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Kulturprogram – Kultur för alla
2020 – 2023 med framåtblick
Inledning
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Kultur har betydelse i människors liv. Kulturnämndens verksamheter arbetar var för sig eller 
tillsammans med andra. Genom ökad samverkan med det fria kulturlivet och föreningslivet får 
kulturen i Borås ett ännu starkare fäste för boråsarna. Arbetet med upplevelser, medskapande 
verksamheter och vågade satsningar gör att kulturen flyttar fram sina positioner nationellt 
och internationellt.  På så sätt får kultur genomslagskraft. 

Borås är i kraft av sin storlek och profil som kulturkommun motorn i kulturutvecklingen 
i Boråsregionen. I Borås finns verksamheter med regionala uppdrag som Textilmuseet och 
Borås Konstmuseum, Borås Stadsteater och Regionteater Väst. Högskolan i Borås och Science 
Park Borås med forskning och utveckling är andra viktiga aktörer. Borås internationella 
skulpturbiennal och Street Art-festivalen No Limit lockar konstnärer och besökare från många 
länder. Det textila klustret med bas i Textile Fashion Center skapar en kreativ mötesplats med 
företag, studenter, forskning, kulturskola, textilmuseum och evenemang som är en resurs för 
hela regionen.

Kulturnämnden ska genom sin kulturpolitik

• Stimulera boråsarens lust och motivation att ta del av kultur

• Främja delaktighet och stimulera till eget skapande

• Utmana invanda mönster och stimulera nya tankesätt

• Erbjuda demokratiska arenor för samhällsdebatt och kultur

• Arbeta för en attraktiv livsmiljö där konst och kultur är närvarande

• Verka för att bevara och utveckla kulturarvet

• Bidra till att öka den sociala hållbarheten

Kulturnämndens målbild är att kulturen ska berika boråsarnas liv och ha nationell och internationell 
lyskraft. För att bibehålla och utveckla Borås som kulturstad ska Kulturnämnden genom sin 
kulturpolitik arbeta med tre övergripande kulturstrategier som stöttar målbilden. Under varje 
strategiområde finns korta meningar som beskriver hur verksamheterna stöttar strategin.  

Kultur i hela Borås 
Kulturen finns i hela Borås, både i stadskärnan, i serviceorterna och på landsbygden. Platsens 
betydelse ökar då människor engagerar sig och driver frågor i sin närmiljö. Av egen kraft eller 
i samskapande med andra uppstår engagemang och delaktighet – kultur finns i hela Borås!

Kulturnämnden ska stötta det fria kulturlivet och tillmötesgå nödvändiga behov av lokaler 
och andra resurser. 

Biblioteken i Borås ska vara samlingsplatser för lokalsamhällets kulturliv, näringsliv och 
civilsamhälle. Biblioteken ska uppmuntra till möten människor emellan och möjliggör delaktighet 
och en stärkt demokrati.

Borås Konstmuseum ska verka för att boråsarna möter överraskande och utmanande konstnärliga 
uttryck i det offentliga rummet.
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Borås Kulturskola ska vara tillgänglig i hela kommunen så att för barn och unga kan utöva 
kultur i form av musik, teater, dans, bild, foto/film, textil och design, cirkus och ord. 

Publika möten ska skapa dialog för att identifiera kulturens värde för boråsaren, producera 
och initiera evenemang som skapar engagemang, ansvar och trygghet.

Bredda med kultur
Kultur ska ah bredd i både tilltal och utbud så att boråsaren känner sig inkluderad. Kultur ska 
bidra till att lyfta fram och stärka mjuka värden, kreativa lösningar och skapar på så sätt ett 
attraktivt samhälle att bo, leva och verka i. I samverkan med det fria kulturlivet, föreningslivet 
och Kulturförvaltningen breddas engagemanget och delaktigheten ökar. 

Kultur ska vara en självklar del av Borås Stads samhällsplanering. Likaså finns den kulturella 
infrastrukturen med mötesplatser och bibliotek med i de kommunala processerna då nya 
stadsdelar planeras. 

Biblioteken i Borås ska vara trygga och tillgängliga mötesplatser dit alla är välkomna utan motkrav 
på konsumtion eller prestation, biblioteken förblir ett av samhällets få öppna rum. Biblioteken 
ska öka den digitala delaktigheten och stärker boråsarnas medie- och informationskunnighet. 

Borås Konstmuseum ska arbeta med samtidskonst på ett främjande, bildande, utforskande 
och experimentellt sätt och är en arena där barn och unga prioriteras.

Kulturskolans utbud och tilltal ska attrahera och engagera barn och unga. Kulturskolan ska 
spegla den tid vi lever i och vara platsen där barnen upptäckter estetiska uttrycksformer och 
utvecklar sina skapande förmågor. 

Borås Stadsteater ska förmedla och spegla aktuella samhällsfrågor och bidra till stadens och 
regionens attraktionskraft.

Textilmuseet ska debattera samtiden genom att fördjupa frågor kring hållbarhet och konsumtion 
och sprida kunskap om den lokala och globala textilindustrins verkningar och effekter. 
Textilmuseet ska angå en bred publik som stimuleras till lärande och eget skapande. 

Utmana med kultur 
Kulturen ska med nya och djärva kulturuttryck utmana invanda mönster och stimulera nya 
tankesätt. Genom banbrytande och nyskapande lösningar skapas värde för individ, samhälle 
och näringsliv. Borås som kulturstad ska utveckla innovativa kulturarenor som har stark 
lyskraft både nationellt och internationellt. 

Borås konstmuseum ska placera Borås på den internationella konstscenen genom 
samtidskonstutställningar och gestaltningar i såväl museets som i stadens offentliga rum. 

Borås Stadsteater ska spegla aktuella samhällsfrågor som skapar förutsättningar för reflektion 
och egna insikter. 

Textilmuseet ska utveckla det textila arvet internationellt, experimentellt och sensationellt. 

Borås museum ska skapa utrymme för att bruka historia och möta framtid i interaktion med 
besökarna.

Uppföljning
Uppföljning sker årligen i Kulturnämnden.
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