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Vision
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står
möten mellan människor i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och
idéer.
Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I
Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som industrin byggde sin framtid på.
Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser.
Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur
livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det som är
bäst för en hållbar utveckling.

Borås tar tillvara och bygger vidare på sina traditioner. Vår långa historia som ett textilt industriellt centrum utvecklar vi till en ledande och
attraktiv position inom mode, design och smarta textilier. De idéer och
utblickar mot omvärlden som skapar mode utvecklar fler företag och nya
branscher.
Vår ännu längre historia inom handel gör Borås till ett handelscenter
som erbjuder något mer än andra modestäder. Vi skapar kluster där textil
innovation och design möter entreprenörskap och handel. Vi stimulerar
nyföretagande och entreprenörer som bryter nya vägar.
Borås ser och tar tillvara individernas kraft, kunskap, förmåga och idéer.
Nyfikenhet, öppenhet och kreativitet präglar lärandet i skolan – från
förskola till universitet – men även i arbetsliv och på fritiden. Vi lär av
varandra över generationsgränser och av impulser från andra kulturer.
Lärandet är livslångt, ofta genom omprövning och nytänkande. I Borås
står bildning i centrum.
I Borås finns spetskompetens inom miljöteknik och textil innovation,
logistik och elektronisk handel. Vi arbetar internationellt och sprider vår
kunskap ut i världen och bidrar globalt till ett mer hållbart samhälle. Ett
intensivt internationellt utbyte inom handel och forskning skapar globala
möten. Samverkan mellan näringsliv, universitet, forskningscentra och
det offentliga är ett signum och Borås Stad är drivande i att hitta nya
former för samverkan och nytänkande.
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I Borås umgås och trivs både invånare och besökare. Människor dras till
människor och stad och landsbygd präglas av möten mellan människor.
Möten ger nya relationer och kunskaper, och vi har mötesplatser och
aktiviteter som passar alla.
Vi är stolta över att stå som värd för större nationella och internationella
evenemang och möten. Värdskapet präglas av generositet och vitalitet
och gör Borås till en plats dit besökaren gärna återvänder.
Attraktiva och miljöanpassade kommunikationer gör det lätt att förflytta
sig inom staden, till andra orter i kommunen och regionen, och längre ut
i världen.
Vi som lever i Borås har kunskap om vår inverkan på miljön. Människan står i centrum vid stadsplaneringen och invånarna tar aktiv del i att
utveckla både stad och landsbygd. Det finns gott om parker och naturområden. Kring Viskan finns ett rikt utbud av upplevelser och attraktiva boenden. Kulturen kännetecknas av både bredd och spets med stor
delaktighet från våra medborgare. Vi lever ett aktivt liv både i stad och
på landsbygd. Det enkelt att umgås och vara tillsammans i Borås.
Borås är en vacker och ren stad, en trygg stad där omsorg, omtanke och
god hälsa präglar alla skeenden i livet från födseln till livets slut. Gemenskapen mellan människorna som bor och verkar här ger styrka.

4 Vision och strategi

Strategiska
målområden
Den övergripande visionen fördjupas i sju strategiska målområden. Genom att kontinuerligt arbeta med alla målområdena kan visionen bli
verklighet. Borås Stad är drivande i arbetet och involverar medborgare,
näringsliv och andra organisationer.
Till varje målområde hör ett antal strategier som konkretiserar hur vi kan
arbeta för att nå önskvärt idealtillstånd. Med tiden kan fler strategier tillkomma, medan andra kan bli inaktuella och behöva tas bort.

1. Människor möts i Borås

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang.
I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade
möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker
självkänslan.
2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra
förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.
3. Företagandet växer genom samverkan

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

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta
timmar med en blandning av boende, handel och upplevelser.
5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både
korta och långa resor, minskar belastningen på miljön.
7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande
och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.
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Människor möts
i Borås
Borås är staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt.
I spontana och planerade möten delar vi med oss och tar till vara den kunskap, de
erfarenheter och de insikter som människor har.
Borås är staden där människor möts över generationsgränser. Borås har en bredd av
mötesplatser, såväl fysiska som virtuella där ung möter gammal och där vår historia
möter framtiden.
Mötesplatserna är också forum för kommunikation och dialog mellan Borås Stad
och medborgarna. De mänskliga mötena lägger grunden för delaktighet och inflytande över Borås utveckling.
Genom möten och nätverk mellan olika professioner och verksamheter skapar
Borås Stad nya samverkansformer som bidrar till omprövning och nytänkande.
Borås är känt för sin servicekänsla och sitt goda värdskap. Boråsare känner en stolthet över att ge besökare en positiv upplevelse av staden.
Våra satsningar på idrottsevenemang och kulturevenemang väcker känslor, ger stimulans och gör Borås attraktivt att besöka och bo i. Det stärker stadens själ.
Det är lätt för näringsliv och organisationer att samverka kring möten och evenemang. Vi använder de nätverk och kontakter vi har med omvärlden för att dra fler
möten och evenemang till Borås.
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•

