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Vårt Borås 

Vi har en vision för Borås: Borås ska vara en stad fylld av kraft och energi. En stad där människor vill 
växa upp, bo och arbeta. En stad där alla känner sig trygga. En stad där omtanke om miljön alltid finns 
med. 

I vårt Borås har upplevelser, kunskap och omsorg en given plats. Det ska finnas tillgång till kultur och 
fritidsaktiviteter, runt om i hela kommunen. Här får barn och unga den start i livet de har rätt till 
genom en bra skola och med det stöd de behöver – hela vägen från första dagen i förskolan till sista 
dagen på gymnasiet. De äldre får den vård och omsorg de så väl förtjänar och ensamhet motverkas 
genom gemenskap med andra. 

I vårt Borås känner alla sig inkluderade. Borås är en öppen och välkomnande stad, där invånarnas 
behov alltid är i centrum. Borås finns till för oss alla som bor här och för alla som vill besöka oss. Det är 
en livskraftig kommun, oavsett vilken ort man bor i. 

I vårt Borås känner alla sig trygga. Det finns boenden för alla livets skeenden. Bebyggelsen är blandad 
– både i större bostadsområden och runt om i hela kommunen. Integration ska stärkas och 
förutsättningarna för jämlika livsvillkor ska förbättras, inte minst genom arbetet med Socialt hållbart 
Borås, där invånare, civilsamhälle, bostadsbolag och näringsliv samverkar för att öka delaktighet och 
social hållbarhet i hela staden. 

I vårt Borås lever vi i samklang med naturen. Vi vet att människor och andra levande varelser är delar 
av samma ekosystem, där delarna är ömsesidigt beroende av varandra. Måttfullt och omtänksamt tar 
vi emot de gåvor naturen erbjuder, och vi betalar tillbaka genom att vårda och sköta om skogar och 
åkrar, land och vatten. Klimatkrisen är ett ansvar för hela organisationen och arbetet med att ställa om 
till fossilfrihet ska intensifieras. 

Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har kommit överens om att leda Borås 
tillsammans de kommande fyra åren genom Mittsamverkan. Här nedan presenterar vi ett antal 
utgångspunkter för det vi gemensamt vill driva under mandatperioden för att skapa ett Borås med 
människan i centrum. 

Borås – en trygg stad för alla  

För många är Borås en bra plats där man trivs, vill leva sitt liv och känner sig trygg. Men samtidigt ökar 
känslan av otrygghet hos invånarna. Det viktigaste arbetet för trygghet är det brottsförebyggande 
arbetet. Det handlar om en bra politik för jobb, skola och integration. Men samtidigt behövs rätts-
väsendet för att se till att saker och ting blir rätt när det ändå gått fel. Samarbetet mellan skola, 
socialtjänst och polis kring unga i riskzonen måste förbättras. Fler måste arbeta tillsammans för att 
göra bostadsområden tryggare, stoppa den organiserade brottsligheten och öka tilliten mellan 
människor.  

Vi kan aldrig passivt se på när rädslan tar över i människors vardag. Människors trygghet och säkerhet 
är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten behöver öka i bostadsområden. Därför är ett 
av Mittsamverkans viktiga mål att inga bostadsområden i Borås ska finnas med på Polisens lista över 
utsatta områden.  

Kampen mot otrygghet stannar inte på gatorna utan vi måste även öka tryggheten i hemmen. Alla har 
rätt att känna sig trygga i sitt eget hem. Därför får kampen mot våld i nära relationer aldrig avstanna, 
oavsett om våldet är fysiskt, psykiskt eller sexuellt, och oavsett vem som drabbas. Kvinno- och 
tjejjourer har en oerhört viktig roll att fylla här i att hjälpa utsatta.  



 
 

 
 

Många barn upplever våld inom familjen; enligt Brottsförebyggande rådet lever cirka 150 000 barn i 
Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. Mittsamverkan 
vill fortsätta arbetet med att utbilda all personal som kan komma i kontakt med utsatta personer om 
vilka tecken de ska hålla utkik efter och hur de både kan arbeta förebyggande och sätta in kraftfulla 
åtgärder när så krävs. 

Socialt hållbart Borås  

Vi ser att skillnaderna ökar mellan dem som har det bäst och dem som har det sämst. För att minska 
skillnaderna har vi nu ett särskilt fokus på det vi kallar Socialt hållbart Borås, som är stadens långsiktiga 
arbete för att skapa mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa för våra invånare.  

