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1 Kulturpolitiska mål
Kulturstrategin och kulturplanen för Bengtsfors kommun tar avstamp i de
kulturpolitiska mål som finns inom Europaunionen, på nationell nivå, i Västra
Götalandsregionen, i Fyrbodals kommunalförbund och på Dalslandsnivå.
Översiktsplanen för Bengtsfors kommun sätter också ramar för det framtida
kulturarbetet. Det grundläggande ansvaret för det lokala kulturlivet vilar dock på
kommunen.
De kulturpolitiska mål som finns på alla nivåer sätter prägel på inom vilka områden
möjliga bidrag kan sökas. Avsatta medel skall alltså stödja den
utvecklingsinriktning kulturpolitiken vill nå. Genom att på kommunal nivå arbeta
utifrån dessa övergripande mål ökar möjligheten till finansiella stöd i framtida
projekt.
1.1 Europaunionens kulturpolitiska mål
Europas målformulering utgår från tre prioriterade områden. Det handlar om
kulturell mångfald och interkulturell dialog vilket ska främja öppenhet och
utbyten mellan olika kulturer. Rörligheten för kulturutövare ska främjas och
interkulturella färdigheter och dialoger ska stärkas.
Inom ramen för Lissabonstrategin ska kreativiteten stärkas för att ge tillväxt
och sysselsättning. Kreativiteten ska främjas i utbildningar så att den dimensionen
läggs till för det livslånga lärandet. Kultursektorns organisatoriska kapacitet skall
stärkas för att lägga tonvikten på företagarandan och utbildning inom
förvaltningsnivå. Vidare skall handlingskraftiga partnerskap mellan olika branscher
utvecklas för att öka effekten av investeringar inom kultur.
Kulturen ska vara ett väsentligt inslag i EU:s internationella förbindelser.
Mångfalden av kulturyttringar ska stärkas vid förbindelser både inom och utanför
EU. EU skall även arbeta för ökat samarbete med de internationella organisationer
som är verksamma inom kulturområdet.
1.2 Nationella kulturpolitiska mål
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten
som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken främja allas möjlighet till
kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor; främja
kvalitet och konstnärlig förnyelse; främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas; främja internationellt och interkulturellt utbyte och
samverkan samt särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Målen ska styra den statliga kulturpolitiken men ska även kunna vägleda
kulturpolitiken i kommuner och landsting.
1.3 Regionala kulturpolitiska mål
Västra Götalandsregionens kulturpolitik syftar till demokratisk öppenhet,
konstnärlig kvalitet, social relevans, ekonomisk potential och regional profilering.
För att förverkliga dessa mål har fem strategiska områden valts ut och som ligger
till grund gör kulturnämndens alla beslut och omfattar; vidgat deltagande, utveckla
kapaciteter, gynna nyskapande, nyttja tekniken och öka internationaliseringen.
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1.4 Fyrbodals kulturpolitiska mål
Fyrbodals kommunalförbund har som vision att skapa landets bästa system för att
stödja kulturföretagande och verksamheter inom kulturområdet. Målsättningarna är
fler verksamma genom ökat kulturföretagande; successiv utveckling av
korsbefruktning kultur – näringsliv; långsiktig utveckling av samarbete mellan
konstnärer och planerare; Fyrbodals unika och befintliga fördelar, bygdens historia,
natur och geografiska läge utvecklas för kulturproduktion samt att barn och ungas
delaktighet i kulturlivet ska öka genom att aktiviteter av och med barn och unga
prioriteras.
1.5 Dalslands kulturpolitiska mål
I arbetet med att ta fram en gemensam strategi för kultur i Dalsland har vissa
övergripande områden prioriterats; attraktivitet, mötesplatser, barn- och unga,
kultur- och turism, kulturkraft samt samverkan- och dialog. En samverkansgrupp
bestående kulturansvariga från samtliga kommuner i Dalsland tillsammans med
Dalslands turist AB arbetar vidare med att samordna och stödja kulturens
utveckling i landskapet.
1.6 Översiktsplanen och framtidsvision
Enligt visionen i Översiktsplanen så ska Bengtsfors kommun vara en livskraftig
kommun genom samarbete och individuell utveckling. Kulturen har en alltmer
betydande roll i samhället. Översiktsplanen tar fasta på kommunens stora utmaning
att locka nya invånare. Kulturens roll som tillväxtfaktor gör att kulturlivet måste få
en mer framträdande roll i kommunen. Genom kultur kan visionen konkretiseras på
ett mycket bra sätt. Samarbete och dialog stärker banden mellan kommunala
verksamheter och invånare. Med dessa förutsättningar ges också individen
möjlighet att utvecklas.

