behöver tydliggöra att den omfattar alla som bor, arbetar,
verkar och möts i Borås. Det kan finnas en risk att visionen uppfattas
som exkluderande om man inte är boråsare utan pendlar till Borås för
att arbeta och bidra. Förskolenämnden föreslår därför att andra
meningen i sista stycket: ” Den tillhör alla som bor, verkar och möts i
Borås.” ändras till ”Den tillhör alla som bor, arbetar, verkar och möts i
Borås.”

Individ-och familjeomsorgsnämnden:
 Det är bra att i inledningen tydligt uttala att en ekologisk, ekonomisk
och social hållbarhet är grunden för val och beslut. Nämnden ser även
positivt på att det uttrycks att ”visionen är vår” som tydliggör att den är
till för alla som bor i, arbetar i eller behöver staden för omsorg, stöd
eller service. Här har nämnden inga övriga synpunkter utan anser att
detta är en bra koncis inledning.
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Miljö-och konsumentnämnden:
 Andra stycket sista mening: ”Ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet är grunden för våra val och beslut. Besluten utgår från
FN:s globala hållbarhetsmål, de mänskliga rättigheterna och
barnkonventionen.”
KF har beslutat att alla beslut i Borås Stad ska utgå ifrån de globala målen; och det blir en
tydligare definition av vad vi menar med hållbarhet eftersom alla aktörer annars kan
definiera detta olika.
Miljö- och konsumentnämnden möter också inom sin verksamhet Konsument Borås kunder
med olika ekonomiska förutsättningar och vill poängtera vikten av att ekonomiska
förutsättningar inte ska påverka möjligheterna i samhället för individen. Det som närmast
sammanfattar allas lika värde är de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. De
konkretiserar också ytterligare vad vi menar med hållbarhet.
Arbetslivsnämnden:
 Nämnden anser att visionen för Borås 2025 är bra och belyser viktiga
områden för att göra Borås attraktivt.
Kulturnämnden:
 Ordet nutid bör skrivas in mellan ”historia och framtid”.
Sociala omsorgsnämnden:
 Nämnden anser att inledningstexten är bra och går att relatera till
nämndens uppdrag.
Lokalförsörjningsnämnden:
 Nämnden anser att inledningen är bra då den visar en tydlig vilja samt
inkluderar alla viktiga områden i begreppet hållbarhet.
Fritids-och folkhälsonämnden:
 Inledningen är bra och inkluderande med fokus på hållbarhet och
dialog. Den tydliggör också att visionen omfattar oss som bor, verkar
och möts i Borås.
***
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Visionsområde 1: Människor möts i Borås

Privatpersoner:







Går det få in att möten ska kunna ske för alla, dvs oavsett kostnad.
Gratis mötesplatser ska finnas för de som inte vill konsumera.
Bra att detta är kvar från tidigare. Tycker att det inom detta målområde
har hänt väldigt mycket de senaste 15-20 åren i Borås.
För att vi ska våga vara ute i samhället så måste man känna sig trygg - då
vågar man gå ut, utan att vara rädd för gäng som ”styr” i samhället.
Ordet akademi känns högtravande, annars bra.
De vågar man inte idag tyvärr
Tänker att inom alla områden måste väl också finns ngr svårigheter /
utmaningar .. och då behöver det bedrivas visionärt .. tex att Borås
kommer anta dessa.. att när olösta problem kommer Borås göra sitt
bästa för att lösa .. att Borås inser att i en äkta demokrati kommer alltid
finnas målkonflikter och mänskliga konflikter .. men att det finns mod
och vilja att ta sig an dessa. Allt är ju inte glimmande. Inte ens i en
vision. Utan ett mått av realitet bör finnas. Och också det beskrivas som
vackert.
***

Näringsliv:
Workshop med näringsliv:
 Inkludera sport och idrott, att Borås är en aktiv stad.
 Få in aktiva mötesplatser, vi har många bra friluftsområden.
 Lägg till under kväll och dag eller dygnets flesta timmar.
 Saknar tillgänglighet kopplat till möten och digitala möten.


Borås näringslivsstyrelse:
Mycket bra sammanfattning av vad som redan görs idag. Saknar en plan
framåt.

Fastighetsägarna Borås:
 Positivt att samverkan lyfts, den är receptet på framgång för staden.
 Otydlighet kring vad för typ av mötesplatser.
***
Föreningsliv:
Workshop med föreningslivet:
 Gillar sista meningen ”tillsammans är vi klokare och kan uträtta mer”.
Viktigt med delaktighet
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Möjligtvis förtydliga att människor också möts genom fysisk aktivitet.
Saknar att vi lär av varandra genom möten och vikten av att lära känna
olika kulturer.
Är bra att man lyfter fram mötesplatser i dokumentet. Önskar dock att
dessa kan vara öppna kvällar och helger också (De som lyfte detta syftar
på Träffpunkt Simonsland, då de har sin verksamhet där).
***

