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Visionen om framtidens Borås
Borås är stad och landsbygd, historia, nutid och framtid. I den här visionen beskriver vi 
framtidens Borås.

Vi som bor, verkar och möts i Borås har en unik förmåga att få saker att hända tillsammans. 
Samverkan mellan invånare, kommun, näringsliv, akademi och civilsamhälle genomsyrar hela 
visionen och gör den speciell. Tillsammans har vi tagit fram visionen och med gemensamma 
krafter kan vi göra den till verklighet, för oss alla och för framtida generationer.

Det här är vår gemensamma vision om framtidens Borås:

Visionsområden

Omsorg om varandra och miljön 
I Borås tar vi ansvar genom att behandla varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i 
harmoni med en rik natur, vår omvärld och med andra människor. Social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet är grunden för våra val och beslut.

Att människor i Borås är olika är en styrka. Samtidigt har alla likvärdiga förutsättningar. 
Oavsett ålder och livssituation får invånarna stöd för att kunna leva ett rikt liv. Alla i Borås 
är viktiga och kan vara delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar gemensamt ansvar för 
varandra genom att visa tillit och bjuda in till dialog.

Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att återanvända och återvinna samt hantera energikällor 
och naturresurser på ett hållbart sätt. Insikt om det ömsesidiga beroendet mellan stad och 
landsbygd, människa, natur och omvärld finns hos oss alla. Lokalt är det enkelt att förflytta sig 
med kollektivtrafik, till fots och med cykel, men också längre resor kan vi göra klimatsmart.

Ett tryggt och snyggt Borås
Borås är en snygg och trygg plats. Vi som bor, verkar och möts här har nära till det vi behöver 
i vardagen.

Skulpturer och street-art ger Borås ett spännande yttre och internationell uppmärksamhet. 
Rena och snygga miljöer i våra gemensamma vardagsrum skapar trivsel och ger trygghet.

Vi utformar våra bostadsområden tillsammans, och i hela Borås finns boenden som passar 
olika livssituationer och olika åldrar. Här finns service, fritidsaktiviteter, kultur, företag och 
närhet till natur där människor bor och verkar.

Möjligheter och mod att utvecklas 
I Borås är vi kreativa och har mod att tänka och handla i nya banor. Här är det lätt att 
förverkliga idéer och drömmar.

Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att växa. 
Tack vare samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civilsamhälle finns det 
attraktiva utbildningar på alla nivåer. Goda möjligheter till bildning ger boråsarna möjlighet 
att utvecklas och lära livet ut.

Borås utveckling vilar på ett arv inom textil och handel. Vi ligger i topp inom miljöteknik, 
IT och digitalisering, och vågar satsa på nya områden. Bredden av branscher och en stark 
entreprenörsanda skapar möjlighet att ta tillvara på den kunskap som finns här och att utvecklas 
som person.
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Människor möts i Borås
I Borås finns gott om platser för människor att mötas under dygnets flesta timmar. I Borås 
möts vi till vardags och till fest, spontant eller planerat.

De många mötesplatserna är våra offentliga vardagsrum som finns i stad, på landsbygd och 
digitalt. Här finns möjlighet att enkelt uppleva ett brett utbud av kultur, vår fina natur, att 
idrotta och att träffa andra människor.

Stora möten och evenemang, många internationellt uppmärksammade, sätter Borås på kartan 
som en mötes- och evenemangsstad.

I Borås är möten ett sätt att leva.
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