Konstnärlig utsmyckning, prakturna av Lina Söderberg. Foto: Sofia Magnusson
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1.7 Bengtsfors kommuns kulturstrategiska mål
Kulturstrategin för Bengtsfors kommun, som antogs i maj 2014, innehåller följande
kulturstrategiska utvecklingsområden:
o Kultur i Bengtsfors kommun ska utvecklas till en levande kraft för
sysselsättning, turism, näringsliv, boende och demokrati.
o Kulturarbetet inom barn- och ungaområdet ska stärkas.
o Två starka kulturarenor ska utvecklas; Mötesplats Kulturkvarteret och
Mötesplats Steneby. Dessa kulturarenor blir nav för kommunens övriga
mötesplatser och för kommunens kulturliv.
o Former för intern och extern samverkan ska utvecklas.
o Kommunens historia ska synliggöras och användas som en resurs i form av
byggnader, miljöer, traditioner och berättelser för att skapa attraktivitet,
identitet och en god livsmiljö.

Hällristningarna i Tisselskog. Foto: Maria Ljungberg

1.8 Kulturplan för Bengtsfors kommun
Kulturplanen är ett kommunalt instrument i den dagliga verksamheten för att
förverkliga de övergripande målen och de kulturstrategiska utvecklingsområdena.
Bengtsfors kommun står nu inför arbetet med att bygga upp en förbättrad kulturell
infrastruktur. Genom att ta till vara allt det som redan finns och utöka samarbetet
med en bredd av aktörer kommer kommunens kulturliv att växa och få ett än
starkare fäste.
Ett brett och kvalitativt utbud av scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur,
design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet är
byggstenar i den attraktiva kommunen. Detta ger oss en identitet som vi kan känna
oss stolta över.
Med fokus på kultur arbetar vi med stort engagemang där ledorden är demokrati,
jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. Ledorden kopplas till de övergripande
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målen på nationell och regional nivå med syftet att öka deltagandet vid kulturella
arrangemang.
Genom att korsbefrukta kultur, teknik och näringsliv över traditionella gränser
skapas nya möjligheter, vilket medför fler nystartade företag inom de kulturella och
kreativa näringarna. Detta för i sin tur med sig att allt fler vill bo och leva i
Bengtsfors kommun. Att främja kultur-upplevelser, skapandeförmågor och bildning
är strategiska åtgärder för att förbättra folkhälsan. Kommuner som arbetar för att
möjliggöra ett brett och rikt kulturliv får minskade ohälsotal.
I arbetet med att ta fram denna kulturplan har en bred dialog förts som inkluderat
näringsliv, föreningsliv, kulturutövare, byalag, privatpersoner och kommunala
verksamheter. Framtagandet av både kulturstrategi och kulturplan har skett av
kommunala tjänstemän med hjälp av Kultur i Väst och Västarvet.

