
Borås – en spännande kulturstad! 
 
Genom att låta kulturen bli en del av fler människors vardag ökar kreativiteten och dynamiken i 
samhället. Och när kulturen får mer utrymme hamnar den högre upp på den politiska 
dagordningen. Många olika insatser krävs för att nå dit och det görs redan mycket bra runt om i 
landet, och vi har mycket att lära av varandra. De insatser som görs på ett ställe kan användas 
rakt av eller tjäna som inspiration på fler platser - Det gäller att föra goda exempel vidare. 
 
Många delar vår, tidigare, okunnighet om det imponerande arbete som sker i Borås för att 
integrera kultur i staden och staden i kulturen. Visst känner vi till Pinocchiostatyn och lite till 
men kunskapen är rätt så begränsad. Vi som känner till det måste bli bättre på att föra ut 
kunskapen om det spännande arbete som sker. Kreativitet skapar tillväxt som utvecklar både 
människor och samhälle. Kultursektorn växer och är en bransch som företag vill investera i och 
det är inte minst Borås ett gott exempel på. 
 
Borås bubblar över av goda exempel. På Borås museum pågår en mycket sevärd utställning med 
de nu mest spännande konstnärerna inom svensk konst. Vidare är idén att bli fadder till en staty 
fantastiskt bra. Många Boråsare har fått upp ögonen för stadens smyckningar och uppmuntrats till 
att vilja ta ett ansvar för dem och deras skötsel. Vi behöver människor som bryr sig om 
stadsmiljön. Fler statyer och fler engagerade medborgare i fler städer behövs! 
 
För Moderaterna är kulturen viktig. Det statliga anslaget till kulturen har enbart för år 2009 ökat 
med 80 miljoner, varav 10 miljoner går till regionala institutioner där bland andra Borås gynnas. 
Vi vill ha ett generöst och långsiktigt statligt stöd, som tillsammans med regionala och lokala 
skattemedel kan bidra till att utveckla kulturen. Parallellt och tillsammans med de offentliga 
satsningarna vill vi uppmuntra privata investeringar, ideella insatser och andra former av 
engagemang för kulturen. 
 
Kulturen som politiskt område är hetare än på länge och det är moderaternas ambition att se till 
att hålla intresset vid liv. Kulturutredningen, den första på 35 år, har satt ljuset på kulturens roll i 
samhället. Kultur har ett stort egenvärde som dessutom kan bidra till högre kvalité i skolan, ökad 
tillväxt, bättre vård, förbättrad integration och ett fördjupat samtal om demokrati och 
gemensamma värderingar. 
 
Kulturen är oerhört viktig, den handlar om att uppleva och bli berörd och den hjälper oss att sätta 
perspektiv på tillvaron. Vi moderater vill föra kulturfrågorna högre upp på den politiska 
dagordningen, gärna med Borås som gott föredöme.  
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