
I vårt Borås
ska alla med.

Lokalt valmanifest 2022



Vi vill ha: 
• Gratis pendelparkering! 
• Smidig Närtrafik dvs anropsstyrd trafik!
• Förskolor och skolor nära hemmet!

   Vi vill:

• skydda och utveckla frilufts-
   områden och naturreservat

• gynna biologisk mångfald på
   stadens ytor

• ha eldrift istället för avgaser

närmiljöpartiet
Alla ska med när Borås ställer om.



I vårt Borås 
vårdar och värnar vi vår miljö.
Vi vill att Borås ska myllra av liv – skogar, marker och vatten - landsbygd, orter och stad. 
Odlingar breder ut sig på landet och i staden, våtmarker återskapas och gemensamma 
gräsytor blir blomsterängar. Vi vet att klimatkrisen är ett faktum, och vårt Borås gör sin 
del i att bromsa den, men förbereder sig också för de verkningar som är oundvikliga.

Vi lämnar avgasernas tidevarv med hjälp av smidigare eldriven kollektivtrafik, säkrare 
gång- och cykelbanor och det ska vara lätt att ladda elfordon.



I vårt Borås 
går alla barn i en trygg skola.
Trygghet och trivsel ger lust att lära, därför är många kunniga och trygga vuxna en 
förutsättning för nyfikenhet och kunskapstörst. En grund med lugn och ro ger också 
plats för lek och bus. I vårt Borås vet vi att barn och unga är olika och skolan möter 
varje elev efter hens behov.  
 
Vår strävan efter större ekonomisk jämlikhet upphör aldrig - vi ger inte upp inför 
samhällstendenser som drar i en annan riktning. Ett jämlikt samhälle är ett tryggare 
och bättre samhälle för alla. 
Borås Stad ska använda alla sina verktyg för att kompensera för sociala skillnader.



Vi vill ha: 
• Gratis pendelparkering! 
• Smidig Närtrafik dvs anropsstyrd trafik!
• Förskolor och skolor nära hemmet!

   Vi vill att:

• lärarna ska få mer tid för undervisning, och  
   fler vuxna på skolor och fritids

• tidiga insatser genomförs för de som behöver

• lärande sker utifrån elevers 
   egna förutsättningar

skolmiljöpartiet
Alla ska med när Borås ställer om.

skol     
Alla ska med när Borås ställer om.



   Vi vill:

• bevara kommunal skog, ta bort avkastnings-  
   krav och införa hållbart skogsbruk  

• att fler hus i Borås byggs av trä från varsamt  
   brukade skogar

• återskapa våtmarker för biologisk mångfald,  
   till skydd för översvämningar och för att binda kol

skogsmiljöpartiet
Alla ska med när Borås ställer om.



I vårt Borås brukas jord, skog och 
vatten varsamt.
Det är dags att laga livets väv. Allt vi behöver kommer från vatten, luft och mark. 
Borås Stad äger stora skogar – dessa vill vi behålla och sköta med omsorg. Vi jobbar för ett
hyggesfritt brukande av skogen - skogsbruk som både binder kol i marken och ger bra virke, 
samtidigt som skogen blir en allt rikare källa till liv för växter, svampar, djur och människor. 
Vattendrag och våtmarker får vår hjälp att hitta tillbaka till sina otämjda former.
 
Arbete och fritid i skogen kan bryta utanförskap, stärka sköra människor och hjälpa känsliga 
ekosystem. Skogar och marker som plats för återhämtning kan öppnas för fler. I vårt Borås 
ser vi till att det finns gott om plats för många arter, både på landet och i tätorterna.



I vårt Borås 
får du vara den du är.
Man-kvinna. Vit-rasifierad. Ung-gammal. Heterosexuell-hbtq+. Människa-djur. 
Vi människor har så lätt att dela upp världen i motsatser, de nämnda och fler därtill. En 
av grupperna tar sig ofta rätten att dominera den andra. 

Vi inser att dessa maktordningar finns, att de hänger ihop, 
och vi vill motarbeta alla de förtryckande strukturerna samtidigt.



   Vi vill:

• öka insatser mot våld i nära relation,
   och hedersvåld och förtryck

• bredda samtalen om maktordningarna och hur de  
   påverkar samhället

• införa fler tillgänglighetsanpassade och köns-
   neutrala toaletter och omklädningsrum

livsmiljöpartiet
Alla ska med när Borås ställer om.



stadsmiljöpartiet
Alla ska med när Borås ställer om.