2 Kultur i våra verksamheter i dag
Det sjuder av kulturella aktiviteter och inslag i Bengtsfors kommuns verksamheter.
Dagverksamheterna på de särskilda boendena är fyllda av kulturella arrangemang,
som vernissage, tipspromenader, cruising, gympa, musikunderhållning i olika
tappningar, kräftskivor, trädgårdsodling, utflykter och mycket mer. Förskolor och
skolor anordnar vasalopp, förskolans dag, vernissage, bamselopp, cabareter,
studentsläpp, cafékonserter, författar- och cirkusbesök, dans, föreläsningar och
traditionella högtidsfirande för att nämna några.
Inom området för kultur och fritid anordnas idag ett stort utbud av kulturella
aktiviteter. Utställningar i konsthallen, Olga Birkfeldts årliga konstpris, kulturpris,
kulturskola, biblioteksverksamhet, café- och berättarkvällar, film- och
teaterföreställningar samt den årliga eld- och ljusfesten är ett axplock av vad som
händer. Kultur- och fritidsområdet samverkar även med kommunens externa
kulturutövare.

Konsthallen i
Bengtsfors. Foto Bengtsfors kommun
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3 Att använda kultur som resurs
Kultur är en resurs ur flera olika aspekter. Kultur är en viktig del i att skapa tillväxt
men framförallt så är kultur en resurs som kan öppna nya dörrar och bygga broar
mellan människor och verksamheter. En förutsättning är att kulturens arena är
tillgänglig för alla och att alla erbjuds möjlighet att delta på lika villkor.
Kultur är en kraftfull, utmanande och fri kraft för yttrandefrihet och kan användas
som ett redskap för att minska utanförskap i en föränderlig värld. Barn och ungas
delaktighet i kulturlivet ska prioriteras. En sådan prioritering gör föräldrarna
indirekt involverade i kulturella aktiviteter och medför ett vidgad deltagande.
Halmens hus och Gammelgården, EKA-miljörum, Baldersnäs herrgård, Dalslands
kanal med slussmiljöer, hällristningarna i Tisselskog, Stenebyskolan, bruksmiljöer,
konstvandringar, kanotmaraton, folkparker, dressinbana med turistjärnväg,
godisfabrik och ett vackert centrum med gästhamn är ett axplock av vad Bengtsfors
kommun har att erbjuda. Närheten till andra viktiga kulturella besöksmål som till
exempel Not Quite, Dalslands museum och konsthall och akvedukten i Håverud
bildar synergieffekter som ökar kulturens status i vårt närområde. Kommunen har
ett stort kulturarv och en fantastisk natur där närheten till vatten är en stor tillgång.
Att i samverkan med föreningsliv, företag, studieförbund, kulturarbetare och
engagerade samhällsföreningar ta till vara på vårt rika utbud och använda det som
en resurs, gör oss till en kommun med de bästa förutsättningarna att lyckas!
3.1 Kultur och jämlikhet
Kultur i Bengtsfors kommun ska erbjuda alla rätt till deltagande samt möjlighet till
inflytande på kulturlivet oavsett religion, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet,
kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck och ålder.
3.2 Kultur och mångfald
Den kulturella mångfalden i Bengtsfors kommun ska ge uttryck för en mängd stilar,
uttryck och konstformer samt återspegla kultur för människor från olika delar av
världen. I en internationaliserad värld är det viktigt att individer med olika
kulturella bakgrunder möts för ökad förståelse och kunskap. Kultur ska främja
nätverk, nya tekniker, metoder och värderingar som gynnar nyskapande. Bengtsfors
kommun erbjuder mötesplatser och plattformar för att stimulera såväl traditionella
som framtida kulturyttringar.
3.3 Kultur som verktyg för integration
Halmens hus har internationella samarbeten med hantverkare från till exempel
Afrika. Strömkullegymnasiet har utbyte med Kina och erbjuder möjligheten att
studera kinesiska. Kunskapsutbyte kring kulturarv och traditioner ökar förståelse
och ger en ökad samhörighet. Andra länders historia, seder och bruk är en kulturell
resurs. Att använda kultur för att aktivt integrera nyanlända är en investering för
framtiden. Sång, musik och teater kan till exempel vara ett sätt att snabbare lära sig
det svenska språket.
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Afrikanska trummor. Foto: Sofia Magnusson