Ortsråd:
Workshop med ortsråd:
 Viktig fråga. Kommer att bli viktigare i framtiden. Mötesplatser digitalt
kan utvecklas. Bra text.
 Andra stycket, tredje raden: Lägg till att verkställande av projekt och
idéer också är grundläggande för delaktighet.
 Saknar att vi kan lära oss från olika kulturer.
 Bra att vi skriver ”alla”.
Framtid Fristad:
 Stycke 3:
Människor möts i Borås Raden med ”Dialog och lyhördhet är grunden för allas
delaktighet och inflytande över Borås utveckling” Det är viktigt att se till att vi
alla får belöning för vår insats, följande text kan med fördel stå med i visionen.
Belöningen = enklare och effektivare arbetsmodeller inom Borås så att projekt
och idéer verkställs snabbare. Målet skulle kunna vara en digital offentlig
checklista som ser lika ut för alla förvaltningar och nämnder.
***
Politiska partier:
Vänsterpartiet:
 Området verkar främst ha organiserade möten eller evenemang i fokus.
Vikten av möten mellan människor från olika bostadsområden,
bakgrund, ålder med mera skulle med fördel kunna synliggöras.
Kristdemokraterna:
 Vi vill att familjens och föräldrarnas viktiga roll i barns liv och skolgång
betonas. Vill även betona vikten av integration.
Centerpartiet:
 Förtydligande kring ”hela” Borås i rubriken.
 Ordet ”organisation” inbegriper det alla tillräckligt?
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Liberalerna:
 Kultur är viktigt i Borås och bör nämnas särskilt. Förslag är sist i tredje
stycket efter meningen om Dialog. ”Kultur bidrar till att människor
möts ”
Moderaterna:
Vi önskar att det här betonas ytterligare att staden ska planeras för att även
spontana, vardagliga möten ska komma till, inte bara agendadrivna möten, som
planerats i förväg.
Borås arbetarkommun- Socialdemokraterna:
Förslag på ändring: I alla delar av Borås finns ett rikt utbud av mötesplatser för
alla åldrar, där vi tar tillvara på varandras kunskap och erfarenheter.
Förslag: Ta bort sista meningen.
***
Nämnder och bolag:
Individ-och familjeomsorgsnämnden:
 Det är positivt att lyfta fram att det ska finnas platser för alla att mötas
och där man tar tillvara varandras erfarenheter. Vi kan dock se att det
vore ett värde att i detta visionsområde ha med ordet ”olikheter”. T.ex.
Möten berikas av olika erfarenheter och olikhet. Detta utifrån att det
kan få fler av Borås stads medborgare att känna igen att Visionen även
talar till dem.
Borås TME:
 Borås TME anser att möten mellan människor är viktiga och Borås ska ha
nationella och internationella möten och evenemang. Styrelsen är ser
positivt på att detta uppmärksammas.
Borås har genomgått en god utveckling i nära samarbete med boråsarna, vi
välkomnar att den ansatsen - att staden byggs av goda initiativ - fortsatt är
vägledande i visionen.
Industribyggnader i Borås AB:
 Positivt med uttalad vision om ännu mer samverkan mellan kommun,
näringsliv och invånare.
Borås parkerings AB:
 Tydlig och bra
Akademiplatsen:
 Styrelsen noterar inom Visionsområde 1: Människor möts i Borås att
staden önskar internationella möten/besökare. Detta förstärker bolagets
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vikt I att vara hyresvärd för Textile fashion Center och Borås Kongress.
Bolaget kan se sitt sammanhang och arbetsområde i Visionens del kring
möten, och kommer förankra detta i budgettexter och årsredovisningar
framöver.
Kulturnämnden:
 Det vore bra med en konkretisering av vilka mötesplatser som avses så
inte enbart de med ordet mötesplats i namnet uppfattas som de enda
mötesplatserna. Kulturnämndens verksamheter utgör viktiga
mötesplatser för människor i Borås med biblioteken som de utan tvivel
mest demokratiska av alla mötesplatser med fri tillgång till media och
med generösa öppettider.
Lokalförsörjningsnämnden:
 Nämndens åsikt är att en nyckel till framgång är samverkan som
inkluderar alla intressegrupper. Formuleringen i visionsområde 1 är
tydlig med detta vilket uppfattas som positivt.
Fritids-och folkhälsonämnden:
 Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till att vi håller fast vid
detta målområde och utvecklar det vidare.
Miljö-och konsumentnämnden:
 I alla delar av Borås finns ett rikt utbud av mötesplatser, fysiska och
digitala, där vi tar tillvara på varandras kunskap och erfarenheter.”
En ny marknad för digitala möten har öppnats; och det finns stora vinster med att fortsätta
utveckla denna typ av möten och utbyten; inte minst ur klimatsynpunkt och för en
inkludering av de aktörer som annars skulle exkluderas från möten pga. långa resor. Ett
större deltagande har märkts på digitala nätverksträffar och liknande under pandemin än det
brukade vara på fysiska träffar.
Samhällsbyggnadsnämnden:
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till att betydelsen av mötesplatser betonas
i visionen. Utifrån översiktsplanen, de urbana stråken och utbyggnadsstrategin
är Samhällsbyggnadsnämnden en del i att förverkliga arbetet med att väva ihop
staden, skapa attraktiva mötesplatser och ett levande centrum. Genom det
nyligen påbörjade arbetet med strukturskisser skapas möjlighet att ta ett mer
översiktligt grepp om en stadsdel och planera ”mellanrummen” där människor
kan mötas.
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att visionen lyfter vikten av
boråsarnas delaktighet och inflytande. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar
ständigt med att hitta nya former för dialog med boråsarna. Till exempel genom
det nya Stadsrummet som en fysisk plats för dialog om framtidens Borås, och
dess digitala förlängning i form av en stadsbyggnadsapp.
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Samhällsbyggnadsnämnden arbetar även med att bättre förstå boråsarnas
uppfattning om stadsplanering och stadsutveckling genom att följa upp detta på
nya sätt.
***

Visionsområde 2: Möjligheter och mod att utvecklas
Privatpersoner:




Är väl lite tidigt att utnämna Högskolan till Universitet, även om man
lyckats bra med det i Växjö.
Möjligheter och mod att utvecklas Att utvecklas - kräver också att man
känner sig trygg
Bra
***

Näringsliv:










Workshop med näringsliv:
Positiva till att det ges exempel som entreprenörsanda, men texten kan
trycka mer på detta. Med entreprenörsanda skapas arbetstillfällen.
Vi är i topp i miljöteknik, det låter fint, men har inte förutsättningar för
det.
Det står arv inom textil och handel. Blir för smalt, vi har också
entreprenörskap, en unik samverkan mellan näringsliv och kommun
samt stark logistik, vi är alltså så mycket mer.
Mod- ett ord som återkommer och som karakteriserar Borås. Bra om
ordet lyfts fram (mer). Det är genom att våga vara modiga som vi kan ta
nästa framåt.
Det finns branscher som vi kan vara i topp inom förutom miljöteknik,
exempelvis it och e-andel. Varför lyfta miljöteknik? Vi har inga bra
företag här.
Bildning för boråsarna, men det är bra att också lyfta in att vi vill få
andra att vilja komma till Borås och stanna kvar här. Studenter ska vilja
komma till Borås och stanna kvar.

Borås näringslivsstyrelse:
Tydliggöra att;
 Borås har ett unikt & starkt tillväxtklimat, vår så kallade Knalleanda.
 Skapa plats och möjligheter för nya företag att etablera sig.
 Sista stycket; Vi ligger i topp inom miljöteknik och textil
innovation…Önskvärt att bredda i områdena och även innefatta det
tekniska klustret som vi är riktigt bra på i Borås.
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Fastighetsägarna i Borås:
 Här skulle man kunna lägga till att vi utvecklar nya sätt att bygga staden
på, som pekar på vikten av att behålla vår samverkan mellan stad och
näringsliv och att vi har mod att testa nya sätt tillsammans, där Stadens
vid Parken är ett första steg, Borås Växer Norr ett annat. Visionen bör
peka ut våra gemensamma modiga sätt att bygga stad.

***
Föreningsliv:
Workshop med föreningslivet:
 Här kan det inte gälla vilken stad som helst, det är positivt.
 Saknar att Borås är en Idrottsstad. Saknar folkhälsoperspektivet. Lyfta
vikten av hälsa i behåll.
 Saknar existentiell hälsa, utvecklas på olika plan saknas.
***
Ortsråd:
Workshop med ortsråd:
 Mer specifik. Mycket fokus på högre utbildning. Textil?? Är vi det
fortfarande.
 Handel? Knalletradition och postorder. Skall visionen nämna vissa
områden.
 Meningen ”Borås utvecklas på arvet..” är svårt formulerad och att Borås
utvecklas PÅ ARVET låter fel grammatiskt.
Framtid fristad:
Stycke 3:
 Möjligheter och mod att utvecklas ”på arvet”, är det korrekt svenska?
Viktigt att se till att vi alla får belöning för vår insats. Uvecklingsinsatser
bör uppmanas i visionen och projektinsatsen bör ha en motprestation
till förmån för landsbygden. T.ex om man utvecklar en cykelväg i
Boråsstadskärna, bör man utveckla en cykelväg på landsbygden
samtidigt. På så sätt blir det också ett fint samspel mellan stad och
landsbygd.

