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1 Inledning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016 att ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att 
ta fram en handlingsplan för kultur som ska gälla under perioden 2018-2022. 
Huvuduppdrag Samhälle och enheten för Allmänkultur har arbetat fram nu 
föreliggande förslag. 
 
Kulturen har ett egenvärde genom sina olika konstformer. Den är också 
betydande för utvecklingen av både samhället och dess individer genom 
möjlighet till vidgat perspektiv och ökad förståelse för både oss själva och 
andra. Kulturen kan vara den kraft som får invånare att mötas, beröras och 
utvecklas. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med handlingsplanen är att berätta vad Ängelholms kommun vill 
utveckla inom kultur under perioden 2018-2022. Handlingsplanen bygger på 
ett antal prioriterade målområden med tillhörande aktiviteter som talar om hur 
varje målområde ska utvecklas. 

 

1.2 Underlag och styrdokument 
Handlingsplanen tar avstamp i Ängelholms Framtidsförklaring 2015-2018, 
Ängelholms styrmodell Ratten samt kommunfullmäktiges målbild för Kulturen 
som samhällsbyggare. Handlingsplanen tar också hänsyn till Region Skånes 
kulturplan och Familjen Helsingborgs delregionala kulturplan 

Ängelholms Framtidsförklaring 2015-2018 
I Ängelholms Framtidsförklaring framgår ett antal målområden. Ängelholms 
kommun vill ge Ängelholms unga förbättrat utrymme till kulturen. Man vill 
också främja fritidsaktiviteter för framförallt unga, där unga kan skapa sig ett 
sammanhang och därigenom få förebilder och gemenskap.  

Ängelholms kommuns styrmodell Ratten  
Huvuduppdrag Samhälle ska skapa förutsättningar för ett attraktivt och 
hållbart Ängelholm. I 2018 års verksamhetsplan lyfter Kultur och stad därför 
fram betydelsen av att föra ut kulturen i staden och skapa goda mötesplatser, 
samt att agera som möjliggörare. 

Kulturen som samhällsbyggare 
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att ge beredningen för kultur, idrott och 
fritid i uppdrag att utarbeta en långsiktig målbild för kulturen som 
samhällsbyggare, vilken ska stå klar i maj 2018. Arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har löpt parallellt med fullmäktiges uppdrag gällande den 
långsiktiga målbilden. Det har skett kontinuerliga avstämningar för att säkra de 
båda dokumentens överensstämmelse.  
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Region Skånes Kulturplan 2015 – 2020  
Region Skåne har två kulturpolitiska mål:  

• Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets. 
Region Skåne ska verka för ett ökat konst- och kulturutbud av hög 
kvalitet i Skånes kommuner samt bidra till att kultur är tillgänglig i hela 
Skåne. Detta förutsätter en väl fungerande kulturell infrastruktur och 
ett flöde mellan olika konstnärliga och kulturella verksamheter.  
 

• Alla har möjlighet att delta i Skånes kulturliv och kulturupplevelser.  
Fler människor ska oavsett individuella och geografiska förutsättningar 
ha tillgång till ett brett och varierat utbud. Kanaler för påverkan, en 
ökad brukardialog samt bättre möjligheter till eget skapande ska 
fortsätta utvecklas. Dialogen mellan kommuner och kulturinstitutioner 
om frågor som rör tillgänglighet och delaktighet ska fortsatt utvecklas.  

 
Delregional kulturplan 2015-2019 
I Familjen Helsingborgs delregionala kulturplan finns sex fokusområden.  
 

• Stärkt samverkan – vidareutveckla kulturområdet i linje med nationella 
och regionala planer.  
 

• Synliggörande - marknadsföra Familjen Helsingborgs kulturutbud 
genom gemensamma kommunikationskanaler.  
 

• Brukardialog - stärka medborgarnas möjlighet till ökad delaktighet och 
påverkan.  

 
• Kulturprojekt med bredd och spets - prioritera gränsöverskridande 

kulturupplevelser.  
 

• Kulturella och kreativa näringar - stärka det kulturella 
produktionsperspektivet.  

 
• Kulturella fyrtorn - lyfta fram symbolskapande besöksmål för 

regionens kultur- och besöksnäring. 
 

