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Handlingsplan för Boråsregionens kulturplan 2020 – 2023 

Västra Götalandsregionens Kulturnämnd och Boråsregionen tecknar årligen en överenskommelse för 

samverkan inom ramen för kultursamverkansmodellen. Kulturnämnden avsätter 1,5 mnkr för 

kulturutvecklingsprojekt som främjar gränsöverskridande samverkansprojekt samt för delfinansiering 

av en tjänst som processledare.  

Kommunalförbundet har en samordnande funktion inom modellen och är ett stöd för 

medlemskommunerna. Uppdraget innebär att utveckla befintliga och skapa nya nätverk och 

strukturer som länkar samman kommuner, kulturliv, näringsliv och civilsamhälle. Processledaren är 

en länk mellan den lokala och den regionala nivån för delregionen.  

Boråsregionens kulturplan är styrdokument för delregional kultursamverkan, satsningar och anger 

riktning och prioriteringar för satsningar perioden 2020 – 2023. Boråsregionens kulturplan samspelar 

med Kulturstrategi Västra Götaland – en regional kulturplan och arbetet ska bidra till att uppfylla 

målen i regionens kulturstrategi. 

Denna handlingsplan syftar till att uppfylla målen i den delregionala kulturplanen. Handlingsplanen 

har tagits fram i samverkan med Boråsregionens kulturnätverk: kultur- och fritidschefer, chefer för 

bibliotek och kulturskolor, kultursamordnare, de delregionala folkbildningsorganisationerna och 

regionens Förvaltning för kulturutveckling samt Koncernavdelning kultur. Planen ska årligen följas 

upp och resultatet redovisas till Boråsregionens Direktion och regionens kulturnämnd. 

Målbilder Boråsregionens kulturplan 

• Bibliotek och läsfrämjande.  

Workshop 2020-02-21. Samordnare Olof Berge-Kleberg 

 

• Kulturskolan – barn och ungas eget skapande.  

Workshop 2020-02-07. Samordnare Anneli Ringdahl – Egbo 

 

• Offentlig konst och gestaltad livsmiljö.  

Workshop 2020-03-02. Samordnare Anna Laang 

 

• Hållbar platsutveckling – natur- och kulturarv, besöksnäring.  

Workshop 2020-03-25. Samordnare Anna Laang 

 

• Folkbildning och civilsamhälle.  
Workshop 2019-10-23. Samordnare Marita Graad VGB 

 

 



Folkbildning och civilsamhälle 

 

 

Mål Aktivitet/mätetal Verksamhet Tidplan Kulturstrategi 
VGR 

Skapa möten över 
de gränser som kan 
sättas av 
funktionsvariationer 
eller bakgrund 

Melodifestival för 
funktionshindrade 
Samarbete med 
dansutbildningen 
Språng 
Utveckla 
integrationsaktiviteter 
Funkisfestivalen 

Musiklagret  Vidga 
deltagandet 
 
Utveckla 
kapaciteter 
 

Främja ungdomars 
delaktighet 

Utveckla fysiska 
mötesplatser för unga 
Mosaikfabriken 
Samverka med 
fritidsgårdar 
Black line-dans, musik 
Gemensam mässa 
prova-på för unga 

  Vidga 
deltagandet 
 
Utveckla 
kapaciteter 

 

Bevara kulturarvet 
inom byggnadsvård, 
textil och musik 

Kulturarv – musik. 
Bevara musikhistorisk 
repertoar från I15 och 
BSO repertoar 
Utveckla 
integrationsprojekt 
med hantverk 
Stimulans hembygdsf. 
Ateljé för alla 
Sats på riggade 
lokaler 

  Vidga 
deltagandet 
 
Utveckla 
kapaciteter 

 



Skapa 
förutsättningar för 
upplevelser inom 
konst och kultur 

?    

Verka för demokrati 
och alla människors 
lika värden 

Folkets Hus 
Hässleholmen 
Uppsökande 
verksamhet vardag 
Vad är demokrati? 
Gemensam 
föreläsning om 
mänskliga rättigheter 
Scale Reading? 

  Vidga 
deltagandet 
 
Utveckla 
kapaciteter 

 

 

 

Dokumentation workshop 2020-03-02 

Närvarande: Delregionala folkbildningssamrådet i Sjuhärad, Jens Lejhall VGR 

 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

• Arbetar för kommunernas gemensamma intressen och utvecklar gränsöverskridande 

samarbeten 

• Målet är att skapa gränsöverskridande möten och främja samverkan, innovation och 

nytänkande. 

• Syftet med den delregionala kulturplanen är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av 

kulturen i Sjuhärad. 

• Vad kan vi samverka kring/om? 

• Vad bidrar till den gemensamma nyttan för Sjuhärad? 

• Var och hur kan vi göra skillnad tillsammans? 

 

Dokumentation workshop 

1. Skapa möten över de gränser som kan sättas av funktionsvariationer 

• Musiklagret – Melodifestival för personer med funktionsvariationer 

• Samarbete med dansutbildningen Språng 

• Bra integrationsaktiviteter! Intressanta. Vad vill de själva? 

• Aktiviteter med fokus och förståelse för FUNK 

• Ta vara på våra samverkande föreningar 

• Funkisfestivalen 

 

 

 

 



2. Främja ungdomars delaktighet 

• Fysiska mötesplatser: unga, hbtq, funkis, psykisk ohälsa (inte nödvändigtvis ett hus) 

• Ungdomar och konst. Mosaikfabriken 

• Aktiviteter som speglar ungdomars intresse 

• Samverka med te x mötesplatser och fritidsgårdar 

• Våga prata, våga göra! 

• Black Line – Dans, musik, mm 

• Gemensam mässa med prova-på aktiviteter 

 

3. Bevara kulturarvet inom byggnadsvård, textil, musik 

• Kulturarv – musik. Det finns en musikhistorisk repertoar sen tidigt 1900-tal och framåt 

som skrevs till musikkåren på I15 som behöver bevaras. 

• Borås symfoniorkesters repertoar behöver bevaras. Kulturarv – musik 

• Vi jobbar med olika hantverk, både som integration och inspiration från olika delar av 

världen. Bevara olika kulturer 

• Hjälpa och ta vara på folk som redan gör det! 

• Låta experterna tala/bestämma 

• Stimulans Hembygdsföreningar arbete 

• Ateljé för alla 

• Musikscener och sammanhang 

• Riggade lokaler 

 

4. Skapa förutsättningar för upplevelser inom konst och kultur 

• ? 

 

5. Verka för demokrati och alla människors lika värde 

• Folkets Hus Hässleholmen – Föreningar 

• Uppsökande verksamhet för att få en vardag av ”vem som helst kan göra vad som helst” 

(Föreläs på lastbryggan testa/peta på) 

• Vad är demokrati?! Hur kan vi jobba med det? Tänka till! 

• Gemensam föreläsning om mänskliga rättigheter 

 

6. Övrigt 

- Bibliotek och läsfrämjande: Scale reading? 

- Hållbar platsutveckling natur- och kulturarv: Omställning hållbart liv 

Kulturstrategi Västra Götaland  

Under perioden 2020 – 2023 fokuseras särskilda uppgifter: 

• Vidga deltagandet: Öka deltagandet i kulturlivet 

• Gynna nyskapande: Stärka konstnärers villkor och erkänna ideella krafter 

• Utveckla kapaciteter: Samverka över politikområden 

• Nyttja tekniken: Stärka den digitala kompetensen 

• Öka internationalisering: Ta tillvara befintliga kontakter och kunskaper 



 

 