***
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Politiska partier:
Vänsterpartiet:
 Området skulle tydligare kunna synliggöra värdet av en kompensatorisk
förskola och skola, liksom att bildning har ett egenvärde och inte bara
är till för att olika branscher ska kunna ta vara på ”talanger”.
Borås arbetarkommun- Socialdemokraterna:
Förslag på ändring: Borås utvecklar arvet inom textil och handel, samtidigt som
det
finns framgångsrika företag på många områden.
Vi ligger i topp inom miljöteknik och textil innovation. (I topp var, Sverige?)
Ska förtydligas.
Liberalerna:
 Vi vill lägga till IT i meningen Vi ligger i topp inom IT, miljöteknik och
textil innovation.
Något som inte heller finns med är närheten till bra förbindelser med Göteborg
och världen.
Förslag som sista mening i avsnittet ”Borås har bra förbindelser till nära och
fjärran platser.”
Moderaterna:
Texten under den här rubriken ligger väl i linje med vad Moderaterna uttryckte
när vi hade möjlighet att lämna synpunkter i samband med att visionsarbetet
inleddes, och bör kvarstå.
Centerpartiet:
 Näringslivet på landsbygden bör kunna tas med.
 Småföretagandet
 Belysa bredden i företagandet – alltså hela näringslivets bredd från
småföretag till storföretag är viktigt i hela Borås.
 Akademi – universitet eller högskola? Vilket ordval skall användas?
 Bredden i utbildning. Finns många utbildningsformer som inte lyfts.
Inkluderas t ex studieförbund i detta? Annars bör detta förtydligas.
 Transport och fordonsteknik är unikt för Borås. Tolkas inte in i nuläget.
 Rise – ett exempel på forskning och utvecklingsresurs för Borås.
 Logistikkluster
Borås arbetarkommun- Socialdemokraterna:
***
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Nämnder och bolag:
Förskolenämnden:
 Begreppet skola är otydligt och det är svårt att tyda om det innefattar
förskola. Några fler kopplingar till bildningsresan från förskola och
uppåt föreslås därför för att det är viktigt att synliggöra utbildningen
hela vägen. Med denna bakgrund föreslås att sista meningen i första
stycket: ”Nyfikenhet, öppenhet och kreativitet präglar lärandet i skolan,
arbetslivet och på fritiden” ändras till ”Nyfikenhet, öppenhet, kreativitet
och delaktighet präglar lärandet från förskolan och uppåt, arbetslivet
och på fritiden”.
 Borås har inget universitet. Eftersom visionen kan ändras vid behov
föreslår Förskolenämnden att det i visionen står högskola och att det
ändra den dagen Högskolan i Borås blir universitet. Annars finns en risk
att läsaren tror att det handlar om Göteborgs universitet.
 I likhet med synpunkten i inledningen avseende vem visionen innefattar
föreslår.
 Förskolenämnden att sista meningen i andra stycket ” Goda möjligheter
till personlig utveckling och bildning ger boråsarna tillfällen att
utvecklas och lära livet ut.” ändras till ” Goda möjligheter till personlig
utveckling och bildning ger alla som bor, arbetar och verkar i Borås
tillfällen att utvecklas och lära livet ut”.
 Ordet mod är svårt att förstå, hur bidrar visionen till att skapa mod hos
Borås invånare? Om det ska vara med behöver det förklaras och bli
tydligare, eller kan ett annat ord användas?
Individ-och familjeomsorgsnämnden:
 Det är positivt att visionen tar avstamp i människors egen kraft och
egna resurser. En synpunkt är att det kan finnas skäl att utöver att
bekräfta och ta tillvara även i texten få med möjligheten att få stöd och
kompensation där kraften och resurserna brister. För att synliggöra och
bekräfta medborgare med funktionshinder, sjukdom och social
problematik kan det vara viktigt att visionen uttrycker önskan att stödja
där behov finns för att kunna utvecklas.
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden:
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tycker det är bra att det
livslånga lärandet uttrycks så tydligt. Möjligheter till kompetenväxling
och personlig utveckling är än mer viktigt i framtiden. Alla
utbildningsvägar är inte spikraka.
 Det finns många företag som är framgångsrika inom andra branscher än
textil och handel i och omkring Borås, därför kan det vara begränsande
att lyfta fram enbart dessa.
Miljö-och konsumentnämnden:
 Sista stycket; ”Vi ligger i topp inom miljöteknik, cirkulär ekonomi och
textil innovation. Med innovation och hållbara affärsmodeller skapar
vi bättre förutsättningar för framtida generationer.”
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Tillägget förtydligar ett önskemål om ett miljöanpassat näringsliv i Borås; något som
nämnden verkar för genom tillsyn men också strategiskt arbete tillsammans med andra
aktörer.
Arbetslivsnämnden:
 Goda möjligheter till personlig utveckling för alla oavsett tidigare
kunskaper och att ge möjlighet till att utvecklas och lära livet ut. På så
sätt möjliggör man att fler kan komma i arbete och egen försörjning.
Industribyggnader Borås AB:
 Att skapa förutsättningar och möjligheter för företag och människor går
i linje med IBABs uppdrag.
Borås parkerings AB:
 Lägga gärna till logistik som ett område där Borås är ledande
Kulturnämnden:
 Kultur innebär många gånger innovativa synsätt, ger nya perspektiv och
är därmed en viktig samhällsutvecklande faktor som bör omnämnas
specifikt. Borås är medveten om vikten av gestaltade livsmiljöer där
konsten har en självklar plats. Konsten i Borås är profilskapande och
bidrar till att ge staden nationell och internationell lyskraft. Konsten och
kulturen i Borås skapar stolthet hos invånarna.
Sociala omsorgsnämnden:


Nämnden noterar att det står ”universitet” i stycke två och undrar om
skrivningen avser Högskolan i Borås? Nämnden anser att det är viktigt
att rätt benämning används i visionen.

Lokalförsörjningsnämnden:
 Område två tar avstamp i en position som Borås redan har idag vilket
skapar goda möjligheter för en naturlig utveckling. Dock vill nämnden
trycka på vikten av att genomföra en kostnads- och konsekvensanalys
av att söka generellt tillstånd att utfärda generella examina på
forskarutbildningsnivå (universitet). En högskola kan söka tillstånd att
utfärda dylikt inom speciella områden vilket kan vara tillräckligt för att
skapa en högklassig och attraktiv utbildningsmiljö.
Fritids-och folkhälsonämnden:
 I målområdet lyfts det livslånga lärandet och att ta tillvara invånarnas
kreativitet och kunskap. Här skickas tydliga signaler att möta framtidens
krav genom innovativa lösningar.
***
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Akademin
Studentkåren i Borås:
 Vi önskar att ändra den första meningen i andra stycket genom att byta
ut ordet universitet till högskola eftersom högskolan inte är ett
universitet. Detta bör även konsekvensändras i texten som helhet. Även
om lärosätet har universitetsambitioner så finns inget sådant idag vilket
gör det märkligt att tala om samarbeten med parter som idag inte
existerar.
 Studentkåren önskar även ett tillägg på sista meningen i andra stycket
som lyder ” Goda möjligheter till personlig utveckling och bildning ger
boråsarna tillfällen att utvecklas och lära livet ut genom möjligheten att
förankra teori med praktik.”

