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Kultur- och
Biblioteksprogram för
Borås Stad
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
Kultur- och biblioteksprogrammet i Borås utgår från och samspelar med de statliga
kulturpolitiska målen, Västra Götalands regionala kulturplan, Kulturplan för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund samt Borås Stads Vision 2025. Bibliotekslagen är styrande.

Målgrupper
Borås Stads kulturverksamheter är till för alla medborgare i Borås Stad samt för stadens
besökare. Barn och unga, personer med funktionsvariationer, nationella minoriteter
samt personer med annat modersmål än svenska, är särskilt angelägen att nå.

Fokusområden
Kulturen i Borås präglas av en basverksamhet som ger goda förutsättningar för boråsarens
önskan och vilja till bildning. Kulturen i Borås erbjuder god tillgång till kultur. Verksamheterna
värnar det demokratiska samhället och lyfter kulturarvens betydelse.
Biblioteken i Borås är demokratiska mötesplatser som, tillgängliga för alla,
erbjuder information, kunskap och upplevelser. Biblioteken ska särskilt främja lärande
och inspirera till läsning. Se Borås Stads program- och handlingsplan för bibliotek.
Kulturens naturliga närvaro i skolan bidrar till den unga människans utveckling och
bildning.
Kulturskolan ansvarar för att alla barn får uppleva och själva skapa kultur på sin fritid
samt på skoltid i samverkan med det offentliga skolväsendet.
De Kulturhistoriska Museerna – Borås Museum och Textilmuseet – är platser för kunskap,
fördjupning och samtal om stadens kulturhistoriska arv som är relevanta för dagens
människor. Stadens kulturarv är känt och identitetsskapande.
Kulturen i Borås är uppmärksammad regionalt och nationellt genom de
profilskapande verksamheter som främst Konstmuseet, Textilmuseet och
Stadsteatern står för. Verksamheternas konstnärliga inriktning och utveckling ligger
i framkant nationellt. Kulturhuset som samlande begrepp för verksamheter i huset
är väl känt lokalt och regionalt.
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Förutsättningar/metoder
Kulturlivet i Borås kännetecknas av hög delaktighet hos och med medborgarna. Detta
förutsätter demokratiska mötesplatser liksom att kultur är tillgängligt i hela staden genom
ett varierat utbud och med fasta kulturarenor för såväl eget utövande som för konsumtion
av professionell kultur.
Ett interkulturellt förhållningssätt främjar möten mellan människor och bidrar till en
god integration i staden.
Kulturens roll i skolan innebär att alla barn får kunskap om och insikt i kulturverksamheter
samt ges möjlighet att pröva olika konst- och kulturuttryck.
Det fria kulturlivet stimuleras och samverkan uppmuntras.

Samhällsplanering
Kultur är grundläggande i människors välfärd. Därför ska kulturen ha status som ett
horisontellt perspektiv i all kommunal verksamhet och vara närvarande i alla kommunala
beredningar och därigenom en självklar del i samhällsplaneringen. Stadens övergripande
samhällsplanering bygger på dialog med medborgarna där kulturen bidrar genom att
lyfta fram och stärka mjuka värden och kreativa lösningar. Samarbeten och samverkan
inom kommunen, med civilsamhället och olika idéburna organisationer innebär att
kulturen både stärks samt bidrar till det hållbara samhällets utveckling. Samverkan inom
delregionen och samarbete med regionen innebär en strategisk utveckling av kulturlivet
för boråsaren.
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