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Kulturprogram 2019-2022
Verksamhetsplaner för aktuellt år
Inledning
Kulturen och kulturarvet är vårt signum och grunden för vår attraktivitet. Strömstad har under senare
år haft en stark utveckling i omfattning och kvalitet på kulturarrangemang och kulturupplevelser.
Detta har främst skett genom engagerade och kreativa kulturarbetare, kulturentreprenörer och ett
aktivt föreningsliv. Det omfattande kulturutbudet i Strömstad har under lång tid byggt på engagerade
och kreativa invånare med stöd och support från kommunen. Detta har varit ett framgångsrecept för
kulturverksamheten i Strömstad.
Kulturen står för många utmaningar framgent. Två trender är iögonfallande när det gäller kulturens
utveckling: den expanderar samtidigt som den blir alltmer differentierad. En utmaning är också att
utveckla kulturlivet i Strömstad som en mötesplats för alla i ett öppet gränsland. Kulturen ger också
möjligheter till tillväxt och utveckling om den ges strukturella förutsättningar.

Kulturstrategin
I december 2017 antogs en kulturstrategi i Strömstads kommun som anger framtida inriktning inom
elva områden för arbetet med kulturen i Strömstad. Kulturstrategin ska konkretisera ambitionerna i
Strömstads kommun vision 2030 – En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i
världsklass.
Kulturstrategin ska följas upp med 4-åriga kulturplaner samt årsvis verksamhetsplaner för
kulturverksamheten som mer konkret beskriver de insatser som ska göras för att förverkliga
ambitionen i kulturstrategin.
Långsiktiga mål ur kulturstrategin
• 2030 har Strömstad en levande stadskärna med ett stort och varierat utbud av mötesplatser
• 2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang
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Kulturprogram 2019 – 2022
Västra Götalandsregionens kulturpolitik
Kulturstrategin ”En mötesplats i världen” beskriver Västra Götalands kulturpolitik och kulturens och
konstens betydelse för både individen och samhällsutvecklingen. För att uppnå de nationella,
regionala och kommunala kulturpolitiska målen med invånaren och samverkan i fokus verkar
regionen utifrån kulturstrategins fem dimensioner:
• demokratisk öppenhet
• konstnärlig kvalitet
• social relevans
• ekonomisk potential
• regional profilering

Strömstads Vision 2030
I visionen går att läsa att 2030 är Strömstad en mötesplats för natur- och kulturupplevelser. Naturoch kulturarvet är vårt signum och grunden för vår attraktivitet.
En inbjudande stadskärna är samlingspunkt för en mångfald av kulturella uttryck. Vi är kända för
högkvalitativa kulturevenemang. Föreningslivet speglar den mångfald som finns i lokalsamhället.

Långsiktiga mål



2030 har Strömstad en levande stadskärna med ett stort och varierat utbud av mötesplatser
2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang

Platsvarumärket Strömstad
Strömstad har fått ett nytt platsvarumärke för att vi tillsammans ska kunna profilera Strömstad som
en attraktiv ort för boende, besökare och företagare. Målet är att allt vi gör som kommun även när
det gäller kulturen går igen i de kärnvärden som varumärket bygger på (läs mer på
https://www.stromstad.se/varumarke).

En ny platsorganisation växer fram
Arbetet med en platsorganisation i Strömstad har inletts och syftet är samverkan för ett attraktivt
Strömstad som boplats, för företag, som destination och staden. Att genom organiserad samverkan
stärka företagande, boplats perspektivet och besöksnäringen inom hela Strömstad. Målen är ökad
tillväxt ekonomisk och organiskt. Ett ökat företagande, fler och stolta invånare och besökare. Ett
starkt varumärke Strömstad.
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De elva olika delarna ur kulturstrategin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lokal förankring
Arrangörskap och gott värdskap
Kultur för alla hela livet
Kultur för hela kommunen
Kultur som en del av stadsutvecklingen
Samverkan
Mångfald av kulturella uttryck
I och med stöttning / arrangörsstöd
Främja kultur för barn och unga
Bevara och utveckla vårt kulturarv
Varierat utbud av mötesplatser
Kulturturism