***
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Visionsområde 3: Ett vardagsnära Borås
Privatpersoner:









När man målar upp det offentliga rummet som ett vardagsrum är
meningen att man ska hålla det rent och bry sig om det. Detta innebär
att folk inte anser att hemlösa tiggare hör hemma där, trots att de är lika
stor del av staden som alla andra.
Bra att boendefrågan för alla lyfts, så också för de äldre då det idag
saknas bostäder för dem som åldras och då i en prisvänlig klass. I
stycket nedan kan jag tycka man ska lägga till något om att göra/hålla
Borås tillgänglig, utifrån det tillgänglighetsarbete som tidigare bedrivits i
staden, annars blir ett Borås vardagsnära för alla: Borås stadskärna är
liksom hela kommunen en trygg plats formad av människor i rörelse,
grönska, färg och kultur av olika slag. Gator, torg och parker är våra
gemensamma vardagsrum och här finns aktiviteter under många av
dygnets timmar.
Nära till staden - även här krävs att man bygger ett tryggare Borås.
Nu strävar man att förtäta stadskärnan. Samtidigt ser vi att fler och fler
affärer i centrum stänger igen. De behövs för en levande innerstad. De
flesta ser med fasa på planerna att bygga ett höghus vid viskan. I den
planen har man inte tagit hänsyn till miljön och stadsbilden.
I Borås har vi stora möjligheter att ta oss fram gående och med cykel,
men har även bra kollektivtrafik i de flesta områden. Vi har bra
pendlingsmöjligheter till orter och städer runt omkring och där det är
möjligt satsar vi på miljövänligt tåg till våra serviceorter. Vi bor tätare i
centrum, men husen ligger inte för tätt. Vi ser träd och grönska från
våra fönster, eftersom de som planerar boende sparar grönytor och träd
mellan hus eller planterar nya. Därför mår vi bättre i vårt gröna Borås.
***

Näringsliv:









Workshop med näringsliv:
Vi får med allt viktigt, men det är vagt.
Trycka mer på rörelse- sportligt.
Trygghet- mycket viktigt att det blir tydligt att det är viktigt. Inga utsatta
områdena.
Vi behöver jobba på formuleringarna så de blir vassare.
Trygghet, ett viktigt nyckelord i stadskärnan.
Bättre att skriva aktivitet istället för aktiviteter. Det behöver inte vara
något organiserat eller något utöver det som redan finns, därav valet av
”aktivitet” som formulering.
Borås näringslivsstyrelse:
Vardagsnära?
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Fastighetsägarna Borås:
 Positivt att Borås stadskärna får ett eget stycke, då en stadskärna spelar
avgörande roll för hela kommunens attraktivitet. Däremot bör vi
fortsatt ha visionen om fler boende i stadskärnan levande. Nu uttrycks
människor i rörelse, men de ska också ha möjlighet att bo och stanna i
stadskärnan.
***

Föreningsliv:
Workshop med föreningslivet:
 Kulturstad –viktigt att lyfta, det kan bli tydligare.
***

Akademin:
Studentkårande i Borås:
Vi önskar att lägga till orden utbildning och forskning i första meningen i andra
stycket, så det står: ” I Borås finns det service, fritidsaktiviteter, kultur, företag
samt utbildning och forskning där människor bor och verkar.”
***

Ortsråd:
Workshop med ortsråd:
 ”Borås stadskärna är liksom hela kommunen”. Kan man ta bort
stadskärna?
 Det borde inte stå stadskärna, skriv istället ”stad och landsbygd”.
 Det räcker inte att det står Borås, det behövs tydliggöras att det rör
både stad och landsbygd.
Framtid fristad:
Stycke 2:
Ett vardagsnära Borås I raden ”I Borås finns det service..”. Byt ut inledningen
till ”I hela Borås, såväl stad som landsbygd..”
Stycke 3:
I raden ”Borås stadskärna är liksom hela kommunen” till ”Hela Borås kommun
är en trygg
plats” eller ”I hela Borås, såväl stad som landsbygd”
***
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Politiska partier:
Vänsterpartiet:
 Rubriken speglar inte texten om bostadsområden präglade av mångfald.
 Formuleringen ”Borås stadskärna är liksom hela kommunen…” får
stadskärnan att framstå som viktigare än övriga kommunen och
formuleringen skulle i stället kunna lyda ”Hela kommunen…”
 Grönområdens betydelse för biologisk mångfald och för människors
hälsa skulle kunna synliggöras, det är inte bara en fråga om
fritidsmöjligheter nära bostaden.

Kristdemokraterna:
 Koppla trygghetsfrågan till arbetet med ”Säker och trygg kommun”
genom att lägga till ”säker och trygg” på de platser där trygghet nämns i
Visionen.
 Sätt punkt efter ”Våra bostadsområden är anpassade efter invånarnas
behov..” i mittersta stycket, sista meningen.
Liberalerna:
 Borås ska vara tillgängligt för alla. Borås har fått pris för sin
tillgänglighet därför bör också tillgänglighet nämnas. Förslag på mening.
”Borås är tillgängligt för alla”
Borås arbetarkommun- Socialdemokraterna:
Området och innehållet är mycket bra. Detta Visionsområde borde komma
först i Visionen som Visionsområde 1.
Moderaterna:
Moderaterna anser att principen om ett sammanhållet och tryggt Borås bör
utgöra en mer central del av innehållet under den här rubriken (för vidare
utveckling av resonemang: se ovan). För att Borås ska vara en livskraftig stad
behöver dess invånare och besökare känna sig säkra och trygga i den offentliga
miljön. Det behöver därtill finnas en grundläggande känsla av tillit och
samhörighet människor emellan.
I ett vardagsnära Borås är det viktigt med attraktiva boendemiljöer för olika
målgrupper. Ett rikt och varierat utbud av attraktiva boenden möjliggör
mångfald av både bostäder och människor. Även det skulle behöva tas fasta på
under den här rubriken.
Centerpartiet:
 Begreppen Stad och kommun behöver vara tydligare.
 Benämningen serviceorter – saknas. Lyckas vi inkludera hela Borås i
texten på ett bra sätt är det okej ändå men det måste framgå i texten att
det gäller hela Borås.
 Perspektivet utifrån att den enskilde människans möjlighet att bosätta
sig var den vill saknas i texten. Perspektivet är i nuläget omvänt.