Arbetet sker inom tre områden: 1. God start i livet och goda uppväxtvillkor, 2. Förutsättningar för 
arbete och 3. Boende och närmiljö. Arbetet är en gemensam kraftsamling där Borås Stads alla 
nämnder och bolag samarbetar och hjälps åt för att öka den sociala hållbarheten och människors 
välbefinnande. Arbetet är långsiktigt och kräver uthållighet, helhetsperspektiv och ett kunskapsbaserat 
arbetssätt. Det måste också ske i nära samverkan och i dialog med invånarna i Borås. 

Integration 

Vi tror på integration, där människor med olika erfarenheter möts, lär av och kompletterar varandra i 
en trygg och säker stad. Varje människa ska ha en ärlig chans att komma in i samhället. Vi ska ha en 
integrationspolitik som skapar möjligheter. Det är just så Borås kan utvecklas och växa. 

Mänskliga rättigheter 

Alla i Borås Stad ska få leva och verka efter sina egna förutsättningar, oavsett kön, könsöverskridande 
identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. Jämställdhet börjar i barndomen. Omgivningens åsikter och gamla invanda 
könsroller får inte sätta stopp för varje människas frihet att leva sitt eget liv. För vuxna ska jämställd 
karriärutveckling och lika lön för lika eller likvärdigt arbete vara en självklarhet. Mot sexuella 
trakasserier gäller absolut nolltolerans – en gång är en gång för mycket, och alla behöver kunskap om 
var gränserna går och hur den som blir utsatt kan få hjälp. 

Bildningsstaden Borås 

Bildningsstaden Borås är ett humanistiskt projekt. Genom bildning skapar vi inte bara en rikare inre 
värld för oss själva utan vi skapar även en bättre värld utanför oss själva. I ett mångkulturellt samhälle 
är bildning dessutom bryggan till kulturöverskridande förståelse. I en demokrati är bildning det bästa 
skyddet mot främlingsfientlighet och intolerans. Människor lär sig olika saker på många olika sätt 
under sitt liv. Det finns därför många sätt att vara bildad på. Det viktiga är processen att lära, där alla 
barn och elever ska ha möjlighet att växa i sitt lärande.  

Vägen till ett gott lärande går genom mötet mellan barnet och eleven och den som undervisar. 
Kompetenta och skickliga lärare som vet att barnet och eleven vill och kan lära sig är den enskilt 
viktigaste faktorn för skolframgång. Läraren ansvarar för att undervisningen vidgar och ger nya 
perspektiv till barnets och elevens föreställningsvärld. Läraren ska ha höga förväntningar på och 
utmana varje barns och elevs lärande.  
  



 
 

 
 

Vår ambition är att öka resurserna väsentligt till förskola, grundskola och gymnasieskola. Vi vill även 
arbeta aktivt med skolans värdegrundsarbete och fortsätta satsningen på elevhälsan i grund- och 
gymnasieskolan. Vi vill bygga nya och ändamålsenliga för- och grundskolor där det behövs; så långt det 
är möjligt ska alla ha en skola i sitt närområde. Det aktiva skolvalet ska vara kvar och fortsätta att 
utvecklas. 

Förskola 

Ingenting är viktigare än en bra start. Det ger alla barn chans att lyckas i livet och utjämnar livschanser. 
Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi vill skapa en mer likvärdig förskola sett till 
pedagogisk personal, ändamålsenliga lokaler och utemiljöer. Vi strävar efter att förstärka insatserna i 
förskolan för att ge alla barn en bra grund inför skolstarten.  

Förskolan är också viktig för integrationen, eftersom den lägger grunden för barnens språkkunskaper 
och förbereder dem för grundskolan. Därför vill vi att alla barn från tre års ålder som inte kan svenska 
ska uppmuntras att delta i språkförskola. Vårdnadshavares frihet att välja förskola för sina barn 
kommer att finnas kvar och vi är positivt inställda till intraprenader för att främja ökad flexibilitet och 
nytänkande, både genom att omvandla befintliga förskolor och som alternativ vid nyinvesteringar. Vid 
byggnationer av förskolor har vi som ambition att bygga förskolor i nära anslutning till äldreboenden 
med syftet att främja generationsöverskridande möten.  

Grundskola 

Kunskap och bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildas förmåga att 
orientera sig och fatta egna självständiga beslut. Skolan ska därför ha höga förväntningar på varje elev 
och prioritera kunskap. Alla elever ska lämna grundskolan med de kunskaper som krävs för att klara 
fortsatta studier. Vi vill stärka språk- och matematikundervisningen och se till att alla klarar både 
engelska, svenska och matematik och därmed klarar grundskolan.  