1. Lokal förankring
Kulturutbudet i Strömstad ska vara lokalt förankrat. Det betyder att kommunens invånare och gäster
löpande ska få information om evenemang och ges möjlighet att på olika sätt att engagera sig i
kulturlivet. Det finns ett stort engagemang i föreningsliv och i våra scener och institutioner. Utbudet
är brett och alla bör hitta kulturinslag som intresserar dem. Engagemanget i kulturlivet väcker en
stolthet över platsen vi bor på. Lokala kulturutövare tar plats på våra scener och arenor. De bästa
ambassadörerna år Strömstads egna invånare.
Kulturansvarig har ansvar för att tillsammans med bland annat turistinformationen verka för att
invånare och gäster löpande ska få information om evenemang och ges möjlighet att på olika sätt att
engagera sig i kulturlivet. Förbättringar i kommunikationsvägar sker löpande efter feedback från
arrangörer och invånare.

Arrangörsstöd till lokala kulturföreningar
Föreningsstödet är viktigt för föreningslivet och utgörs framförallt av subventionerade lokaler,
ekonomiska bidrag samt professionellt bollplank när det till exempel kommer till genomförandet av
olika evenemang som berikar det lokala kulturlivet i Strömstad.
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Syftet med föreningsstödet är att främja så många olika kulturella uttryck som möjligt, jobba med
både bredd- och spetskultur samt nå en rad olika målgrupper. Engagemanget i kulturlivet väcker en
stolthet över platsen vi bor på.
Strömstads kommun måste också hitta lösningar i det kommunala stödet som även tar vara på den
alltmer mer växande spontana verksamheten så att det finns möjlighet att stödja kulturutövare på
fler sätt än bara genom arrangörsstöd med till exempel logistik eller marknadsföring.
För att erhålla arrangörsstöd förutsätts att arrangören/föreningen noggrant arbetat fram en
verksamhetsplan som innehåller budget och målgruppstänk. Strömstads kommun vill främja
kulturella evenemang som riktar sig till barn och unga.

2. Arrangörskap och gott värdskap
Föreningsevenemang ger möjlighet till upplevelser för både kommuninvånare och besökare och
skapar ett mervärde för Strömstad. Strömstad kommun vill fortsätta att utveckla staden till att bli en
självklar plats där olika upplevelser anordnas och eftersträva värdskap för flera större och mindre
evenemang.
Värdskapet i centrum och lokal förankring är ledorden för Aktivitet Strömstads uppdrag som redan
nu spelar en viktig roll i att underlätta för till exempel kulturella evenemang. Strömstads kommun
under kommande fyra års period kan tillskapa en resurs som jobbar med eventsamordning.
2018

En mottagarorganisation som arbetar med bokning och tidsfördelning av Strömstads
idrottshallar och gymnastiksalar vad det gäller Strömstadsbornas och föreningslivets
egna verksamheter och event men också för våra externa gäster. Här står värdskapet i
centrum.

2020

Har Strömstads kommun en sammanhållen offensiv organisation för event, turism vad
det gäller Strömstadsbornas och föreningslivets egna verksamheter men också för
våra externa gäster.

2022

Har Strömstads kommun en sammanhållen organisation för besöksnäring samt ett
värdskap i internationell klass både vad det gäller Strömstadsbornas och
föreningslivets egna verksamheter men också för våra externa gäster.

2030

Strömstad är en välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang.