Borås Stad

Datum

Sida

2021-07-04

27(40)

Sverigedemokraterna:
 ”Våra bostadsområden är anpassade efter invånarnas behov och
präglade av mångfald och öppenhet.
 Borås stadskärna är liksom hela kommunen en trygg plats formad av
människor i rörelse, grönska, färg och kultur av olika slag. Gator, torg
och parker är våra gemensamma vardagsrum, som är utformade med
stor hänsyn till vår lokala tradition och historia, och här finns aktiviteter
under många av dygnets timmar.”
Vi anser att det är viktigt att man på något sätt betonar värdet av att ta
hänsyn till våra traditioner (t.ex. byggnadstraditioner) och historia i
utformandet av det offentliga rummet i texten.
***
Nämnder och bolag:
Förskolenämnden:
 Förskolenämnden föreslår att meningen: ”Vi som bor, verkar och möts
i Borås har nära till det vi behöver i vardagen, till aktiviteter och till
varandra.” ändras till ”Vi som bor, verkar och möts i Borås har på ett
tillgängligt sätt nära till det vi behöver i vardagen, till aktiviteter och till
varandra.” Föreslås med bakgrund till de pris Borås Stad fått kring
tillgänglighet.
Individ-och familjeomsorgsnämnden:
 Positivt att den reviderade Visionen lyfter behovet av service,
möjligheten till fritidsaktiviteter och även anpassning efter invånarnas
behov i våra bostadsområden. En synpunkt är att nämnden ser det
värdefullt att utöver att nämna att det ska finnas ett utbud av bostäder
för olika åldrar och familjesituationer även uttrycka att det ska finnas ett
utbud av bostäder som passar olika personers livssituation och
ekonomiska situation.
Borås parkerings AB:
 Möjlighet att lägga till föreningsliv
Vård-och äldre förvaltningen:
 Under rubriken Ett vardagsnära Borås, står följande mening: ”Borås
stadskärna är liksom hela kommunen en trygg plats formad av människor i
rörelse, grönska, färg och kultur av olika slag. Gator, torg och parker är
våra gemensamma vardagsrum och här finns aktiviteter under många av
dygnets timmar.” Vård- och äldrenämnden ser att säkerhet är en
förutsättning för att känna sig trygg och anser därför att ordet säker bör
ingå i denna mening, före ordet trygg. Meningens lydelse enligt Vård- och
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äldrenämndens synpunkt skulle således bli: ”Borås stadskärna är liksom
hela kommunen en säker och trygg plats formad av människor i rörelse,
grönska, färg och kultur av olika slag. Gator, torg och parker är våra
gemensamma vardagsrum och här finns aktiviteter under många av dygnets
timmar.

Arbetslivsnämnden:
 Viktigt att hela kommunen är en trygg plats och det finns tillgång till
bostäder, service, fritidsaktivitet, kultur och företag så som visionen
beskriver.
Kulturnämnden:
 Landsbygdens möjligheter bör formuleras mer specifikt.
Sociala omsorgsnämnden:
 Nämnden anser att ordet ”familjesituationer” i skrivningen ”I hela
kommunen finns det ett utbud av bostäder som passar olika åldrar och
olika familjesituationer.” bör justeras till ”livssituationer”. Det är ett mer
inkluderande begrepp och går att relatera till invånare som har olika
livsförutsättningar och därmed olika behov.
Lokalförsörjningsnämnden:
 Visionsområdet ligger nära 15-minutersstaden som det pratas om
mycket nu. 15-minutersstaden innebär att det mesta av våra
vardagsbehov och rekreation finns inom 15 minuters gång- eller
cykelavstånd från boendet. Här finns också en synergieffekt med
visionsområde 4: omsorg om miljön, då en sådan stad exempelvis
minskar behovet av persontransporter. Nämnden anser det är viktigt att
ta tillvara den forskning och erfarenhet som redan finns inom området.
Miljö-och konsumentnämnden:
”I Borås finns det god tillgänglighet till service, fritidsaktiviteter, kultur och
företag från där människor bor och verkar.”
Det är vare sig önskvärt eller möjligt att ha allt på alla platser. Det viktiga är att alla
oavsett förutsättningar lätt kan ta sig dit eller få tillgång till resursen. Exempel: alla företag
är inte lämpade att blandas med bostadsområden, vissa butiker kan inte få tillräckligt
underlag i ett område men kan nå kunder med ex. hemleverans eller att kunden lätt kan ta
sig dit med kollektivtrafik. Kulturskolan har vissa verksamheter utlokaliserade i ”orterna”;
annan undervisning nås med kollektivtrafik eller på distans.
Tekniska nämnden:
 Positivt att närhet till natur och grönområden lyfts fram.
Fritids-och folkhälsonämnden:
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Fokus läggs i detta målområde på det som underlättar i vardagen såsom
service, fritidsaktiviteter, kultur, tillgängliga grönområden, men även
bostäder som passar olika familjesituationer och åldrar.

Inom ramen för stadens samhällsplanering finns möjligheter att skapa trygga
miljöer genom att verka för funktionsblandade miljöer, med platser för möten
mellan människor i olika åldrar och med olika intressen, så att det blir liv och
rörelse under olika tider på dygnet.
Det finns systematiska skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper med olika
social position. För att alla ska ha förutsättningar att ta tillvara sina livschanser
behöver vi i kommunen skapa goda förutsättningar för alla. De insatser som
görs behöver både vara universella och riktade mot grupper och individer.
Inom Borås Stad behöver vi bli ännu bättre på att använda resultaten i
Välfärdsbokslutet och göra prioriteringar så att vi tillsammans skapar
förutsättningar för att nå det nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.
Inom ramen för Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet handlar det till
exempel om att skapa förutsättningar för alla boråsares rätt till en rik fritid,
oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, socioekonomisk bakgrund och var
man bor. Vi fortsätter att ha en hög tillgänglighet för alla, samtidigt som vi
satsar på grupper med särskilda behov. Det betyder till exempel att vi har större
tillgänglighet till mötesplatser i prioriterade geografiska områden, prioriterar
personer med funktionsnedsättning och arbetar för att bryta den ofrivilliga
ensamheten.
***
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Visionsområde 4: Omsorg om miljön och varandra

Privatperson:












Bra att äldre omnämns och att vi alla har ett ansvar för dem.
Jag tycker det är synd att barn och trygg uppväxtmiljö inte får en
särskild avdelning i visionen utan att det kommer lite i skymundan här.
Först miljön och sedan varandra. Jämlikhet, trygga uppväxtvillkor och
integration borde få en mer tydlig position och ett eget målområde.
Att i en vision framföra skeenden i imperfekt ??
Omsorg om miljön och varandra Miljötänk är viktigt - men ibland
känns det som det är andra som bestämmer hur Boråsarna ska göra
miljösmarta val, kollektivtrafik är tex en sådan fråga, där Borås inte är
den som styr hur trafiken i staden ska se ut.
Jag och många andra värnar om naturen, att framtida bostadsområden
integreras i ett naturtänk. Och att vår rika natur inte tas bort p g a
ekonomiska intressen.
Jag saknar bra och prisvärda boenden för pensionärer.
Omsorgen har tyvärr försvunnit mycke ego tänk våra gamla och barn
kommer i kläm. Miljön är viktig för alla
Vi är rädda om det gamla och och nya fina, populära som finns i Borås
och tänker på att nya byggnader och annat passar in. Vi vill bevara
vackra platser som utnyttjas av många.
Jag skulle önska ett tillägg under den del som handlar om omsorg om
människor och miljö. Kanske ungefär så här:
Allt levande, människor och andra djur och växter, är delar i samma
väv. Liv är liv med sin egen mening, och inte bara i relation till
människor. Skog, berg, åker, äng och vatten ger oss livsnödvändiga
gåvor som vi tar emot måttfullt och försiktigt, med respekt och djup
tacksamhet.
***

Näringsliv:









Workshop med näringsliv:
Inga stora invändningar, allt låter bra.
Viktigt att det är lätt att förflytta sig, att vi strävar efter att bli en
cykelstad. Vi har friluftsområden som är omöjliga att komma till på ett
trafiksäkert sätt för ungdomar på cykel.
Känns väldigt mycket som politik med visioner, känns mer som ett
vallöfte än saker som ska göras
Fina ord.
Bra att inte använda svåra ord som ekologiska.
Bra att trycka på till fots och cykel.
Positivt att lyfta barn och äldre extra.
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Borås näringslivsstyrelse:
 Förstärka uttrycket ”En trygg stad” där målet är att polisens svarta listor
inte innefattar några utvecklingsområden från Borås. En trygg stad
utgör en bas för övriga områden att utvecklas.