Eleverna behöver tid med skickliga pedagoger. Lärare i Borås Stad ska kunna känna stolthet över sitt 
yrke och ha goda förutsättningar när de genomför sitt viktiga arbete, samtidigt som de måste få 
möjlighet till kompetensutveckling. Det är viktigt att bevara varje elevs och vårdnadshavares rätt att 
välja skola och därför fortsätter vi att utveckla det aktiva skolvalet. Särskolan är viktig för elevers 
möjlighet att studera utifrån egna förutsättningar och lära utifrån deras individuella behov. Vi strävar 
efter att det genomförs tidiga insatser för dem som behöver. 

Gymnasie- och vuxenutbildning 

En gymnasieutbildning med hög kvalitet ger elever en chans att utvecklas och öppnar nya vägar i livet. 
Borås Stad ska ge alla elever och studerande förutsättningarna att nå en gymnasieexamen eller ett 
jobb. En av förutsättningarna är en god elevhälsa. Alla elever ska få den hjälp de behöver, ingen elev 
ska falla mellan stolarna. Därför vill vi att samarbetet med Västra Götalandsregionen ska förbättras för 
att bättre möta elevernas behov. Elevhälsan ska även utökas inom kommunal vuxenutbildning. 

Varje människa ska ha så goda förutsättningar som möjligt att utveckla sina kunskaper och färdigheter 
under hela livet. Därför behövs en väl utvecklad och flexibel vuxenutbildning. Fler måste få möjlighet 
att omskola sig eller förbättra sina kunskaper. På så sätt får fler nya chanser i livet.  

Borås Stad ska ha en fortsatt stabil finansiering av yrkeshögskolan (YH), vilket är en modern skolform 
som för de allra flesta leder direkt till jobb eller vidare studier. Genom utbildning i svenska för 
invandrare (sfi) får personer som flyttat till Sverige och/eller befinner sig på flykt möjlighet att lära sig 
språket, vilket är nyckeln till integration.  



 
 

 
 

Det är viktigt att vuxenutbildningen samverkar med näringslivet, Högskolan i Borås och statliga 
myndigheter för att möta arbetsmarknadens behov. Med internationalisering som verktyg höjer Borås 
Stad kvaliteten på utbildningarna, ger medarbetare möjligheter till kompetensutveckling och elever 
möjlighet till praktik utomlands. 

Gymnasiesärskolan har stor flexibilitet för att eleverna utifrån sina förutsättningar ska utvecklas så 
långt möjligt enligt utbildningens mål. Detta goda arbete kommer vi fortsätta med.  

Omsorgsstaden Borås 

Social omsorg 

Varje människa ska ha möjlighet att leva och verka i en trygg och stimulerande miljö utifrån sin egen 
livsstil. Det ska vara självklart även för dem som har en funktionsnedsättning, oavsett om den är fysisk, 
psykisk, emotionell eller kognitiv. Därför är det viktigt att öka självbestämmandet på boenden och vid 
insatser i omsorgen. Verksamheter inom LSS och daglig verksamhet ska vara av hög kvalitet och det 
ska finnas möjlighet till upplevelser som berikar. Det behövs fler mötesplatser; här kan föreningsliv och 
civilsamhälle bidra på många sätt. Det är också viktigt att förbättra tillgängligheten och delaktigheten 
för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar.  

Personalens utbildning och kompetens är oerhört viktig inom social omsorg, eftersom de möter 
människor som ofta är i behov av särskilt stöd. Därför vill vi göra en särskild satsning inom det 
området. Vi vill också öka attraktiviteten i att arbeta inom social omsorg, bland annat genom att se 
över arbetsmiljön och minska antalet sjukskrivningar. 

Individ- och familjeomsorg  

Alla människor behöver ibland extra hjälp och stöd för att hantera och känna sig trygga i sin vardag, 
och Borås Stad ska erbjuda stöd av hög kvalitet till individer och familjer som behöver det. Här ingår 
också stöd till anhöriga. 

Vi vill förstärka verksamheten inom individ- och familjeomsorgen. Borås Stad arbetar utifrån att våra 
insatser ska vara förebyggande, främjande och åtgärdande. Vi prioriterar arbetet med att hjälpa och 
stödja personer och familjer som behöver extra stöd på grund av missbruk, psykisk ohälsa, 
hedersförtryck, kriminell livsstil, funktionsnedsättningar, våld i hemmet eller ensamhet. Ibland leder 
svåra omständigheter till att barn separeras från sina föräldrar. När det gäller placering av barn utanför 
hemmet ska det finnas kompetens som i ett tidigt skede kan identifiera vilka resurser som finns i 
barnets absoluta närhet. Oftare än i dag ska nära placeringar användas. 