Strategier
Vi verkar för fler mötesplatser mellan generationer och kulturer.
Vi skapar mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad där medborgare är medskapare och får ett reellt inflytande på stadens utveckling.
Vi utvecklar Borås Stad till en lärande organisation där medarbetare
samverkar över förvaltnings- och bolagsgränser.
Vi skapar fler lokaler för möten och evenemang.
Vi samverkar med Högskolan för att utveckla en utbildning kring gott
värdskap och servicekänsla.
Vi uppmuntrar och stödjer initiativ att dra stora möten och evenemang
till Borås.
Vi utvecklar samarbetet med Göteborg och kommunerna i Boråsregionen kring stora möten och evenemang.
Vi skapar tydliga välkomnande entréer till Borås.
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Vi tar gemensamt ansvar
för barn och unga
Stadens vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att barn och unga ska få
goda uppväxtvillkor. Barn och unga uttrycker sina åsikter och får dem tillvaratagna.
Känslan av att kunna påverka stärker inte bara deras självkänsla utan väcker också
lust att lära och att engagera sig i samhället.
Frivilligorganisationer, föreningsverksamhet och det professionella kulturlivet bidrar
till att ge barn och unga en god demokratisk fostran och goda uppväxtvillkor.
Förskolan och skolan är de samlade mötesplatserna för alla barn och unga. Vid
sidan av pedagogerna möter de här tidigt företrädare för näringslivet och det
omkringliggande samhället, över generations- och kulturgränser.
Alla föräldrar kan få stöd som stärker dem i sin föräldraroll.

Strategier

•
•
•
•

Vi gör det möjligt för näringslivet att samverka med skolan kring barns
och ungas lärande och växande.
Vi uppmuntrar och stödjer medborgare och ideella organisationer som
bidrar till barns och ungas utveckling och lärande.
Vi stärker samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl
inom Borås Stad som mellan kommunen och andra offentliga aktörer.
Vi utvecklar föräldrastöd för barns och ungas hela uppväxt.
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Företagandet växer
genom samverkan
Alla företagare i Borås ingår i nätverk mellan olika branscher eller är aktiva på
mötesplatser där entreprenörskap och nyföretagande är i fokus. I Borås finns kluster
där näringslivet möter universitetet för att utveckla spetskompetens inom nya
verksamhetsområden. Spetskompetens som kan leda till att nya branscher utvecklas.
I Borås tar vi tillvara allas kompetens oavsett den enskildas förutsättningar. Socialt
ansvarstagande genomsyrar arbetsgivarskapet i alla sektorer och Borås Stad ses som
ett föredöme.
Det är lätt för företag att etablera sig i Borås. Längs de större riksvägarna finns
attraktiva områden för företagsetableringar med bra kollektiva kommunikationer till
stadskärnan. Offentlig och privat verksamhet i Borås har ett nära samarbete med
Göteborg och övriga kommuner i Boråsregionen kring företagsetableringar och
gemensam arbetsmarknad.
Det textila arvet lever. Vi tar globalt ansvar och utvecklar redesign och återvinning
av textila material.

Strategier

•
•
•
•
•
•

Vi stimulerar nätverk mellan olika branscher för att ompröva, lära nytt
och utveckla nya företagssegment.
Vi organiserar mötesplatser för näringsliv, högskola och Borås Stad där
entreprenörskap och nyföretagande är i fokus.
Vi stimulerar kluster där näringslivet möter högskolan för att utveckla
spetskompetens inom nya verksamhetsområden.
Vi verkar för att Högskolan i Borås blir Borås Universitet.
Vi erbjuder attraktiv mark för etableringar.
Vi utvecklar samarbetet med Göteborg och kommunerna i Boråsregionen kring företagsetableringar och gemensam arbetsmarknad.
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Livskraftig
stadskärna
Borås är bra på att vara stad. Borås andas attraktion och lust. Vi har en stadskärna
med en mångfald av mötesplatser för rekreation och upplevelser där människor kan
umgås tryggt.
Stadskärnan är ren och snygg. Den rymmer alla människor, även de som har behov
av särskilt stöd. Det är lätt att förflytta sig inom den. Stadskärnan har en positiv
blandning av boende, arbete och nöje som skapar liv under hela dygnet.
Viskan och Stadsparken ger staden en rogivande puls och skulpturerna en meditativ
återhämtning eller en tankeställare.
Vi bor i områden som präglas av social, etnisk och kulturell mångfald. I det socialt
hållbara boendet finns det gott om nätverk runt varje individ, såväl formella som
informella.
I stadskärnan finns det blandade upplåtelseformer i samma kvartersområden och
hus.
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Strategier