***
Ortsråd:
Workshop med ortsråd:
 ”över hela Borås” istället för ”över Borås.”
Framtid fristad:
Stycke 2:
 Omsorg om miljön och varandra Byt ut inledningen ”I Borås är det lätt
att förflytta sig..” Till, ” I hela Borås, såväl stad som landsbygd är det
lätt att förflytta sig..”
Stycke 3:
 Byt ut inledningen ”I Borås visar vi varandra tillit”..Till, ”I hela Borås
visar vi varandra tillit”

***
Politiska partier:
Vänsterpartiet:
 Formuleringen ”är jämlika” behöver ändras. I juridisk mening är
boråsarna jämlika, men boråsarnas livsvillkor ser mycket olika ut.
Formuleringen bör därför förändras till ”har jämlika livsvillkor”.
 Jämställdhetsperspektivet saknas och behöver synliggöras för att flickor
och pojkar, kvinnor och män i Borås ska ha samma makt och
möjligheter att forma sina liv.
 Formuleringarna om gemensamt ansvar för miljön beskriver sådant
som i stor utsträckning redan sker, som återvinning, och framstår
därmed inte som visionära. Därför vill Vänsterpartiet lägga till texten
”Kommunen visar vår vilja att klimatmålen i Parisavtalet ska uppnås genom
att vi förordar energislagen sol och vind. Det kan ske genom att vi
underlättar byggandet av solcellsparker och vindkraftverk. Dessutom ska vi
förorda trä som byggnadsmaterial, därför att det fungerar som en
kolsänka.”
Borås arbetarkommun-Socialdemokraterna:
Området och innehållet är mycket bra.
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Detta Visionsområde borde komma tidigare, förslagsvis som Visionsområde 2.
Moderaterna:
Under rubriken anser vi att större vikt ska läggas vid behovet av valfrihet på
välfärdens områden. Boråsarnas egenmakt och självbestämmande ska i
framtiden genomsyra alla livets delar.
Formuleringen om att vi Borås konsumerar närproducerat behöver formuleras
om. Vad boråsarna konsumerar är inte en fråga för kommunen. Närproducerat
kan förstås ofta vara av godo för att minska långa transporter och gynna det
lokala näringslivet. Samtidigt har vi som stad ett globalt ansvar. Den globala
handeln är viktig del i att skapa en friare, rikare och fredligare värld, något som
också gynnar Borås och dess invånare.
Liberalerna:





Eftersom Borås redan jobbar med Mänskliga rättigheter i fokus är det
bra att också nämn detta i visionen. Läggs till i näst sista stycket.
”Mänskliga rättigheter finns med i allt vi gör”
Äldre är en stor heterogen grupp. Har inte minst uppmärksammats nu i
pandemitider. Äldre kan var friska 70-åringar och senila 100-åringar.
Och tvärtom. De senila behöver tas om hand men de friska kan ta hand
om sig själva och ha ett eget ansvar och är i de flesta fall mycket aktiva i
arbete eller föreningsliv. Förslag till sista meningen.
”Vi tar gemensamt ansvar för att barn har en trygg och god uppväxt
och att äldre i behov av stöd och hjälp får ett tryggt och socialt rikt liv. ”

Kristdemokraterna:
 Vi ser möjlighet att lyfta boråsarnas möjlighet att ha inflytande över hur
stadsrummet gestaltas. Sätt att öka deltagandet kan vara genom
omröstningar och dialoger om offentlig konsts placering etc.
Centerpartiet:
 Presens i hela textstycket
 Livscykelperspektivet – exempel: ”Vi tar ansvar för hela livscykeln. Från
att barn får en trygg och god uppväxt till att äldre har en trygg och
socialt rik ålderdom”.
 Jämlikhet är ett svagt uttryck. Det går att få till en mening där ”allas lika
rätt och värde” kan vara huvudsyftet med texten. Att vi inte ser skillnad
på människor.
 Närproducerat – begreppsförvirring.
 Tolkas oftast som att det endast gäller livsmedel men det gäller ju
förstås all konsumtion.
Sverigedemokraterna:
I Borås är det lätt att förflytta sig med bil, med kollektivtrafik, till fots och med
cykel eller andra miljömässigt anpassade transportmedel.”
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Texten bör mer betona att vi ska ha en väl utbyggd infrastruktur som
underlättar för samtliga former av transporter i vår stad. Att utesluta bilen i
texten kan tolkas som att man dömer ut detta färdmedel som så många
människor är beroende av i sin vardag. Bilar kan, med hänsyn till den tekniska
utvecklingen, vara ett fullgott miljömässigt anpassat transportmedel.
Vi föreslår att man antingen lägger till bilen i ovan text, eller utesluter att nämna
specifika transportmedel och pratar om en god infrastruktur i mer allmäna
ordalag.
Miljöpartiet:
Omsorg om miljön och varandra
I Borås finns en stor medvetenhet om hur våra beslut i dag påverkar framtida
generationer. Vi tar ansvar genom att behandla både varandra och vår miljö
med omsorg. Vi lever i harmoni med en rik natur, med vår omvärld och med
varandra. Vi vet att människor och andra levande varelser är delar i samma
ekosystem, där delarna är ömsesidigt beroende av varandra.
Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att leva hållbart och hantera
energikällor och naturresurser på ett klokt och hållbart sätt. Tillsammans har vi
skapat förutsättningar för enkla och smarta val i vardagen.
***
Nämnder och bolag:
Förskolenämnden:
 Förskolenämnden föreslår att meningen: ” Vi tar gemensamt ansvar för
att barn har en trygg och god uppväxt och att äldre har en trygg och
socialt rikålderdom.” ändras till ”Vi tar gemensamt ansvar för att barn
och unga har en trygg uppväxt och får god utbildning och att äldre har
en trygg och socialt rik ålderdom.”