3.4 Kultur och tillgänglighet
Bengtsfors kommun ska aktivt arbeta för ökat deltagande i kulturella aktiviteter, i
synnerhet den yngre generationen och våra nya svenskar. Vidare ska möjligheterna
för fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta delta i kulturlivet förbättras.
3.5 Kultur och folkbildning
Våra studieorganisationer spelar stor roll i nuvarande och framtida kulturarbete,
dels för individen och dels för grupper att få möjlighet att utöva och uppleva kultur.
Studieorganisationerna är därför viktiga samarbetspartners inte minst vid
samarbetet med kulturskolan.
Bidrag som studieorganisationer får från Bengtsfors kommun flerdubblas när de
växlas upp i olika aktiviteter.
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4 Bengtsfors kommuns kulturstrategiska mål
Kommunfullmäktige har antagit fem kulturstrategiska mål i kulturstrategin.
4.1

Kultur i Bengtsfors kommun ska utvecklas till en levande kraft för
sysselsättning, turism, näringsliv, boende och demokrati.
Att öka attraktiviteten för boende och besökare är en viktig del för kommunens
framtid. Bengtsfors kommun har några kvalitéer där vi sticker ut lite extra. HDK
Stenebyskolan är en speciell tillgång som vi kan vara stolta över och Halmens hus
och Gammelgården likaså. I en kommun som präglas av öppenhet och tolerans föds
och frodas kreativitet. Kreativiteten är dessutom en bra grogrund för framtida
företagande. Kommunens kulturarbete är därför en förutsättning för en ökande
tillväxt och ökad inflyttning.

4.2 Kulturarbetet inom barn- och ungaområdet ska stärkas.
Barn- och ungas möjlighet att delta i kulturlivet är en viktig del, så viktig att en
särskild barn- och ungaplan skall framarbetas. Barn- och ungdomars behov och
synpunkter ska därför särskilt beaktas i planarbetet. Detta arbete kommer att ske i
samverkan med Västra Götalandsregionen.
4.3

Två starka kulturarenor ska utvecklas; Mötesplats Kulturkvarteret och
Mötesplats Steneby. Dessa kulturarenor blir nav för kommunens övriga
mötesplatser och för kommunens kulturliv.

Mötesplats Kulturkvarteret

Mötesplats Kulturkvarteret ska utvecklas och omfattar Kulturskolan,
Utvecklingscentrum+, Strömkullegymnasiet med bibliotek, konsthall och
sessionsal, fritidsgården, Odeon, Bengtsgården och Franserudsskolan. Ambitionen
är att skapa en kreativ mötesplats som knyter samman offentlig verksamhet,
förenings- och näringsliv med olika kulturuttryck och åldrar. För att synliggöra
Kulturkvarterets karaktär och sammanhang bör det arbetas både med den fysiska
miljön som med att bygga det mentala begreppet Mötesplats Kulturkvarteret.
Mötesplats Steneby

Stenebyskolan och HDK vid Steneby/Göteborgs Universitet
är med sina unika utbildningar en stor tillgång för både kommunen och för Västra
Götalandsregionen. För tillväxten är det betydelsefullt att Steneby fortsätter att
utvecklas som mötesplats och som resurs för näringsliv, offentlig verksamhet och
övriga organisationer. Västra Götalandsregionen har skjutit till medel för att
utveckla Mötesplats Steneby och en verksamhetsledare har anställts för att arbeta
med detta. I dialog med Steneby är kommunens ambition att möta upp med
åtgärder som till exempel den fysiska utemiljön.
Steneby bibliotek och konsthall är redan idag en viktig mötesplats där det bedrivs
ett utbud med hög kvalitét. Steneby bibliotek har med sina fantastiska lokaler en
stor utvecklingspotential. Ambitionen är att mötesplats Steneby ska bli en naturlig
träffpunkt för konst, hantverk och design i regionen och bidra till utveckling i
Dalsland.
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Steneby konsthall. Foto: Martin Gustavsson

