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Handlingsplan
för kulturen 2015-2016
Kulturverksamheterna ska bygga vidare på befintlig kulturell infrastruktur genom att utveckla kulturinstitutioner och arrangemang samt stärka samverkan med det fria kulturlivet
och andra aktörer.
Planen för 2015-2016 innehåller nya aktiviteter med profil främst mot barn och unga,
den textila identiteten, samtidskonsten och stadsutveckling. Hur de särskilda uppdrag som
kulturnämnden fått av Kommunfullmäktige ska genomföras redovisas också i denna plan
liksom ett antal övriga planer och aktiviteter.

Barn och unga
Kulturkontoret och stadsdelsförvaltningarna
Kulturverksamheternas utbud för barn och unga ska i omfattning minst motsvara den
andel som åldrarna 0-16 år utgör av kommunens befolkning. Utbudet mäts i antalet aktiviteter. Åldersgruppen 10-16 år ska ägnas särskild uppmärksamhet under perioden.
Samarbetet med stadsdelarnas mötesplatser samt familjecentraler ska intensifieras. Önskemål och idéer från samarbetet ska kartläggas. Målet är att Kulturhusets verksamheter ska
utvecklas för att nå fler barnfamiljer i Borås Stad.
Kulturkontoret och kulturinstitutionerna
Kultur för unga upp till 26 års ålder ska utvecklas med egna arrangemang och genom ökad
samverkan med till exempel Bäckängsgymnasiets estetprogram, Slöjd i Väst, Brygghuset
och Kulturföreningen TÅGET.
Göteborgsoperans föreställning av Rigoletto kommer på turné i maj 2015 och en föreställning riktas till gymnasieelever.
Oktober 2015 - mars 2016 visas den regionala utställningen ”Vi är romer” på Kulturhuset.
Arrangör är Kulturkontoret som - tillsammans med lokala romska grupper – också producerar en kompletterande utställning, som ska ge ett Sjuhäradsperspektiv. Guidade visningar
för elever från grundskolan och gymnasiet kommer erbjudas liksom vissa utvalda yrkesgrupper.
I oktober 2015 genomför Röda Kvarn en filmfestival i samarbete med BUFF i Malmö, kal�lad BUFF i hela Sverige. Denna ska pågå i tre dagar och vara inriktad på kvalitetsfilmer för
barn och unga. Under 2016 planeras samarbeten med Göteborg Film Festival och Biografcentralen på Röda Kvarn.
Under 2016 avslutas Pusselprojektet med ett större evenemang.
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Två barnkulturfestivaler, en på hösten och en på våren, ska arrangeras varje år. Höstens
festivaler ska ha två- eller flerspråkig profil.
Tydliga samarbeten ska uppnås med och mellan kulturinstitutionerna i programgenomförande.
Borås Stadsbibliotek
Knacka på! blir en permanent verksamhet präglad av delaktighet och inflytande och vänder
sig till de små barnen och deras föräldrar.
Stadsbiblioteket, liksom övriga bibliotek i Borås, kommer arbeta tillsammans med förskolan
för att öka högläsningen för små barn. I olika projekt och i samverkan kommer ett större
utbud av böcker göras tillgängligt för de små barnen och deras föräldrar. Genom att också
fortbilda pedagoger och ge inspiration och motivation till föräldrar att mer medvetet läsa
högt för små barn ökar läsförståelsen och stärks språkutvecklingen hos barn i Borås.
Borås Kulturskola
För att nå fler äldre ungdomar ska Kulturskolan erbjuda verksamhet i samverkan med kommunens fritidsgårdar.
Kulturskolan ska varje år arrangera och erbjuda minst två skolföreställningar med professionella kulturutövare. Kulturskolan ska årligen arrangera minst en workshop och föreställning för kommunens särskoleelever med inbjudna kulturutövare.
Tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen ska arbetet med att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan intensifieras under 2015.
Borås Stadsteater
Stadsteatern kommer under 2015 göra en extra satsning för barn och unga. För de yngre
barnen spelas under våren ”Stormen”, en clownföreställning fritt efter William Shakespeare. Under hösten spelas ”Kunskapens frukt” av Liv Strömkvist. Föreställningen har urpremiär i Borås.
Textilmuseet
Museet kommer att göra en extra satsning för och med barn och unga med utländsk bakgrund. Verksamheten kommer att ha sin bas i Do-It-Yourself-arenan med inriktning på
design och konsumtion.
Borås Konstmuseum
Konstmuseet ska fortsätta att arbeta för att en skulptur särskilt avsedd för personer med
funktionsnedsättningar tillskapas, liksom en skulptur med en för barn inbjudande interaktiv
funktion.
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Den textila identiteten
Textilmuseet
Textilmuseet planerar och öppnar under våren 2016 basutställningen med tema Industrihistoria. Maskinparken öppnar för visningar sommaren 2015. Planering av basutställningen
med tema Mode pågår under perioden och öppnar tidigast 2016.
Textilmuseet och Borås Museum ingår nytt avtal med Västarvet gällande möjligheter för
museerna att ta aktivt del i Industrimuseum Västra Götaland, industrisamhällets kulturarv
som särskilt utvecklingsområde.
Textilmuseet ingår i nya grupperingar som ledningsråd och programgrupp inom Textile Fashion Center och genomför gemensamma satsningar och evenemang, till exempel Fashion
Days och konferensen Länge leve kläderna.
Textilmuseet driver utvecklingsfrågor kring textil konst och hävdar sin nationella position
inom området genom att undersöka förutsättningarna för en europeisk konferens för textilkonstnärer i Borås 2017.

