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Emilie Flygare Carlén framför Kulturhuset Skagerack. 
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Kulturprogram 2021-2024  

 
 

Bakgrund och syfte 

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.  

I december 2017 antogs en förvaltningsövergripande kulturstrategi i Strömstads kommun efter att ha 
gått på remiss till kulturföreningar och aktörer inom området. Strategin (som uppdateras 2021) anger 
en 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 är också en del av det uppsatta 
etappmålet ”Attraktivt att bo, besöka och verka i” som förväntas ge ett rikare kultur- och 
fritidsutbud.  

Samverkan med föreningsliv, företag och kringliggande kommuner är viktigt för att lyfta dessa unika 
kultur- och naturarv för att skapa än större attraktionskraft. Det är också viktigt att i den mindre 
kommunen arbeta förvaltningsövergripande då kulturfrågor även kan röra fritidsområdet, folkhälsa, 
offentlig gestaltning, parkmiljöer, nybyggnation osv. 
Under pandemiåren 2020-2021 har kulturens roll blivit än mer tydlig och central som en viktig del i 
samhällsbygget.  

 

De elva delarna av kulturstrategin 
 

1. Lokal förankring   

2. Arrangörskap och gott värdskap   

3. Kultur för alla hela livet 

4. Kultur för hela kommunen   

5. Kultur som en del av stadsutvecklingen 

6. Samverkan 

7. Mångfald av kulturella uttryck  

8. Främja kultur för barn och unga   

9. Bevara och utveckla vårt kulturarv 

10. Kulturturism 

11. Varierat utbud av mötesplatser 
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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 andra kulturaktörer. Utbudet är brett 

och alla bör hitta kulturinslag som intresserar dem. Engagemanget i kulturlivet väcker en stolthet 

över platsen vi bor på. De bästa ambassadörerna för att sätta Strömstads kulturliv på kartan är 

Strömstads egna invånare.   

Arrangörsbidraget är viktigt för föreningslivet och utgörs framförallt av subventionerade lokaler, 

ekonomiska bidrag samt professionellt bollplank när det till exempel kommer till genomförandet av 

olika arrangemang som berikar det lokala kulturlivet i Strömstad.  

Mål och aktiviteter inom området 2021-2024:  

 Kommunicera Strömstads evenemangskalender www.stromstad.se/evenemang till 

arrangörer, invånare och besökare (kulturansvarig, turistinformationen, näringsliv) 

 Renodla, utveckla och kommunicera www.stromstad.se/kultur (kulturansvarig, 

kommunikation) 

 Kommunicera och lyfta Strömstads rika kulturliv och historia på ett nationellt plan via tex 

podden Strömstad Stories (kulturansvarig, kommunikation) 

 Nå ut till fler aktörer med våra olika föreningsstöd (kulturansvarig, fritidsansvarig, 

folkhälsostrateg) 

 

2. Arrangörskap och gott värdskap 

Strömstads 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 – året om. Kommunens 

roll är att underlätta för de arrangörer som vill skapa arrangemang i Strömstad. Tydliga stödformer, 

enkel tillgång till våra lokaler, arrangörshandbok och snabb kommunikation inom kommunen och 

med arrangörerna ska underlätta för externa aktörer att arrangera i kommunen. Förutom att bedriva 

kulturskola, bibliotek, verksamhet i Konsthallen Lokstallet samt i kulturhuset Skagerack så arrangerar 

kommunen själv en rad olika evenemang tillsammans med föreningsliv och näringsliv under året.   

 

 

http://www.stromstad.se/evenemang
http://www.stromstad.se/kultur
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Mål och aktiviteter 2021-2024: 

 

 Arbeta med värdskapsutbildningar för säsongspersonal såsom exempelvis guider 
(turistinformationen, kulturansvarig) 

 Strömstadsandan befästs (fritidsansvarig) 

 Arbeta för en organiserad samarbetsplattform mellan kommunen och det samlade 
näringslivet (BID-projektet på uppdrag av Västra Götalands Regionala utvecklingsnämnd) 

 Utveckla stödet till arrangörer vid större evenemang genom tex logistik och samarbeten 
(Tekniska förvaltningen, kulturansvarig, fritidsansvarig, kommande samverkansplattform) 

 
 

3. Kultur för alla – hela livet  
 

Möjlighet att både ta del av och utöva kultur i Strömstad ska finnas för alla, oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi tillgodoser dessa möjligheter i förskolan, i skolan 

inklusive kulturskolan, på fritidsgården och på biblioteket, i vården och omsorgen. Kulturen tar plats i 

det offentliga rummet genom både tillfälliga och permanenta inslag.  