Scenerna och andra mötesplatser

Det finns ett flertal scener, samlingslokaler och kyrkor i kommunen som kan
erbjuda möjligheter till framträdanden. Utomhusscener och dansbanor finns i
Vårvik, Laxarby, Torrskog, Bengtsfors centrum och EKA-miljörum. I Billingsfors
finns den unika friluftsteatern som tillkom redan 1792 med möjlighet till 500
sittplatser. Festplatsen Granbacka och Folkparken Valhall håller genom ideella
krafter på att återuppväckas. Biografen Odeon har utöver filmvisningar möjlighet
att erbjuda en scen för olika framträdanden. Andra viktiga mötesplatser är ju
konsthallar och bibliotek.
4.4 Former för intern och extern samverkan ska utvecklas.
Samverkan är ett måste för ett ökat kulturliv. I arbetet med att ta fram denna
kulturplan har kommunens samtliga verksamhetsområden involverats. Syftet är att
kultur ska få en mer framträdande roll även i verksamheter utanför kultur-och
fritidsområdet. Det är så vi bygger grunden för det interna samarbetet.
Kommunen skall vara initiativtagaren till möten för ökad dialog externt.
Föreningsliv, studieorganisationer, företag och kulturutövare med flera är alla
viktiga i det framtida kulturarbetet i kommunen. Kommunen skall om möjligt vara
en naturlig delaktör även vid externa tillställningar och arrangemang. Genom att
utveckla och arbeta aktivt med kulturfrågor stärks samhörigheten kommuninvånare
emellan.

Sida

11(13)

Bengtsfors kommun
Datum

Kommunledningskontoret

4.5

2015-08-19

Kommunens historia ska synliggöras och användas som en resurs i form
av byggnader, miljöer, traditioner och berättelser för att skapa
attraktivitet, identitet och en god livsmiljö.

Gammelgården och Halmens hus – resurser att utveckla

Majberget är ett av kommunens största besöksmål. Gammelgårdens och Halmens
hus unika förutsättningar behöver tas till vara och vidareutvecklas. För att locka fler
besökare behövs gräns- och generationsöverskridande verksamheter så att området
kan användas både för det nyskapande som det traditionella hantverket.
Gammelgården står inför stora utmaningar. Det handlar om ett 20-tal hus som
behöver vårdas och underhållas. Gammelgården är en unik resurs där det finns
möjlighet att bedriva byggnadsvårdsutbildningar med extra fokus på ungdomar och
nyanlända. Kunskap förs vidare till nya generationer och är en investering för
framtiden.
Halmens hus berättar om varför halmen fått så stor betydelse i denna del av
landskapet Dalsland. Halmens hus har ett regionalt uppdrag och med
halmtraditionen som grund och med siktet inställt på framtiden arbetar Halmens
Hus med att hitta nya spännande sätt att använda materialet. Här arrangeras
utställningar, kurser, föreläsningar, konserter och andra evenemang.

Bild från Uttryckslabbets föreställning på Halmens Dag 2004. Foto: Pia Sunneräng

Sida

12(13)

Bengtsfors kommun
Datum

Kommunledningskontoret

2015-08-19

Vår industrihistoria – en framtida resurs
Dalslands kanal med sjöar och vattendrag har haft stor betydelse för etablering av
industrier och på så sätt utvecklat våra tätorter. Bengtsfors kommun är rik på
kulturhistoriskt intressanta byggnader och bruksmiljöer. I samverkan med
näringsliv och andra parter strävar vi efter att tillgängliggöra dessa intressanta
industri- och bebyggelsemiljöer. Information om historia och nuläge kan genom
olika informationslösningar ges för såväl invånare som besökare. Detta är ett led i
att använda vår kulturhistoria som en viktig del för att marknadsföra kommunen,
inte minst vid turismsammanhang.