Vård och omsorg om äldre 

Samhället ska finnas där när åldern börjar ta ut sin rätt och när personer behöver stöd och hjälp, men 
samtidigt är det viktigt att den som behöver vård och omsorg får bestämma över sitt eget liv och sin 
egen vardag. 

Vård och omsorg ska så långt möjligt ges på äldres villkor och utifrån äldres förutsättningar. Det är 
viktigt att motverka ensamhet och öka äldres livskvalitet, och det ska finnas goda möjligheter till social 
samvaro. Här har inte minst föreningslivet en viktig roll att fylla för att skapa mötesplatser. Äldre ska 
ses som en resurs utifrån sina erfarenheter och sin årsrikedom, och de kan bidra både inom arbetsliv 
och föreningsliv. Vi vill att äldre, oavsett ålder, ska komma mer till tals både när det gäller frågor som 
rör dem själva men också vad gäller samhällsfrågor i stort. Här är dialogen mellan Borås Stad och 
stadens pensionärsorganisationer av stor betydelse. 



 
 

 
 

God vård och äldreomsorg bygger på välutbildad personal som har inflytande över sitt arbete och som 
känner trygghet i sin roll. Vi vill öka attraktiviteten i att arbeta inom äldrevården i Borås Stad. Här 
måste arbetsmiljön och lönenivåerna ses över och förbättras. 

Fritid och folkhälsa 

Vi ska vara en kommun med ett jämställt föreningsliv där föreningar får arbeta fritt utifrån att lika 
förutsättningar ges till alla, driva anläggningar utifrån engagemang och i samverkan med Borås Stad 
om så behövs. Tillgängliga spår och leder, både i stadsmiljö och i naturmiljö i hela kommunen, är en 
förutsättning för ett friskare Borås, likväl som städade och väl fungerade badplatser. Föreningslivet och 
idrottsrörelsen gör ett oerhört viktigt arbete och är en brygga i att skapa ett inkluderande samhälle.  

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter i en välordnad miljö bidrar till att Borås blir en attraktiv och trivsam 
stad att leva och trivas i för alla åldrar. Alla ska kunna motionera och idrotta för att ha roligt och må 
bra – något som ska vara lika oavsett var man kommer ifrån, hur mycket pengar man har eller om man 
har en funktionsnedsättning. Vi ska utveckla fritidsgårdar och mötesplatser runt om i kommunen och 
planera för fler näridrottsplatser som möjliggör spontanidrott, med början där behovet är störst. Barn 
och unga behöver växa upp i omgivningar som uppmuntrar och främjar rörelse; bland annat ska 
skolgårdar utvecklas och rustas upp. 

Kultur 

Kultur ger människor verktyg att förstå, ifrågasätta och se på samhället ur nya perspektiv. Kultur är 
också ett verktyg för att öka känslan av gemenskap och inkludering i samhället. Människors hälsa och 
utveckling går hand i hand med kulturen. Politikens uppgift är inte att styra kulturen utan att förbättra 
förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för enskilda personers bildning. Vi utgår från 
principen att kulturen ska vara fri.  

Tillgången till kultur, inte minst för barn och unga, får inte bara finnas i centrala Borås utan mer kultur 
ska spridas även till serviceorterna. Här har Kulturskolan och biblioteken den viktiga uppgiften att göra 
kulturen tillgänglig i hela kommunen. Vi vill även värna Borås Stadsteater som har stor betydelse för 
hela Boråsregionen.  

Bra bibliotek är allra viktigast för unga som inte växer upp med böcker omkring sig, som inte får 
läsvanor med sig hemifrån och som kanske inte har något lugnt ställe för att plugga eller läsa för nöjes 
skull. Vår ambition är att ge skolbiblioteken ökade resurser och att Borås Stad ser till att skolbiblio-
teken är bättre bemannade. Bibliotek är dessutom mer än en samling böcker till utlåning – här kan 
personer söka information samt stöd att bildas och utbildas. Varje människa ska ha tillgång till denna 
fantastiska resurs och få hjälp att nyttja den. För detta är lugna och rustade bibliotek en grundsten.  

I Borås finns flera museer men också Kulturhuset som är en viktig mötesplats vars verksamhet kan 
utvecklas. Vi vill stärka samarbetet mellan kommunens verksamheter, ideella krafter och kommersiella 
krafter – allt för att ge boråsarna både bredd och kvalitet i utbudet av kultur.  