3. Kultur för alla – hela livet
Kulturhuset Skagerack
Kulturhuset Skagerack kombinerar olika verksamheter såsom fritidsgård, kulturaktörer och daglig
verksamhet (LSS). Under de kommande fyra åren utvecklas verksamheten i Kulturhuset efter de
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behov och önskemål som förs fram av kulturutövare och föreningsliv samt utifrån de ekonomiska
förutsättningarna.
Kulturhuset Skagerack blir en naturlig mötesplats för både Strömstadsbor och turister när det gäller
olika typer av kulturella evenemang. Kulturhusets syfte är att främja kulturverksamhet riktad till barn
och unga samt även öppna kulturevenemang för Strömstadsborna. Kulturverksamhet såsom
repetitioner av sång, dans och teater pågår i huset flera eftermiddagar och kvällar varje vecka.
Målet för de kommande fyra åren är att driften av huset ska bli smidigare genom att Aktivitet
Strömstad kan ta ett större ansvar vad gäller bokningar, husesyn och allmän drift. Ett annat mål är att
ha fler återkommande öppna evenemang i huset, där även utomstående kulturaktörer är med och
arrangerar. Under 2020 tar Aktivitet Strömstad över större del av driften.
För 2019 var styrtalen 52 öppna evenemang samt att 12 av dem var riktade till barn och unga.
Resultatet blev 84 öppna evenemang under året såsom författarkvällar, föreläsningar, konserter. 23
av dem var riktade mot barn och unga som till exempel barnteater, författarbesök, ungdomsdiscon.
Kulturansvarig jobbar tätt tillsammans med bland annat Aktivitet Strömstad, kulturhusföreningen
och fritidsgården och verkar för att huset på sikt kan stoltsera med ett varierat kulturprogram.
Kulturhusrådet bestående av aktörer från fritidsverksamheten, kultursamordnare och
kulturhusföreningen fyller en väldigt viktig roll i Kulturhusets Skagerack fortsatta utveckling.
Den dagliga verksamheten som driver caféet i huset är också med och deltar/påverkar vilka
aktiviteter som förläggs i kulturhuset. Ambitionen är att utveckla samarbetet med andra
verksamheter i kommunen såsom till exempel integrationscenter.
Kulturansvarig arbetar för att på sikt få delfinansiering av kulturhuset via till exempel Västra
Götalandsregionen.
Under 2019 har samarbete med Brygga Kultursal i Halden inletts, samarbetet bygger främst på att vi
marknadsför varandras evenemang.

4. Kultur för hela kommunen
Strömstads kommun ska fortsätta att stödja lokala föreningslivet och arrangörer runt om i hela
kommunen genom ekonomiska stöd såsom arrangörsbidrag och stöd till samlingslokaler. Men det är
också viktigt att kultursamordnaren för en löpande dialog och besöker platserna runt om i
kommunen för att bilda sig en uppfattning om vad det finns för mål och hur kommunen på olika sätt
kan stödja dessa.
Winter Word Festival
Winter Word Festival genomförs i år för tolfte gången mellan den 27 februari – 1 mars.
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Programmet planeras vid dags dato och är ej offentligt ännu. Festivalens framtid är oklar och beror
till stor del på den politiska viljan.
Strömstad in light
Om Strömstad in Light fortsätter att utvecklas de kommande åren kommer kulturen att vara en del
av evenemanget och dess aktiviteter. Viljan finns hos företagarna att utveckla eventet.
Författarkvällar
Författarbesök är ett uppskattat inslag i Strömstads kulturliv och under 2020 planeras minst två
författarkvällar. Både genom WWF samt genom samarbeten med Författarcentrum i Väst och Forum
för poesi och prosa samt Litteraturhuset i Fredrikstad. Ambitionen är att utveckla författarkvällar de
kommande fyra åren.
Magiska datum
Vid de magiska datumen 14 maj och 12 december har det av tradition blivit så att Strömstads
stadshus öppnas upp för allmänheten och de bjuds då på kulturupplevelser av olika slag.
Lucia och jul i stadshuset
Under 2018 inleddes traditionen med att kulturskolans dansare firade Lucia i stadshuset.
Julkonserten med Vev och Fasa innan jul är ett mycket uppskattat inslag i Strömstads kulturliv och
konserten utökades till att ges två gånger under 2019.

5. Kultur som en del av stadsutvecklingen
Utveckling av den offentliga konsten 2019-2023
Under hösten 2018 och våren 2019 togs en handlingsplan för den offentliga konsten fram
tillsammans med berörda parter i kommunen som löper på fram till 2023. Att placera konst i
offentlig miljö har flera syften och mål, det finns både sociala, estetiska såväl som ekonomiska skäl.
Den kan förstärka och öka trivseln vid redan befintliga såväl som vid tillskapande av nya
mötesplatser. Konst kan ge karaktär och egenart åt byggnader och öppna platser. Viss konst är
synliga historiska minnesmärken som kan skapa orienteringspunkter, igenkänning och nyfikenhet hos
både invånaren och besökaren. Fastighetsägare vill utveckla miljöerna runt sina byggnader då det
både ökar värdet på fastigheterna såväl som trivseln för boende, hyresgäster och besökare.
Konsten ska skapa mervärden och upplevelser för såväl de som bor och besöker Strömstad, den ska
öka attraktionen och nyfikenheten för Strömstad som plats att leva, verka och bo i.
Under 2019 slutfördes även skyltningen av den offentliga konsten i kommunen och så sattes nya
skyltar upp vid historiska platser och byggnader.
Val av platser
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Etapp 1, 2019-2020: Promenadstråket runt Laholmen
I FÖP Strömstad, Skee finns det skisser om hur stråket runt Laholmen kan utvecklas. När nytt
grusunderlag finns på plats ska ett antal konstverk/skulpturer sättas upp längst med stråket.