   Vi vill att:

• 1 miljard investeras i klimatomställning 
   under mandatperioden

• alla tak i soliga lägen ska förses med solceller

• Borås Stad satsar på närproducerad el och   
   ökar självförsörjningsgraden av energi



I vårt Borås har vi hundra procent 
förnybar el - för en hållbar framtid.
Vi vill starta energirevolutionen på allvar nu! 
Teknik för förnybar elproduktion finns på plats och priserna på solceller och vindkraft har 
minskat. Vår tids största omställning kräver handling. Energislöseri ska bort. 

Vi skapar den bilsnåla promenadvänliga staden, bygger förnybar energiproduktion 
och lagring av energi.
 



I vårt Borås är landsbygden 
livaktig och självklar.
För oss är landsbygderna runt om i kommunen sina alldeles egna platser – så mycket mer 
än förorter där stadspendlare bor. Med den utgångspunkten måste vi ändra på saker: flytta 
ut kommunal service, utveckla befintliga och nya mötesplatser, göra det möjligt för fler 
att helt eller delvis leva av det jorden ger, för fler att arbeta på distans.
 
Kollektivtrafik når kommunens alla hörn med smidig närtrafik, så kallad beställningstrafik. 
Det ska vara lätt att ta sig hem till Dannike efter ett restaurangbesök i staden, men det 
kan också ligga en restaurang i Dannike dit stadsbor gör en utflykt. Bilen ska med tiden 
allt mindre kännas som ett beroende.



   Vi vill ha:

• fler parkeringar för pendling och samåkning

• närtrafik även på kvällar och helger

• mer närproducerad och ekologisk mat 
   till kommunens verksamheter

landsbygdsmiljöpartiet
Alla ska med när Borås ställer om.



livsmiljöpartiet
Alla ska med när Borås ställer om.

   Vi vill:

• öka självbestämmande på boenden 
   och insatser i omsorgen

• riva hindren och öka deltagandet! Motverka digitala
   utanförskap, tillsvidareanställa de med arbetshinder
   och ta bort vassa trottoarkanter

• skapa mötesplatser och upplevelser som berikar



I vårt Borås håller vi ihop 
och tar hand om varandra.
Vi som lever i Borås är olika på så många sätt, men en sak har vi tillsammans: bygdens 
marker, stadens gator – det är vår plats på jorden just nu. I vårt Borås tar vi vara på den 
närheten och samhörigheten, som gör det lätt för oss att mötas ansikte mot ansikte i 
livets alla skeden – i glädje och sorg.

Vården och omsorgen om äldre, om människor som av något skäl inte själva klarar sin 
vardag – för oss kommer detta alltid först. Före nya varor och saker, när samhället i de 
ekologiska kriserna behöver dra i konsumtionsbromsen.



I vårt Borås 
är det lätt att resa.
Här finns det laddstolpar och bilpooler där människor bor. Nattåget tar oss lika lätt till 
Berlin som till Abisko. Borås blir en ny nationell knutpunkt för här stannar höghastighets-
tåg, regiontåg och bussar på samma station.

I vårt Borås gör vi det lättare att klara sig utan bil. För den som ändå behöver bilen blir det 
allt lättare att ta sig fram och att parkera, ju fler som istället väljer buss, gång eller cykel.
 



trafikmiljöpartiet
Alla ska med när Borås ställer om.

   Vi vill ha:

• sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken   

• ett mer sammanhållet och tryggt nät av cykelvägar

• fler elbilsladdare hos bostadsbolag och
   kommunala arbetsplatser



   Vi vill att:

• professionella konstnärer och artister stöttas. Satsning på 
   fri kultur ger ett bredare utbud  

• biblioteken stärks som demokratiska mötesplatser med 
   generösa öppettider och låga trösklar

• kulturskolans verksamhet når hela kommunen

kulturmiljöpartiet
Alla ska med när Borås ställer om.



I vårt Borås är konst och kultur 
människors inre livsluft.
Musiken, målningarna, dansen, installationerna, teatern, skulpturerna, filmen – i vårt 
Borås får dessa, och alla andra konst- och kulturformer, ta plats. 

Vi tror inte att det är svårt att vara en både bred och smal, snäll och provocerande
kulturstad samtidigt – men det kräver att kommunen är öppen för nya perspektiv och 
stöttar med möjligheter och förutsättningar. Så att alla boråsare som vill kan hitta sitt 
eget bästa utbud av kultur och sitt eget bästa sätt att själv skapa.
 



För en framtid
att längta efter.