•
•
•

•
•
•
•
•

Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla antalet invånare i
stadskärnan från 2012 till 2025.
Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika
upplåtelseformer.
Vi utvecklar mötesplatser i det offentliga rummet med nya parker,
grönytor och torg för mänsklig samvaro, rekreation, upplevelser och
kreativa utbyten. Viskan får en framträdande plats och ger möjlighet till
både aktiviteter och sinnesro.
Vi skapar en ren, snygg och trygg stad.
Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig blandning av butiker,
kontor, restauranger, caféer, lägenheter och upplevelser så att staden
lever under dygnets flesta timmar.
Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva transportsystemen dominera med nya tekniska lösningar.
Vi gör det lätt för människor att förflytta sig inom stadskärnan och till
andra delar av staden.
Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med en minimerad förbrukning av vatten och energi, en medveten avfallshantering samt
materialval som inte innehåller ämnen som skadar hälsa eller miljön.
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Medborgares initiativkraft
gör landsbygden levande
Stad och land utvecklas hand i hand. Många invånare söker det mindre samhällets och landsbygdens möjligheter med närhet till mark och natur. Gemenskapen i
föreningsliv och byalag stärker landsbygden och skapar mötesplatser för människor
i alla åldrar.
En väl utbyggd datakommunikation gör det möjligt att leva och etablera företag
även i mindre samhällen. Den ekologiska produktionen och satsningen på ekoturism gör landsbygden livskraftig. Viskan är en källa till upplevelse och rekreation.
Vi bor i områden som präglas av social, etnisk och kulturell mångfald. I det socialt
hållbara boendet finns det gott om nätverk runt varje individ, såväl formella som
informella.

Strategier

•
•
•
•
•
•
•

Vi stöttar föreningsliv och byalag som tar initiativ att utveckla landsbygden.
Vi verkar för att alla medborgare har tillgång till bredband och datakommunikation.
Vi satsar på ekoturism, gärna i samverkan med kommunerna i Boråsregionen.
Vi verkar för öppna landskap och för lokal ekologisk matproduktion
som främjar biologisk mångfald.
Vi utvecklar Viskan för rekreation och upplevelser.
Vi behåller och utvecklar de natur- och kulturvärden som finns i Borås.
Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika
upplåtelseformer.
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Goda resvanor och
attraktiva kommunikationer
Det är lätt att förflytta sig mellan Borås olika delar till fots eller med cykel.
Stadens invånare reser kollektivt i allt större utsträckning med miljöanpassade transportsystem.
Det finns en eller flera lättillgängliga knutpunkter för närtrafik och fjärrtrafik.
Borås, Göteborg och övriga Västsverige samverkar för att fler ska få tillgång till
snabba, pålitliga och mer hållbara transporter.

Strategier

•
•
•
•

Vi stimulerar miljövänliga resvanor och transportsystem med nya tekniska lösningar.
Vi utvecklar samverkan med Göteborg och övriga Västsverige så att fler
får snabba, pålitliga och hållbara transporter.
Vi verkar för snabbjärnväg Borås – Landvetter – Göteborg.
Vi verkar för Götalandsbanan.
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Ekologisk hållbarhet
lokalt och globalt
Mark, vatten och fysisk miljö används så att en långsiktigt god hushållning tryggas
utifrån en ekologisk, social och ekonomisk dimension. Återanvändning och
återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att
ett kretslopp uppnås.
Borås är en stad baserad på förnybar energi. Borås invånare, näringsliv och
organisationer medverkar engagerat och motiverat i stadens miljöarbete.

Strategier

•
•
•
•

Vi effektiviserar energianvändningen och använder bara förnybar energi.
Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier i samhället.
Vi arbetar för hållbar konsumtion och handel. Därmed stödjer vi även
hållbar produktion på global nivå.
Vi har en dialog med stadens invånare, näringsliv och organisationer för
att gemensamt verka för en livskraftig och långsiktigt hållbar stad.
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