Etapp 2, 2019-2020: Förlänga och förtydliga ett gångstråk mellan befintlig strandpromenad,
från Laholmen ut till Lokstallet.



Etapp 3, 2020-2021: Utveckla ett nytt promenad- och vandringsstråk längst med
regeringsgränden.



Etapp 4, 2021-2022: Konst i Stadsparken



Etapp 4, 2022-2023: Utveckla gångstråket från Strömstads camping ner mot färjeterminalen
och konsthallen Lokstallet.

6. Samverkan
I och med utvecklandet av en ny evenemangsstrategi och ett platsvarumärke som även innefattar
utvecklandet av en ny driftsorganisation så blir det under de kommande fyra åren enklare att till
exempel anordna ett evenemang i Strömstad. Kommunens anställda har en samstämmig syn på hur
det går att stödja externa parter som vill arrangera och vi samverkar mellan olika förvaltningar.
Samarbeten med föreningslivet
Kultursamordnaren fortsätter att föra dialog och närvara vid flertalet föreningsmöten för att lyssna in
och på olika sätt stödja kulturlivets verksamheter.
Samverkan med andra aktörer i kommunen sker löpande och utvecklas ständigt. Det kan till exempel
vara Svenska kyrkan i Strömstad, studieförbunden, Köpmannaföreningen etc.
Genom dialogmöten med inbjudna parter så utvecklar vi vårt arbete vid till exempel gemensamma
evenemang som till exempel Strömstad in light, Göteborgsoperan på besök med flera.

7. Mångfald av kulturella uttryck
Arrangörsbidragen blir tydligare och ger fler möjlighet att söka
Under 2019 uppdateras riktlinjerna för att söka arrangörsbidrag, så att de sökande ännu tydligare
specificerar sin verksamhetsplan och budget. Målet är också att uppmana fler kulturaktörer att söka
bidraget. Syftet med arrangörsstöden är att främja så många olika kulturella uttryck som möjligt,
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jobba med både bredd- och spetskultur samt nå en rad olika målgrupper. Det är också viktigt att nå
ut till nya målgrupper med arrangörsstödet så att vi får en variation på typen av evenemang.
Högtider
Valborgsfirande, 6 juni och midsommar är alla högtider som kommunen på ett eller annat sätt är
med och bidrar till. Under kommande fyra år sonderar kultursamordnaren terrängen om det är
möjligt för fler kulturaktörer att genom arrangörsstödet vara med och anordna högtiderna så att vi
får en bättre mångfald.