5 Handlingsplan 2015-2020
För att omsätta de fem kulturstrategiska målen i praktiken har dessa brutits ner till
konkreta mål och aktiviteter. Mål och aktiviteter finns i en handlingsplan för
kommunens olika verksamheter, där det tydligt framgår vem som är ansvarig för att
de olika aktiviteterna påbörjas och genomförs. Nedan följer ett axplock ur
handlingsplanen.
Mål

Aktivitet

Vårda och underhålla kulturhistoriska
byggnader och miljöer

Förbättrad tillsyn kulturhistoriska
bebyggelsemiljöer

Uppdatera kulturhistorisk
byggnadsinventering

Genomföra byggnadsinventering,
2 socknar/år

Ny kulturplan för barn- och unga

Framtagandet av ny kulturplan för
barn- och unga

Ny biblioteksplan

Framtagandet av biblioteksplan

Inrätta Bengtsfors kommuns årliga
kulturvecka

Initiera och samordna införandet av en
kulturvecka

Synliggöra kommunens industrihistoria

Initiera ett brukshistorieprojekt
tillsammans med berörda parter

Majberget är ett utbildnings- och
integrationsnav

Starta upp ett projekt inom
folkhälsa/integration/utbildning på
Majberget

Kulturkvarteret är en mötesplats för
interna och externa aktörer

Tillsätta en utvecklingsgrupp för
Kulturkvarteret, där Odéon och
Kulturskolan bildar navet för kultur i
Bengtsfors tätort.

Bengtsfors kulturskola ska bli
en av de främsta i landet

Integrera Kulturskolan i
Kulturkvarteret.
Ökad samverkan mellan kulturskolan
och andra skolor.
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6 Kultur och politik
Den politiska arenan sätter prägel på hur förvaltningen ska arbeta med kommunens
framtida kulturliv. Det är genom politiska målformuleringar kulturens status kan
höjas. Det kan ta sig uttryck i form av satsningar på enskilda kulturarbetare eller
olika samarbetsprojekt. De kommunala verksamheterna har stora önskemål om att
arbeta vidare med öronmärkta pengar till väl valda projekt, i synnerhet till den
estetiska utformningen.
Det finns ett flertal möjligheter till medfinansiering av olika kulturprojekt.
Kulturens område har dock en så stor vidd att det behövs någon som koordinerar
projektidéer som till exempel hantverksutbildningar vid Gammelgården, kultur som
resurs för integrationen, kultur som resurs för ökad folkhälsa och ökad delaktighet
för barn och unga. Att lyfta kultur som en resurs för tillväxt och attraktivitet utöver
den dagliga verksamheten kräver krafttag både ekonomiskt som resursmässigt.

7 Kultur i våra verksamheter i morgon
Alla kommunala verksamhetsområden lyfter fram hur viktig kultur är för såväl
kommuninvånare som besökare. Det finns många idéer och förslag på framtida
kulturaktiviteter som skulle genomföras i verksamheterna. En del förslag kan
genomföras inom befintliga budgetramar och handlar istället om att nya broar ska
byggas mellan olika verksamheter för att få till nya samarbeten. Andra förslag
kräver politiska beslut för att skapa de finansiella förutsättningarna som krävs för
ett genomförande.
Idéerna handlar om allt från gratis kulturskola till alla barn och filmer i
marknadsförningssyfte till att genomföra kulturhistoriska byggnadsinventeringar
och installera gratis hotspots (trådlösa nätverk) på attraktiva platser i kommunen.
Ett utökat utbyte mellan verksamheterna lyfts också fram, exempelvis samarbete
mellan Strömkullegymnasiets estetprogram och dagverksamheten på de särskilda
boendena samt förskolors luciatåg på särskilda boenden. Det finns också stora
projekt som föreslås. Att starta byggnadsvårdsutbildningar på Majberget i syfte att
skapa sysselsättning för ungdomar och nyanlända samtidigt som byggnaderna på
Gammelgården restaureras är ett projekt som kräver såväl finansiella som
personella resurser.

8 Uppföljning av kulturplanen
Kulturplanen sträcker sig över åren 2015-2020. De kulturella aktiviteter som företas
i kommunens olika verksamheter och hur de kulturstrategiska målen och
handlingsplanen följs upp skall årligen återges i samband med bokslut. På så sätt får
kultur en mer framträdande roll än tidigare. Kulturarbetet skall även återges till
politiken med minst en årlig redovisning.
Särskilda äskanden i budget med anledning av kulturarbetet görs av ansvarig
områdeschef.