Näringsliv och arbetsmarknad 

Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder nya 
livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter, vilket i sin tur 
finansierar den gemensamma välfärden. Borås Stad ska uppmuntra till fler företag i Borås Stad och 
då särskilt uppmuntra kvinnors företagande. Det ska vara attraktivt att etablera och utveckla företag 
i Borås. Det är i små och växande företag som jobben skapas, och med kontinuerlig kontakt, nära 
samverkan och öppen dialog mellan näringslivet och kommunen säkrar vi ett gott företagsklimat.  



 
 

 
 

En god relation mellan näringsliv och kommun är avgörande för företagens framväxt. Borås Stad ska 

inte starta nya kommunala bolag som konkurrerar med det privata näringslivet. Vi ska planera för 
mer industrimark för framtida utveckling av företagsverksamhet samt utveckla nya områden för 
handel och industri. 

Vi vill bryta utanförskap genom en trygg arbetsmarknad för människor som står långt från arbets-
marknaden genom samverkan mellan sociala företag, Näringslivsenheten och Koncerninköp. Borås 
Stad ska därtill vara en attraktiv arbetsgivare med goda villkor för alla anställda samt bedriva en 
personalpolitik som främjar mångfald. 

Miljöstaden Borås  

Borås Stad ska vara koldioxidneutralt om åtta år – detta har vi åtagit oss genom att, tillsammans med 
22 andra svenska kommuner, delta i satsningen Koldioxidneutrala städer 2030. Staden har redan ett 
ramverk på plats med en koldioxidbudget, en energi- och klimatstrategi och en stöttande central 
tjänstepersonsorganisation. Nu måste klimatarbetet inlemmas i varje del i vardagen, i varenda del av 
Borås Stads stora organisation, och våra förtroendevalda i alla nämnder och styrelser ska vara garanter 
för att detta blir verklighet. 

All verksamhet i Borås Stads regi ska sträva efter att minimera negativ miljöpåverkan. När staden 
planeras, byggs och byggs om ska den fyllas av grönska och liv, inte bara för att det är välgörande för 
de människor som bor i staden, utan det är också välgörande för de andra arter som lever här. Vi 
strävar efter att det ska vara enkelt och billigt att agera miljövänligt, så att alla har möjlighet att bidra 
till att ställa om till ett hållbart Borås. Alternativa och mer hållbara ekonomiska modeller ska 
uppmuntras, till exempel delningsekonomi och cirkulär ekonomi. 

Borås Stad behöver kraftigt öka sitt fokus på krisberedskap. Här kan det handla om krig och kriser i vårt 
närområde, klimat- och väderrelaterade kriser eller att försörjningsvägar blir avskurna. Detta fokus 
måste stadens hela organisation, men även företag, organisationer och enskilda boråsare, ha med sig 
för att öka tryggheten i att grundläggande behov av värme, vatten och mat kan klaras även i nödlägen.  

Samhällsbyggnad  

Alla områden i Borås ska vara trygga; inget av dem ska finnas kvar på listan över särskilt utsatta 
områden. Vi måste klara detta – genom intensifierat förebyggande och främjande arbete samt i tät 
samverkan med Polisen. 

Borås Stad ska vara en kommun där människor väljer att bo och verka, en plats som människor gärna 
besöker. Borås ska vara en kreativ, trygg och utvecklingsvillig kommun, där hela kommunen är lika 
viktig – landsbygden, tätorterna och centrala staden. När Borås Stad lyckas väl med att vara öppen, 
välkomnande och attraktiv behövs bostäder, mark för företag, skolor, förskolor och äldreboenden i 
hela kommunen. Vi ska bygga en ekologiskt och socialt hållbar kommun. I det arbetet är en väl 
fungerande samhällsbyggnadsprocess en nyckel.  

Som en del av Borås utveckling behöver Borås Stads fem bostadsbolag runt om i kommunen bygga fler 
trygghetsbostäder, små lägenheter och anpassa utbudet efter behov. Likaså behöver vi förtäta Borås 
som centrum med fler bostäder, mer näringsliv och föreningsliv samt fler aktiviteter. En av de 
avgörande nycklarna för ett tryggt och levande centrum är att många människor rör sig ute i vanliga, 
vardagliga och välvilliga syften. Vi förespråkar blandad bebyggelse och blandade upplåtelseformer som 
verktyg för att minska segregationen. Det ska finnas allt från den lilla enrummaren till lägenheter som 
passar den stora familjen. 