8. Främja kultur för barn och unga
Extra fokus på barn och unga
Under 2019-2020 kommer extra stort fokus läggas på verksamheter och evenemang riktat till barn
och unga. Samarbetet mellan kulturverksamhet och fritidsverksamhet kommer att fördjupas i och
med Kulturhuset Skagerack. Kulturansvarig för nära dialog och samarbetar med Kulturskolan i och
med bland annat de magiska datumen, Strömstad in light, högtider och andra evenemang.
I och med Kulturhuset Skageracks öppnande har en ny kulturell mötesplats skapats i kommunen.
Fritidsgårdens placering i huset gör också att det blir enklare för unga som vill prova på en ny
kulturell verksamhet då det kommer erbjudas fler och fler fritidsaktiviteter med inriktning på just
kultur.
Ur Fritidsprogrammet 2019-2022:
2019
Verksamheten att etablerar sig i kulturhuset Skagerack.
Verksamhetsgrenarna motor, musik samt teater kommer att vara delar av verksamhetsinriktningen
för fritidsgårdsverksamheten. Ett etablerat samarbete kommer att utvecklas med Strömstiernaskolan
och gymnasiet samt föreningslivet.
Verksamheten skall vara en skolning i demokratiprocessen vilket innebär att inom
fritidsgårdsverksamheten är unga medskapande och producerande av sin egen fritid med stöttning
från personal. Aktiviteter, arrangemang, temakvällar och gruppverksamheter formas och planeras
efter ungdomars egna önskemål och behov.
Toleransresa genomförs i samarbete med gymnasieskolan och kyrkan.
2020
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Skapande verksamhet samt dans tas upp som verksamhetsgrenar på fritidsgården utöver den
befintliga verksamheten. Utvärdering av verksamheten sker och skriftlig dokumentation samt förslag
på vidareutveckling görs.
2021
Ett gemensamt värdegrundspaket gemensamt med kommunala och ideella verksamheter skall tas
fram.
2022
Ett gemensamt värdegrundspaket gemensamt med kommunala och ideella verksamheter är i drift.
Lovverksamhet på sommarlov och kulturlov
Att fånga upp och motivera barn och ungdomar till att prova på nya kulturella uttryck är en utmaning
med tanke på det stora utbud av fritidsaktiviteter som erbjuds idag. Strömstad kommun gjorde 2018
en satsning med sitt första kulturlov under vecka 44 där man erbjuder gratis prova-på aktiviteter
tillsammans med både föreningslivet och det fria kulturlivet. Denna satsning fortsätter och utvecklas
utifrån vilken efterfrågan som finns hos barn/unga samt hos kulturlivet.

9. Bevara och utveckla vårt kulturarv / 11. Kulturturism
Historiska Strömstad / Bohusläns museum
Under 2019 och framåt är ambitionen att sätta mer offentligt ljus på det arbete som Bohusläns
museum bedriver vad gäller till exempel att undersöka de vrak som ligger i Strömstads hamnbassäng
och utanför Daftö. Dyken genomfördes 2019 och presenteras på www.histor.se. Det historiska värdet
och potentialen för turistnäringen i området är stor och kultursamordnaren har dialog med
Bohusläns museum, Strömstad Historieförening samt Strömstad museum.
Upprustning av skyltningen vid historiska platser
Ett nytt avtal med föreningen Ekomuseum Gränsland slöts i slutet av 2018 som löper på fram till
2020. Det innebär att Strömstad kommun varje år ger ett bidrag till föreningen för att underhålla och
byta ut skyltar vid fornminnen och historiska platser.
Utveckling av stadsvandringar
Stadsvandringar är ett mycket populärt inslag i Strömstads stadsbild. Under 2018 erbjöds
kulturvandringar för första gången. Efter dessa utvärderas läggs en plan för historiska vandringar,
samt konst- och kulturvandringar i samarbete med Strömstadsguiderna och Turistinformationen.
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Riksarkivet
Landsarkivet i Göteborg som är en del av Riksarkivet, var på besök på Kulturhuset Skagerack i oktober
2018. Det blev ett mycket uppskattat evenemang där Strömstadsborna fick ta del av sin egen
”offentliga” historia. Kulturansvarig kommer att bjuda in dem årligen med olika teman för varje
besök, eventuellt efter besökarnas önskemål.
Strömstads Museum
Strömstads museum och besitter en stor föremålssamling, ett bibliotek med inriktning på bohuslänsoch strömstadslitteratur samt ett omfattande bildarkiv. Stadsmuseet drivs av Strömstads
Museiförening. Under året anordnar föreningen stadsvandringar, kulturhistoriska program samt
utflykter.
Under 2019 fick Strömstad museum en tydligare uppdragsbeskrivning av kommunen som kopplas till
det ekonomiska bidraget som kommunen ger till verksamheten. Under 2020 tillsätts en ny
verksamhetsansvarig för museet.

10.

