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Uppdaterad aktivitetsplan, 2022  

Mål: Att mobilisera Borås Musikliv kring att identifiera, utveckla och stärka möjliga scener och 

mötesplatser för populärmusiken samt stärka kunskaperna om musiklivets förutsättningar. Inför 

verksamhetsåret 2022 ska en färdig idé kring utveckling av musikscen(er) vara klar och presenteras 

för Kulturnämnden.  

En del aktiviteter som behövts skjutas upp på grund av pandemin under 2021 bör i möjligaste mån 

genomföras under 2022. Det omfattar bland annat gemensamma studiebesök och Musikforum som 

inte kunnat genomföras.  

Fokus behöver läggas på att utveckla strukturer och stöd för stadens musikutbud i bas- och 

mellansegmentet. Rapporten om vilka möjligheter som finns att etablera en scen för populärmusiken 

i Borås bör skyndsamt behandlas och beslut bör tas med utgångspunkt i rapportens slutsatser och 

förslag.   

I slutet av året utvärderas aktiviteterna och förslag på justeringar av kommande års aktivitetsplan 

presenteras för Kulturnämnden (senast) under december månads sammanträde. 

Aktiviteterna är organiserade utifrån fyra fokusområden:  

1. Musiklivets återväxt 

2. Professionella och ideella arrangörers förutsättningar 

3. Musiklivets förutsättningar att verka och utvecklas i Borås 

4. Angelägenhetsgrad lokalt, (del)regionalt, nationellt och internationellt 

 

1. Musiklivets återväxt - ungas möjligheter att utöva musik, arrangera och 

forma gemenskaper 

 
● Fortsätta att bjuda in till verksamhetsövergripande avstämningar kring barn och ungas 

musikskapande. Under 2022 bör även fler aktörer som arbetar med målgruppen unga bjudas 

in till dialogen (studieförbunden, kulturföreningar, Navet).  

 

● Undersöka möjligheterna att skapa mer regelbundna strukturer för musik kring ungas egna 

kulturella sammanhang, exempelvis kring sommarlovsverksamhet, på Magasinsgatan 8 eller i 

samverkan med Fritids- och folkhälsoförvaltningens verksamheter.  

 

● Inventera de festivaler och möten kring musik som sker utanför stadsrummet, exempelvis 

folkparker och liknande.  

 

● Gemensamma studiebesök för personal från de verksamheter som arbetar med barn och 

unga. Särskilt beakta verksamheter som arbetar med ungas egna samtida musikaliska 

uttryck: rap, poesi, sång med mera.  
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2. Professionella och ideella arrangörers förutsättningar 
● Utveckla gemensam kunskapsproduktion och dialog mellan musiklivets aktörer och Borås 

Stad genom exempelvis Musikforum med inbjudna gäster/föreläsare kring olika 

fokusområden. 

 

●  Följa upp den utredning som genomförts kring möjligheterna att etablera en (fysisk) scen 

anpassad för populärmusik i Borås och presentera denna för Kulturnämnden och Borås 

musikliv. Därefter bör en arbetsgrupp bildas kring hur frågan ska tas vidare efter politiskt 

beslut.  

 

● Genomföra studiebesök, eventuellt tillsammans med intresserade arrangörer, studieförbund 

eller tjänstemän för att stärka gemensamma kunskaper kring organisatoriska möjligheter, 

drift och utmaningar för samtida musikverksamheter. Exempelvis Scenit i Örebro, Mejeriet i 

Lund, Plan B i Malmö och Blå i Oslo. 

 

 

3. Musiklivets (i betydelsen kulturfält) förutsättningar att verka och utvecklas i 

Borås 
● Kunskapsinhämtning för politiker och tjänstemän i syfte att öka förståelsen för 

musikområdet i relation till stads- och ekonomisk utveckling. Till exempel:  

- Armkroksresa för politiker och tjänstemän med stöd av Västra Götalandsregionen, 

Förvaltningen för Kulturutveckling, alternativt fortbildning med besökande expertis. (Till 

exempel genom konsulter från Sound Diplomacy eller annan handledande organisation). 

Aktivitetens innehåll bestäms i dialog mellan Näringsliv, Samhällsbyggnadsförvaltningen och 

Kulturförvaltningen samt Förvaltningen för kulturutveckling.  

 

● Publikutveckling – samverka kring hur publikens engagemang i musiklivet och 

publikinflytandet kan stärkas. Undersöka möjligheterna för samverkan mellan studieförbund, 

föreningslivet och Borås Stad för att stärka de genrer och publikgrupper som är “osynliga” i 

stadens kulturutbud.  

 

4. Angelägenhetsgrad lokalt, (del-)regionalt, nationellt och internationellt 
● Samarbetsavtalet med Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för Kulturutveckling 

uppdateras i början av året. Avtalets inriktning formas till stor del på hur Borås Stad väljer att 

gå vidare utifrån den scenutredning som genomförts under 2021.  

 

● Fortsätta utveckla samverkan med regionala arrangörer och organisationer i syfte att stärka 

musikutbudet i Borås samt att stärka regional samverkan.  

 

● Fortsätta dialog med arrangörsorganisationen VG Live och undersöka samverkansmöjligheter 

till dialogformer och gemensamma kunskapshöjande insatser, exempelvis panelsamtal.  

● Analysera hur lokala såväl externa arrangörer kan främjas att verka inom staden, i samverkan 

med Västra Götalandsregionen. Till exempel med hjälp av en genomlysning av 

kulturbidragens utformning ur arrangörssperspektiv.  
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● Undersöka ambitionerna och möjligheterna för ett större musikarrangemang i Borås som 

även engagerar lokala aktörer.  

 

 