Kommunens vision för 2030 stadgar att natur- och kulturupplevelser är viktiga inslag för god 

livskvalitet. Entreprenörer och ett mångkulturellt föreningsliv breddar serviceutbudet. Det bidrar 

också till ökad sammanhållning och en meningsfull fritid för alla.   

Mål och aktiviteter 2021-2024: 

 Coronapandemin satte på många sätt kulturåret 2020 och 2021 på paus. Under 2021 och 

framåt arbetas det vidare på att utveckla Kulturhuset Skagerack som en naturlig mötesplats 

för både Strömstadsbor och turister när det gäller olika typer av kulturella evenemang. 

(kulturansvarig, föreningsliv och andra aktörer) 

 Programverksamhet för barn, unga, vuxna och äldre samordnas (kulturansvarig, bibliotek, 

fritid, studieförbund, skolan) 

 
4. Kultur för hela kommunen 

 
Strömstad är en kommun som innehåller både en tätort, landsbygd och mindre lokalsamhällen. 

Viktiga kulturarvsmiljöer är spridda över alla tre typerna av miljöer. Det är viktigt att skapa goda 

förutsättningar att leva och verka i hela kommunen och vi ska därför uppmärksamma, stimulera och 
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stödja kulturella initiativ i alla miljöer. Kommunen ska stödja ideella krafter, underhålla och 

synliggöra kulturarvsmiljöerna i hela kommunen.  

 
 
Mål och aktiviteter 2021-2024: 
 

 Stödja aktörer såsom hembygdsföreningar, kulturaktörer, arrangörer etc i hela kommunen 
genom föreningsbidrag, arrangörsbidrag och dialog (kulturansvarig) 

 Fortsätta lyfta kulturarvsfrågor band annat genom samarbetet i Fyrbodals kommunalförbund  

 Förvaltningsövergripande projekt såsom exempelvis Svinesundsprojektet 
(Svinesundskommittén, kulturansvarig, turistchef mfl) 

 
 
5. Kultur som en del av stadsplaneringen 

 
Under våren 2019 antogs en handlingsplan för den offentliga konsten i kommunen.  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.  

 
Mål och aktiviteter 2021-2024: 
 

 Följa handlingsplanen för konst i offentlig miljö (konstrådsgruppen) 

 Färdigställa en fysisk folder och guide på webben om vår offentliga konst (kulturansvarig) 

 Lyfta ”enprocent-regeln” politiskt och med Strömstadslokaler där 1 % av investeringsmedel 
vid nybyggnationer avsätts till konst och utsmyckning (kulturansvarig, Kultur- och 
fritidsutskottet) 

 Inleda förvaltningsövergripande dialoger i frågan med tex nytillträdd stadsarkitekt 
(kulturansvarig och stadsarkitekt) 

 Delta i projekt och sammanhang som stärker utvecklandet av Strömstad som plats, till 
exempel i skyltningsprojekt som lyfter stadens historia (kulturansvarig) 

 

 

6. Samverkan 

Kulturfrågorna är inte separerade från övriga samhället utan spänner över områden som fritid, 
folkhälsa, turism, stadsplanering, föreningsliv och näringsliv och det är viktigt att dessa områden 
samverkar för att förmera kulturutbudet året om.  
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Strömstads kommun har under senare år även utvecklat en rad olika samarrangemang där 

kommunen håller i en stor del av värdskapet tillsammans med entreprenörer och föreningsliv, såsom 

till exempel Strömstad in light, Hållbarhetsveckan Tillsammans och Winter Word Festival. Strömstad 

skall ta tillvara och utveckla de möjligheter det ligger i att samverka och ha utbyte med 

grannkommuner såväl i Fyrbodal som i Östfold. 