Varierat utbud av mötesplatser

Det är av stor vikt att kommunen fortsätter att stödja och utveckla naturliga kulturella mötesplatser
för sina invånare, vare sig det gäller bygdegårdar, skolor, kulturhus eller bibliotek.
Under de kommande fyra åren utvecklas verksamheten i Kulturhuset Skagerack och så även
öppettiderna för allmänheten.
Friluftsmuseet Fiskartorpet
Friluftsmuseet är idag en naturlig kulturell mötesplats under sommarhalvåret där både parkteater
(Kapten Kuling), midsommarfirande och danskvällar anordnas.
Det finns ett stort kulturellt värde i byggnaderna som idag ägs av kommunen. Under de kommande
fyra åren förs en dialog om eventuell upprustning av området.
Konsthallen Lokstallet
Säsongen 2018-2019 var en succé för Konsthallen då man tredubblade sina besökssiffror.
Fortsatt verksamhet för Konsthallen Lokstallet bygger på Västra Götalands kulturnämnds inriktning
samt det regionala stödet. Programmet 2019 var namnkunnigt med konstnärerna Lena Cronqvist, Jan
Håfström, Linn Fernström och Ernst Billgren bland annat. Man fortsätte även att utveckla
skulpturparken som öppnade 2018. Viktigt är att Konsthallen Lokstallet ska fortsätta visa på både
bredd och spetskonst och låta konstnärer från många olika bakgrunder ta plats. Ambitionen är att
återfå det treåriga regionala stödet från regionen.
Konsthallen ska visa gränsöverskridande samtidskonst och utveckla en konstpedagogisk verksamhet.
Kvalitetsribban ska ligga högt och ha bredd. Barn- och ungdomars kultur ska också finna
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uttrycksmöjligheter. En mötesplats ska skapas för kulturella samspel och nätverk byggas med
gallerier inom och utom Sverige. Idag krävs en extern finansiering från bland annat Västra
Götalandsregionen för att Konsthallen Lokstallet ska kunna bedriva verksamhet. Under 2019
fastställer VG-regionen sitt beslut om Lokstallets framtid.
Andra mötesplatser som kommunen på ett eller annat sätt är med och stödjer/samverkar med kan
till exempel vara: Folkets hus i Krokstrand, Bio Rollo, Hogdals bygdegård och Statarlängan
Blomsholm.

Verksamhetsplan inom kulturområdet 2020
Personal:



Kulturansvarig, 100 %
Tillfällig personal för utställningar i konsthallen Lokstallet, beroende på budget och bidrag
från Västra Götalandsregionen.

Se förutom verksamhetsplanen 2020 även separat kulturplan för beskrivning av aktiviteter under
2019-2022.

Kulturhus och konsthall
De två största kulturinstitutionerna som ligger under kulturansvariges verksamhetsområde och
budget är Kulturhuset Skagerack samt Konsthallen Lokstallet. Under 2020 fortsätter arbetet att
utveckla kulturhuset Skagerack till en mötesplats för kultur- och fritidsaktiviteter för Strömstadsbor
och besökare. Flera stora evenemang arrangeras i kulturhuset varav Winter Word Festival i slutet av
februari är det mest omfattande evenemanget som kulturansvarig ansvarar för.
Under 2020 utvecklas driften av kulturhuset för att förenkla för den som hyr lokalerna. Samarbetet
mellan fritidsgård, daglig verksamhet och föreningsliv fortsätter.
Arbetet fortskrider med Konsthallen Lokstallet som under senaste åren tagit ett kliv framåt vad gäller
kvalitén på utställningar samt ökade besökssiffror. Kommunens konsthall är beroende av extern
samfinansiering, därför kommer man under året att ha en fortsatt dialog med Västra
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Götalandsregionen. Den påbörjade driftsorganisationen inom fritid fortsätter att implementeras
enligt fastställd plan.
Kulturansvarig jobbar tillsammans med fritidsansvarig för att fortsätta erbjuda och även utöka
gratisprogrammet med kulturaktiviteter under skollov.
Högtider såsom Valborg, Nationaldag och så kallade magiska datum i Strömstads stadshus arrangeras
av kulturansvarig tillsammans med föreningslivet.

Övriga kulturaktiviteter
Kulturverksamheten aktiviteter under 2020 kommer att arbeta utifrån nedanstående strategier,
antagna i kulturstrategin 2017-12-14:
Lokal förankring, Kultur för alla – hela livet, Kultur för hela kommunen, Kulturen del av
stadsplaneringen, Samverkan, Mångfald av kulturella uttryck, Främja kultur för barn och unga,
Bevara och utveckla vårt kulturarv, Varierat utbud av mötesplatser samt Kulturturism.