Individ-och familjeomsorgsnämnden:
Utveckla gärna texten som handlar om den socialt hållbara dimensionen
i visionsområde 4. Ekologisk hållbarhet är mer utvecklat i området,
vilket är bra och förtydligande. På samma sätt bör även området social
hållbarhet utvecklas i texten. Budskap såsom ”en stad som rymmer alla”
eller ” en stad där alla har möjlighet och villkor som ger möjlighet att
vara aktiva i samhället” skulle förmedla en inriktning mot en socialt
hållande och hållbar stad. Frågan är om målbilden i Socialt Hållbart
Borås borde finns invävd i visionen tex.” Staden som stärker
förutsättningarna för jämlika livsvillkor”

Borås parkerings AB:


Enkel och bra
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Arbetslivsnämnden:


Bra att visionen lyfter att vi ska konsumera närproducerat, återvinna
och återanvända samt att det ska vara lätt att förflytta sig miljömässigt.

Tekniska nämnden:
 Positivt att det lyfts fram att det ska vara lätt att förflytta sig miljövänligt
i staden.
Kulturnämnden:
 I detta stycke föreslås barnperspektivet förtydligas mera med tanke på
att barnkonventionen blivit lag.

Samhällsbyggnadsnämnden:
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till visionens målbild om omsorg för miljön, varandra och framtida g
arbetar med att skapa förutsättningar för hållbara transporter och ett grönare Borås, men också med att mo
klimatförändringarnas konsekvenser genom klimatanpassning av bebyggelse.

Miljö-och konsumentnämnden:
 Förslag till ett kortare textförslag som kan ersätta stycke ett och två: ”I
Borås skapar vi förutsättningar för en tillgänglig och rik natur, för
människor, växter och djur och att nuvarande och framtida
generationer ska leva ett gott liv.
I Borås är det lätt att förflytta sig med kollektivtrafik, till fots eller med
cykel och andra miljöanpassade transportmedel. I Borås hushåller vi
med mat, energi- och transportanvändningen. I Borås skapas
förutsättningar för en cirkulär ekonomi genom en miljöanpassad
närproduktion, när-konsumtion, återanvändning och återvinning”
Medvetenhet leder inte alltid till ett ändrat beteende, därav strykningen. ”Omsorg”
”Harmoni”, ”leva hållbart”, ”klokt och hållbart” är ganska vaga definitioner och det en
tycker är klokt tycker en annan är oklokt, vilket varit ett problem i arbetet med nuvarande
vision. Bättre att exemplifiera med vad vi menar. Närproducerat är inte synonymt med en
hållbar produktion om man ser till alla miljöaspekter. Se även nästa förslag till ändring om barns
livsmiljö.



Sista stycket: Vi tar gemensamt ansvar för att barn har en trygg och god
uppväxt, i en hälsosam livsmiljö och i enlighet med
barnkonventionen, och att äldre har en trygg och socialt rik ålderdom.
Barn har en extra ställning i svensk lagstiftning och bör lyftas ytterligare i dokumentet. Vad
en ”trygg och god uppväxt” är bör tydliggöras genom hänvisning till barnkonventionen. Barn
är extra känsliga och dess livsmiljö behöver också vara fri från skadliga kemikalier,
ohälsosamt buller, förorenad luft, osv.
Vård-och äldrenämnden:
 I den nu gällande vision omnämns barn, men inte äldre. Vård- och
äldrenämnden ser positivt på att Borås Stads äldre omnämns i den
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uppdaterade visionen. Äldre omnämns under sista rubriken: Omsorg om
miljön och varandra.

Sverigedemokraterna yrkande i Vård-och äldrenämnden: Sverigedemokraterna
yrkar att texten komplettares enligt följande: Borås stad skall ge en god
levnadsnivå till äldre som vårdas enligt SoL och ständigt arbeta med att höja
kvaliteten på vården för dessa grupper. Se bilaga § 58 Yrkande
Sverigedemokraterna.
Sociala omsorgsnämnden:
 Nämnden anser att skrivningen ”Vi tar gemensamt ansvar för att barn
har en trygg och god uppväxt och att äldre har en trygg och socialt rik
ålderdom.” exkluderar åldersgrupperna mellan 18-65 år och
målgrupperna som har ett utökat behov av stöd och service från
samhället, exempelvis från socialtjänsten. Eftersom nämndens uppdrag
omfattar service och stöd åt alla invånare som har rätt till bistånd enligt
Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade anser nämnden att skrivningen bör inkludera även
personer som har stöd och service från socialtjänsten.
Lokalförsörjningsnämnden:
 Att visa omsorg om miljön är att visa omsorg om varandra och tvärtom.
Detta framgår av formuleringen i visionsområdet vilket nämnden anser
är mycket positivt.
Fritids-och folkhälsonämnden:
 Ur ett folkhälsoperspektiv är det som beskrivs i detta målområde
grundläggande fundament för social hållbarhet och att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa.
***
Högskolan i Borås:
Högskolan i Borås vill uppmärksamma önskemålet om ett bilfritt campus.
Frågan om ett bilfritt campus har lyfts tidigare av såväl Högskolan i Borås som
Studentkåren i Borås. Ett bilfritt campus skulle innebära större möjligheter för
högskolan att tillsammans med Borås Stad fortsatt utveckla Campusområdet till
en viktig och central plats för hela stadens utveckling.
***

Ingen tidshorisont, istället revideras visionen
kontinuerligt vid behov:
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Studentkåren:


Viktigt att de olika delarna revideras kontinuerligt så de förblir aktuella
och ej glöms bort.
***

Politiska partier:
Vänsterpartiet:
 Det är ett rimligt förslag.
Kristdemokraterna:
 Vi ser gärna en tidshorisont. Gör det möjligt att följa förändringar i
visionen, så
att man även kan följa hur kommunens utveckling har svarat mot de målbilder
som har funnits i tidigare versioner av visionen.
Moderaterna:
Om någon tidshorisont ska sättas överhuvudtaget, ska den vara så lång att det
faktiskt blir en vision, bortåt åtminstone år 2040-2050. Är tidshorisonten
kortare än så, blir dokumentets karaktär mer av långsiktig verksamhetsplan. Det
behöver vidare på förhand anges med vilken frekvens som uppföljning,
utvärdering samt revidering ska ske.
Centerpartiet:
 En vision utan tidshorisont. Däremot genomlysning och revidering var
fjärde år.
***
Nämnder och bolag:


Fristadbostäder AB styrelse: Just det här tycker Fristadbostäder ABs
styrelse är väldigt klokt.