Samtidskonsten
Borås Konstmuseum
Inom det kulturhusövergripande projektet ”A place called home” (tänkt att resultera i en
utställning 2017) söker Borås Konstmuseum aktivt samarbetsparter och publik utanför de
mer gängse kontaktytorna bland den konstintresserade allmänheten.
Borås Konstmuseum ska undersöka förutsättningarna för att skapa ett publikt, regionalt
arkiv för rörlig bild.
Ett projekt med ljussättning av skulpturer i stadskärnan påbörjas under 2015 i samarbete
med Tekniska förvaltningen.
Borås Konstmuseum fortsätter under 2015 att i samarbete med Borås Borås arrangera och
utveckla No Limit, Street Art festivalen, för att även fortsatt hävda en nationell position på
denna expanderande arena.
Borås Konstmuseum och stadsdelsförvaltningarna
Konstmuseet ska undersöka vad som kan göras för att förbättra villkoren för de utställande
konstnärerna på de mindre konstscenerna i kommunen.
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Stadsutveckling

Olika perspektiv med sociala, stadsplanemässiga, kulturhistoriska, arkitektoniska eller
konstnärliga aspekter ger en helhetssyn på samhällsplanering. Ett vidgat synsätt tillför
erfarenheter och kunskaper till den traditionella samhällsplaneringen. För att tillföra dessa
kulturella perspektiv ska följande ske under planperioden:
En offentlig föreläsningsserie om stadsutveckling arrangeras under 2015 i samarbete med
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadskansliet och Tekniska förvaltningen.
Kulturförvaltningen är medarrangör i konferensen Nordic Urban Camp 16-18 september
2015 samt i två stadsutvecklingsseminarier för politiker och berörda tjänstemän under 2015.
Dramatiserade trygghetsvandringar arrangeras under våren 2015 i stadsdelen Sjöbo i samverkan med stadsdelsförvaltning Norr.
Kulturförvaltningen är en aktiv part i programverksamheten i Orangeriet.

Fria kulturlivet

En dynamisk utveckling eftersträvas för kulturlivet. Detta ska ske genom dialog med kommuninvånarna samt med ett flexibelt stödsystem. Under planperioden planeras följande:
En medborgardialog om musiklivets ställning och på vilket sätt det bäst kan stödjas genomförs våren 2015.
En allmän översyn av bidragsgivningen till kulturföreningarna görs och förslag på nya riktlinjer presenteras under hösten 2015.

Övrigt
Borås Stadsbibliotek
Handlingsplaner för biblioteksverksamhet i Borås ska tas fram utifrån det biblioteksprogram som Kommunfullmäktige fastställt. Handlingsplanerna tas fram i samverkan mellan
biblioteken i Borås och målet är att ge ökad tillgänglighet och en likvärdig biblioteksservice
i hela Borås.
Stadsbiblioteket ska vara aktivt i arbetet med att arbeta fram en nationell katalog. Målsättningen är att samla allt material på Sveriges bibliotek i en gemensam sökbar katalog.
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Stadsbibliotekets uppdrag med ansvar för mediaförsörjning för övriga bibliotek i Västra
Götaland kommer förändras med en ny organisation och ett nytt arbetssätt. Stadsbiblioteket är med och arbetar fram och genomför förändringen tillsammans med Kultur i Väst.
Stadsbiblioteket ska utveckla det mångspråkiga biblioteket, inklusive Knacka på!, med ett
ökat antal arrangemang och aktiviteter i samarbete med föreningar, andra förvaltningar och
privata aktörer.
Borås Stadsarkiv
En arbetsgrupp ledd av Stadsarkivet ska ta fram ett beslutsunderlag om förutsättningarna
för införande av e-arkiv i Borås Stad inför budget 2016.
Borås Museum
En utvecklingsplan för Borås Museum tas fram under 2015. Denna plan ska öppna upp
för ett vidgat deltagande i enlighet med museernas uppdrag att verka för kultur och historia som relevanta verktyg i samtiden samt för en förvaltarplan som säkrar byggnadernas
underhåll.
Vitalisering av P A Halls Terrass
En förvaltningsövergripande programgrupp bildas under 2015 med uppgift att skapa arrangemang på P A Halls Terrass.
Kulturfond
Under 2015 undersöks lämplig form för en kulturfond till vilken privata aktörer kan skänka
pengar för att stärka kommunens kulturliv.
Måndagar på Kulturhuset
Planer finns att Måndagar på Kulturhuset byter kostym från och med 2016. Programverksamheten ska fortsatt vara en plattform för viktiga och angelägna tema i tiden och som
berör boråsarna.
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