Målområde

Ev. styrtal

Aktiviteter

Tidsplan

Uppföljnin
g

Utveckla
Kulturhuset Skagerack &
locka nya målgrupper

60 (52 2019)
öppna
evenemang, varav
minst 20 (12
2019) riktade till
barn & unga

Främja & stödja kulturarrangörer

Löpande
2020

Vid 2020 års Kulturansvarig,
slut
Fritidsansvarig,
Bibliotekschef

Löpande
2020

Vid 2020 års Kulturansvarig,
slut
Fritidsansvarig

Winter Word Festival/Öppen
scen

Ansvar

Pop-up bibliotek på kulturhuset
Författarkvällar, barnteater,
föreläsningar, Strömstad in light

Göra kultur tillgänglig för
barn & unga

Samverka mellan olika
förvaltningar för att boka in
teaterföreställningar för barn &
unga
Utveckla
ungdomsråd/ungdomspott

Ev verksamhetschef
förskola, kulturskola
och bibliotek

Utveckla kulturaktiviteter under
lov/kulturlov
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Samverka med kulturskolan &
fritidsgård

Göra kulturen tillgänglig för
alla

Utveckla samarbetet med både
integrationscenter, daglig
verksamhet och
pensionärsföreningar

Löpande
2020

Vid 2020 års Kulturansvarig
slut

Löpande
2020

Vid 2020 års Kulturansvarig
slut

Löpande
& inför
öppning
säsong
2020

Löpande
Utställningsproducent
samt när
säsong 2020
Kulturansvarig
är över

Bjuda in dessa till kommunala
evenemang
Marknadsföra ungdomspotten
Utveckla kulturen i hela
kommunen

Stödja föreningsliv och aktiviteter
i tex Krokstrand, på Koster,
Hogdal, Blomsholm
Betala ut stöd till samlingslokaler
Samarbeta med kulturhösten på
Koster

Utveckla Konsthallen
Lokstallet

Två-tre
utställningar
under 2020

Antal utställningar beror på
budget
Utveckla skulpturparken

En öppen
utställning för
Strömstadsbor

Kringarrangemang vid vernissage
samt vid andra tillfällen
Bättre samarbete med
turistinfon

Utveckla konst i offentlig
miljö

Följa
handlingsplanen

Placera ut konstverk i stråk runt
Laholmen, vid kulturhuset
Skagerack

2020

Konstrådsgruppen
Kulturansvarig

Sätta ut konst längs Torskholmen
till Lokstallet
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Löpande dialog och samarbeten
när det gäller utställningar och
arrangemang.

2019 &
framåt

Löpande

Öppna upp Stadshuset för
allmänheten & bjuda på
kulturevenemang i samarbete
med bla Kulturskolan

2 ggr
under
2020 plus
julkonsert

Vid 2020 års Kulturansvarig
slut

jan-feb
2020

Utvärdering Kulturansvarig
i mars 2020
Bibliotekschef

Kulturansvarig
Museiansvarig

Julkonsert
Winter Word Festival

Erbjuda
evenemang för
både den unga
och vuxna
publiken

Visa upp vår historiska
stadsmiljö

27 februari – 1 mars 2020

(Planering
höst
2019)
Kulturansvarig

Stadsvandringar & ev
konstvandring

Turistinformationen

Samarbete med bla Bohusläns
museum (Projektet ”Historiska
Strömstad), Strömstads
Historieförening och Strömstads
museum
”Staden berättar”
uppmärksammandet av Julia
Taube.
Löpande dialog & stöttning

Öka samverkan med
föreningslivet

Visa upp vårt kulturarv

Hela 2020

Löpande

Kulturansvarig

Löpande

Kulturansvarig
Turistchef
Föreningsliv

Hjälp med marknadsföring,
lokaler, tips & råd
Ekonomiskt
bidrag till
Ekomuseum
Gränsland

Renovera så många skyltar som
bidraget täcker
Dialog med Skee
hembygdsförening ang
Blomsholm
Samarbete med turistinfon och
AME (Underhåll vid fornminnen)
Dialog om Svinesundsområdet
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Vid 2020 års Kulturansvarig
slut
Miljöstrateg
Föreningsliv

Strömstad in light
Skyltfredagen/klappjakten
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