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Tidig medborgardialog för Översiktsplan, Öp15  

En gemensam medborgardialog om Översiktsplan, Trafikstrategi 
samt Energi- och klimatplan 24 maj – 18 juni  
 
Resurskartläggning tillsammans med Boråsarna 
Medborgare ska i kommunens översiktsplan tydligt kunna se stadens utvecklingsidé. 
För att kunna ta fram den utvecklingsidén behöver vi bland annat göra en resurskart-
läggning som ger en bild av hur det är att leva och verka i kommunen idag. Vad är bra 
med Borås? Vilka styrkor ska vi bygga vidare på? Vad kan bli bättre? Boråsarna är vardags-
experter på detta och tillfrågas därför inför arbetet med en ny översiktsplan för Borås.  
Det material som samlas in blir sedan ett av flera kunskapsunderlag i det fortsatta 
arbetet med Öp15.  
 

Rullande medborgardialog - bussturné 
För att nå ut till många genomförs dialogen som en bussturné. Bussen fylls med 
information om vad en översiktsplan är samt workshopsmaterial för att göra en 
resurskartläggning. Exempel på frågor i bussen: Beskriv Borås med tre ord. Beskriv din 
stadsdel/ort med tre ord. Vad är bra med Borås?  Vad är bra med din stadsdel/ort? Vad kan bli 
bättre? På karta peka ut: här vill jag utveckla, här vill jag bevara, här är jag på min fritid, den här 
platsen brukar jag visa upp när jag har besök.  
 
Vi ska lyssna på medborgarna 
Medborgardialog bygger på en dialog mellan boråsarna och valda politiker. Till hjälp 
finns tjänstemän som ansvarar för det praktiska arbetet inför, under och efter dialo-
gen. Tjänstemän finns även med under dialogen för att svara på frågor, lyssna och 
sammanställa samtalen i bussen.  
 
Sammanställning och spridning av insamlat material 
Det material som samlas in blir ett av flera kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet 
med Öp15. En sammanställning av dialogen görs under sommaren 2014 och kommer 
att finnas tillgängligt på Borås Stads hemsida.  
 
Introduktion/utbildning för deltagande politiker och tjänstemän 
Inför medborgardialogen kommer ansvariga tjänstemän att bjuda in till en utbild-
ning/introduktion för politiker och tjänstemän som ska bemanna bussen. Förslag på 
datum är 21/5 kl. 15 – 17.30 (före fullmäktige)   
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Dialogen bemannas med politiker och tjänstemän  
Vid varje tillfälle bemannas bussen med två arvoderade politiker från Kommunstyrel-
sen (en från varje block) och minst två tjänstemän. Politiker från andra nämnder är 
välkomna och uppmuntras att delta i dialogen men arvoderas inte av KS. Huvuddelen 
av tjänstemän bemannas från Samhällsplaneringsavdelningen, men det är viktigt att 
fler förvaltningar hjälper till att bemanna bussen. Inbjudan kommer att gå ut till 
berörda förvaltningar.  
 
Budget för dialogen finns inom ramen för översiktsplanen (KS)  

⋅ Uppdraget medför arvodering enligt upprättade arvoderingsregler för Borås 
Stad. Kommunstyrelsen arvoderar två kommunstyrelsepolitiker per dialogtill-
fälle enligt preliminärt schema samt vid ett utbildningstillfälle. Eventuellt 
övrigt deltagande arvoderas från respektive nämnd.  

⋅ Praktiskt kring dialogen: Hyra av buss, busschaufför, workshopmaterial, 
marknadsföring   

⋅ Arbetstid för tjänstemän bidrar respektive förvaltning med.  
 
Samhällsplaneringsavdelningen är ansvariga (KS) 
Huvudansvaret för att planera, hålla samman och sammanställa medborgardialogen 
ligger hos Samhällsplaneringsavdelningen, Stadskansliet. Genomförandet av dialogen 
och mötet med boråsarna görs i första hand av politiker, med stöd av tjänstemän. 
 
Medborgardialogen sker under perioden 24/5 - 18/6 
Det blir sammanlagt 12 platser som bussen besöker enligt preliminärt schema nedan 
(mindre förändringar kan ske):  
 

 
Kompletterande fokusgrupper under hösten 2014 
Fokusgrupperna har samma upplägg som workshoparna i bussen men de koncentre-
rar sig kring ett fokusområde. Fokusgrupper som föreslås är: barn/unga, infrastruk-
tur/trafik, energi/klimat, blått/grönt, näringsliv etc. Fokusgrupperna kommer att 
genomföras under hösten 2014.  
 
Information 
Samhällsplaneringsavdelningen, Stadskansliet, skickar ut ett PM till samtliga nämnder 
i Borås Stad med information om medborgardialogen för Översiktsplan, 
Trafikstrategi samt Energi- och klimatplan 24 maj – 18 juni. 
 

 

PLATS TID BEMANNING (Röd/Gröna)  BEMANNING (Alliansen)  
Simonsland (i närheten av) 24/5 lör kl10-13   
Sjöbo 27/5 tis kl15-19   
Fristad 2/6 mån kl 15-19   
Knalleland 3/6 tis kl15-19   
Viskafors 4/6 ons kl15-19   
Sandared/Sjömarken 9/6 mån kl15-19   
Hässleholmen/Brämhult 10/6 tis kl15 -19   
Trandared/Hulta 11/6 ons kl15 -19    
Norrby 12/6 tors kl15-19   
Göta (Maxi) 16/6 mån kl15-19    
Byttorp/Hestra/Tullen 17/6 tis kl15-19   
Dalsjöfors 18/6 ons kl15-19   
   




