Samhällsbyggnad, Infrastruktur och transport
Kommunalförbundet ska aktivt tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen och genom
samordning främja en hållbar utveckling med ett effektivt resursutnyttjande inom delregionen. Arbetet
omfattar bland annat långsiktig samhällsplanering, nationella och regionala infrastrukturplaner och frågor
som rör kommunikationer inom området och med omvärlden.
Inom det delregionala samarbetet pågår bl.a. följande projekt och gemensamma insatser:
Framtidsbild/strukturbild för Boråsregionen
Boråsregionens kommunalförbund har tillsammans med sina medlemskommuner påbörjat ett arbete med att fram
en gemensam framtidsbild1 och en fysisk strukturbild2. Syftet med strukturbilden är att den för framtida planering
ska utgöra ett stöd vid prioriteringar och lokaliseringar av skolor, vägar, bostadsbyggande, kollektivtrafik med
mera.
Framtidsbilden ska bidra till att effektivisera och samordna samhällsplanering på regional nivå och ge en vision för
delregionala samverkan. Framtidsbilden ska stödja Västra Götalandsregionens vision om det goda livet och
strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) genom att ta ansvar för den delregionala
utvecklingen.
Samverkan i stråket Göteborg-Borås
I samverkan ingår Kommunalförbunden i Göteborgsregionen och Boråsregionen tillsammans med Göteborgs-,
Mölndals-, Härryda-, Bollebygds-, Marks- och Borås kommun. Målbild 2035 för stråksamverkan visar den
gemensamma inriktningen för en framtida hållbar regional struktur. Målbildens syfte är att stödja en fortsatt
samverkansprocess i stråket. Den är ett gemensamt förhållningssätt och en plattform för översiktlig planering i
berörda kommuner och kommunalförbund. Målbilden fungerar även som utgångspunkt för gemensamma
strategier och handlingsplaner.
Nationell och regional plan
Nu påbörjas arbetet med den nationell och regionala transportinfrastrukturplanen för perioden 2018 - 2029.
Boråsregionens roll är att tillvarata och sammanställa kommunernas önskemål om infrastrukturförbättringar
gällande vägar, järnvägar, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar i den regionala planen. Boråsregionen prioriterar
och beslutar därefter utifrån nyttan för hela delregionen och tar beslutet till den regionala nivån för vidare process.
Kollektivtrafik
Boråsregionen arbetar på strategisk nivå med kollektivtrafikfrågor, där Trafikförsörjningsprogrammet är ett
övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Boråsregionen tillsammans med kommunerna, Västra
Götalandsregionen och Västtrafik arbetar för att uppnå gemensamma mål och inriktningar i programmet.
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Med Framtidsbild menas här en vision som pekar ut styrke- och fokusområden för ett geografiskt område samt
även preciserar vilka prioriteringar och resurser organisationer måste ställa upp för att nå visionen.
2 Strukturbild menas den framtida prioriterade fysiska strukturen såsom bostäder, infrastruktur och offentlig
service som skall stödja den regionala utvecklingen.