Mål och aktiviteter 2021-2024: 
 

 Fördjupa samarbetet än mer med föreningsliv, näringsliv och andra aktörer vid evenemang  

 Tillskapandet av en förvaltningsövergripande barnkulturgrupp som samverkar för att skapa 
en kulturgaranti för alla barn och unga 0-19 år i Strömstad (kulturansvarig, kulturskole- och 
bibliotekschef, fritidsansvarig, kulturkontakter på skolorna) 

 Fördjupad samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och KLF med målet att 
tillsätta en barnkultursamordnare som verkar för att garantera barn- och ungas kulturutbud 

 Fortsätta samverkan internt mellan bibliotek, kulturskola och allmänkultur för att förmera 
utbudet 

 

 
7. Mångfald av kulturella uttryck  

 
Strömstad ska sträva efter en mångfald av kulturella uttryck och kommunens roll är att arbeta för att 
skapa goda förutsättningar för arrangörskap och ett gott värdskap. Arrangörs- och föreningsbidragen 
bidrar till en bredd av olika uttryck och arrangemang. Bidragens kriterier och ansökningsperioder har 
förtydligats och förhoppningsvis främjar det till att fler kan ta del av stöden.  
 
Mål och aktiviteter 2021-2024: 
 

 Marknadsföra och nå ut med våra olika arrangörsbidrag, särskilt ungdomspotten 
(kulturansvarig, fritidsanvarig, folkhälsostrateg) 

 Arrangera och samverka i kulturyttringar under hela året såsom Strömstad in light, 
Hållbarhetsveckan Tillsammans, författarkvällar, magiska datum, högtider mm 

 Förenkla för brukandet av kulturhuset Skagerack som arena för kulturyttringar 
(kulturansvarig i samarbete med Badhuset) 

 Främja fler öppna evenemang i kulturhuset Skagerack (kulturansvarig i samarbete med 
Badhuset) 

 Få till ett verksamhetsstöd till Konsthallen Lokstallet från Västra Götalandsregionen och 
fortsätta öka antalet besökare (kulturansvarig och utställningsproducent) 
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 Utplacering av konstverk enligt handlingsplanen för konst i offentlig miljö 
 
Mål och aktiviteter 2021-2024: 

 

 Fortsatt arbete med Strömstads varumärke (kommunikationschef, berörda parter inom 
näringsliv och kommun) 

 Utveckling av våra stadsvandringar och guidningar med specifika teman och inriktningar 
(kulturansvarig, turistchef, bibliotek) 

 Samverkan med nätverk, föreningar, aktörer inom kulturturismområdet som till exempel 
Granitkusten, Granitleden, Ekomuseum Gränsland, Strömstads outdoor-nätverk, Strömstads 
museum, boendeanläggningar mfl för att skapa mervärde för besökare och boende  
 

 
11. Varierat utbud av mötesplatser 

 
Det är av stor vikt att kommunen fortsätter att stödja och utveckla naturliga kulturella mötesplatser 

för sina invånare. Förutom mötesplatser såsom biblioteket, fritidsgård, konsthallen och kulturhuset 

så finns det också andra typer av inofficiella mötesplatser såsom till exempel utomhusbänkar, 

parkmiljöer eller torg. 

Mål och aktiviteter 2021-2014: 
 

 Ekonomiskt stöd till föreningar och platser genom stödet till samlingslokaler (kulturansvarig) 

 Färdigställande av skateparken och eventuell utveckling av området runt Kärleksudden  

 Samarbeten med aktörer inom området som till exempel hembygdsföreningar, Strömstad 
Shoppingcenter och popup-biblioteket (kulturansvarig, biblioteket) 

 Ansökan hos Västra Götalands Regionen om ett treårigt verksamhetsstöd till Konsthallen 
Lokstallet (kulturansvarig) 

 Främja fler öppna evenemang i Kulturhuset Skagerack (kulturansvarig, Badhuset) 

 Öppna upp Stadshuset under så kallade magiska datum (27/1, 10/5 och 12/12) och högtider 
(kulturansvarig) 

 
 
 
 
 
 
 