Akademiplatsen:
 Styrelsen tycker att det är bra att visionen uppdateras och kommer
revideras vid behov för att hålla aktualitet.
Förskolenämnden:
 Förskolenämnden förespråkar en enhetlighet av Borås Stads
styrdokument och ställer sig därför bakom att revidering sker vart fjärde
år vid behov, samt att visionen inte ska ha en tidshorisont.
Individ och familjeomsorgsnämnden:
 Nämnden ser positivt på detta förslag.
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Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden:
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden instämmer i att detta är ett
klokt angreppssätt.
Arbetslivsnämnden:
 Bra att anpassning sker vid behov.
Borås parkerings AB:
Bra då kan man uppdatera i takt med omvärldsförändringar
Industribyggnader Borås AB:
 Bra att visionen revideras kontinuerligt vid behov.
Lokalförsörjningsnämnden:
 En vision syftar till att ge vägledning om och inspiration till att uppnå
ett önskvärt framtida tillstånd. Då ett önskvärt tillstånd inte förändras,
åtminstone inte på mycket lång tid, ser nämnden mycket positivt på
förslaget.
Fritids-och folkhälsonämnden:
 Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till att visionen inte har
någon tidshorisont, utan revideras vid behov. Hållbarhetsfrågorna
kräver långsiktiga perspektiv.
***
Föreningslivet:
Workshop med föreningslivet:
 Bra att man tittar över den var fjärde år så den är relevant och att man
inte sätter någon fast tidsram för hela Visionen.
***
Ortsråd:
Workshop med ortsråd:
 Viktigt att det blir resultat av visionsarbetet och att det finns
brytpunkter. Eftersom visionen är långsiktig kan den inte vara mätbar,
men det kan delmålen eller brytpunkterna vara. Det är viktigt att ha
delmål i visionsarbetet och att det finns transparens kring hur arbetet
går. Kommunicera vad som sker i visionsarbetet.
 Tidshorisont behövs inte. Checklistor behövs vid sidan av.
Framtid Fristad:
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Någon form av styrning med inkluderade hänvisningar bör stå med till
kommunens organisation i visionen. T.ex aktuella uppdaterade
översiktsplaner med tidsperspektiv, för alla delar av Borås.

***
Näringslivet:
Borås näringslivsstyrelse:
 Ett riktigt Visionsarbete startas 2022 för att få en lika tydlig vision som
2012.
***

Kommentarer och synpunkter, fortsatt arbete med
visionen:
Föreningslivet:
Workshop med föreningslivet:
 Sedan pratade vi mycket om hur vi får visionen att bli ett levande
dokument. Om vikten av att också vi som är aktiva i civilsamhället tar
den med oss och presenterar den så att så många som möjligt känner till
den. Vi pratade också en del om visionens roll i staden där arbetet ofta
handlar om att tolka vad visionen och politiker menar när politiska
beslut ska gå från ord till handling.


Ett bra exempel från Borås ridhus som har satt upp tre olika mål där
man plockat ord från Vision 2025. Och att man nu ikväll skulle ha ett
möte med en konståkningsförening som man utbildar i
värdegrundsfrågor.
***

Nämnder och bolag:
Vård-och äldrenämnden:
 Det framgår inte av remissunderlaget om visionen kommer att användas på
samma sätt, som nuvarande vision, i stadens styrmodell.
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden:
 Kopplat till visionen hade det varit önskvärt med ett mätbart mål för att
kunna följa progression, exempelvis Trafikverkets nollvision. Nämnden
utgår ifrån att visionens målbilder tas vidare i stadens budget i form av
mätbara mål.
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Att visionen görs tillgänglig är viktigt så att alla invånare i Borås har en
möjlighet att sätta sig in i den. Nämnden konstaterar att den redan idag
tar ett stort ansvar för att utveckla de egna verksamheterna. Dels genom
utveckling av framtidens gymnasieskola och gymnasiesärskola, dels
genom den snabba digitalisering som sker som en direkt konsekvens av
nuvarande pandemin. Elevhälsoorganisationen är också en bidragande
del till elevernas framgång.



Vid implementering av visionen är det viktigt att processen för hur
nämnderna skall arbeta in visionen i verksamheten blir tydlig och vilka
resurser som finns att tillgå för att genomföra det arbetet. I detta
sammanhang ser nämnden att det är viktigt att både lärare och elever
känner sig delaktiga.

Samhällsbyggnadsnämnden:
För att visionen ska kunna förverkligas behöver dess intentioner genomsyra de
beslut som fattas på strategisk nivå i Staden, för att möjliggöra för nämnder och
bolag att bidra med sin del i implementeringen.
Föreskolenämnden:
 Förskolenämnden delar visionens intention kring uppföljning som går
att läsa i informationen till remissupplagan. Det är viktigare att arbetet
följs upp för att veta om Borås närmar sig visionen eller inte.
Förskolenämnden ser det som viktigt att uppföljningen internt sker med
tillit och inom ramen för tillitsbaserad styrning. Förskolenämnden
föreslår att uppföljningen lyfts in och blir en given del i Borås Stads
styr- och ledningssystem, där uppföljningen kan ske inom ramen för
detta arbete.
Lokalförsörjningsnämnden:
 Det är mycket viktigt att framtida politiska beslut och mål inte skapar
konflikt med visionen. Detta är en fråga som måste ställas vid varje
tillfälle. Om konflikter uppstår innebär det att trovärdigheten försvinner
och visionen blir en pappersprodukt utan mening.
Borås TME:
 Borås TMEs styrelse tycker att det är bra att visionen uppdateras och
revideras, men ser fram emot Vision 2035 för ytterligare utveckling av
staden.
***
Ortsråd:


Det är viktigt att resurser fördelas lika i genomförandet av visionen. Alla
projekt som genomförs i staden borde ha en motsvarighet på
landsbygden, för att visa att man tar ansvar för hela Borås.
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Framtid fristad:
Vi har en tro om att digitaliseringen är här för att stanna. Många processer inom
kommunen kan påskyndas genom digitala möten och digitala verktyg. Digitalt
lättförståeligt arkiv bör utvecklas. En ny arbetsmodell bör utvecklas för hela
kommunen: Vision- Beslut –Utförande- Klart- Digital checklista.
Vi önskar också att man stöttar landsbygden mer än vad man gjort tidigare. Det
är lätt att känna sig utanför om man inte bor i centrala Borås. En
landsbygdsutvecklare bör tillsättas för varje service/centralort. Vi vill bo på
landsbygden och Borås måste utvecklas över hela kommunen. Vi tror att den
enklaste snabbaste förändringen för landsbygden sker genom projektinsatser
som har en motprestation till förmån för landsbygden. T.ex om man utvecklar
en cykelväg i Boråsstadskärna, bör man utveckla en cykelväg på landsbygden
samtidigt. Vi vill också skicka med ett tips. Parlamentariska
landsbygdskommitéen skickade in en utredning med 75 förslag på
förbättringsområden/saker för landsbygden till regeringen år 2017. Regeringen
var eniga om förslagen och alla förslag behövde genomföras med full
effekt. Om det finns möjlighet så läs gärna igenom den och ta hänsyn till den
utredningen i ert arbete. Bifogar länk till utredningen:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2017/01/sou-20171/
Tack för att vi har fått vara delaktiga i hela processen!
***

Privatpersoner:


Uttryck för vilja till samverkan får inte bli tomma ord. Jag själv är bl a
medlem i Örestrans koloniförening. Det är en mötesplats för olika
åldersgrupper. Dessvärre har vi inte upplevt något intresse för vår
verksamhet från Borås stad. Det finns t o m en oro att Borås vill ta
koloniträdgårdarnas område för byggande av bostäder. Örestrand vill
vara en oas, ett ekologiskt smycke för Borås, och ett ekologiskt
föredöme för staden.
***

Näringslivet:
Borås näringslivstyrelse:
 Borås näringslivs styrelse föreslår att visionsförslaget används som ett
dokument för vart Borås står idag och att nytt arbete med att ta fram ett
visionsförslag med framåtanda påbörjas under 2022.