2 Handlingsplanen 
Med dessa styrdokument som utgångspunkt har Ängelholms handlingsplan för 
kultur antagit en övergripande målbild:  
 
Tillgänglighet och delaktighet ska genomsyra Ängelholms kulturliv. 
 
Tillgänglighet handlar om alla människors möjligheter att kunna ta del av 
kulturen. Delaktighet handlar om alla människors möjligheter att känna sig 
involverad med möjlighet att påverka, och att kunna vara en del av kulturen.  
 
För att kunna nå den övergripande målbilden har det civila samhället en viktig 
roll. Det civila samhället är en förutsättning för ett rikt kulturliv i Ängelholm, 
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och det kan definieras som en arena åtskild från staten, marknaden och det 
enskilda hushållet, skapad av enskilda människor, grupper och organisationer 
som agerar tillsammans för gemensamma intressen (Sida, 2014). Ängelholms 
kommun vill ta tillvara och möjliggöra det civila samhällets kraft och 
engagemang, och skapa förutsättningar för utveckling inom den sociala kontext 
de verkar i. 
 
Handlingsplanen är indelad i fem målområden som i sin tur består av ett antal 
delmål. För att kunna förtydliga och uppnå dessa delmål har tillhörande 
aktiviteter utformats. Dessa är specifika, tydliga och avgränsade och kan mätas 
för att se om målen uppnåtts. Till sist följer aktiviteterna en tidplan som 
beskriver när aktiviteterna ska genomföras. 

 

2.1 Målområde 1 – Rum för kultur 
För Ängelholms kommun handlar Rum för kultur om att verka för miljöer 
som stimulerar såväl kulturutövande som kulturupplevelser. 
 
Delmål: 
1. Verka för att kulturen kan upplevas i andra miljöer än det förväntade. 
2. Profilera befintliga mötesplatser. 
3. Stärka kommuninvånarnas egna kulturaktiviteter genom att agera som 

facilitator. 
 

Aktivitetsplan 
Aktivitet/åtgärd Delmål Tidplan 

Arrangera föreställningar inom musik, teater och konst utanför dess  
traditionella arena. Exempelvis på Rönneå och i Kronoskogen. 1 Löpande 

Visa utställningar av aktuella samhällsfrågor i Rådhusets utställningsverksamhet. 2 Löpande 

Förstärka föreningsverksamheten på Kronohäktet. 2 Start 
2018 

Årligen visa utställningar med nordisk representation på Galleri Moment. 2 Start 
2020* 

Aktivt erbjuda lokaler för kommuninvånarnas egna kulturaktiviteter genom att 
uppmuntra föreningar att använda Kronohäktet och Rådhuset, samt att stärka 
närbiblioteken som mötesplatser under meröppettiderna. 

3 Löpande 

I samarbete med biblioteket utveckla och förtydliga konceptet Öppen Scen på 
Ängelholms stadsbibliotek som en inspirationsplats för familjer, barn och  
vuxna genom att aktivt bjuda in det civila samhället. 

3 Löpande 

*Under förutsättning att ombyggnaden av biblioteket står klar. 
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2.2 Målområde 2 – Kultur för alla 
För Ängelholms kommun handlar Kultur för alla om att alla kommuninvånare 
ska ha möjlighet att ta del av olika kulturupplevelser i Ängelholm. 
 
Delmål: 
1. Synliggöra och samla kulturaktiviteter för både kulturaktörer och för dess 

deltagare och publik. 
2. Verka för att innehållet i Ängelholms kulturutbud innefattar både bredd 

och spets. 
3. Använda kulturen för att stimulera till integration. 
4. Använda den digitala tekniken i högre utsträckning för att synliggöra och 

samla kulturutbudet. 
5. Verka för att årligen ge alla elever i grundskolan en professionell 

kulturupplevelse. 
 

Aktivitetsplan 
Aktivitet/åtgärd Delmål Tidplan 

Årligen genomföra Kulturveckan under vecka 44 för att synliggöra kommunens 
kulturliv och erbjuda en bredd av kulturaktiviteter. 1 Löpande 

Förädla innehållet i Ängelholms kulturutbud genom att säkerställa att kommunens 
egna arrangemang har hög konstnärlig kvalitet. 2 Löpande 

Att inom verksamheten för Kultur och stad utveckla Ljusfesten till att omfatta  
fler aktiviteter vid och i Rönneå.  2 Start 

2018 

Utveckla Internationellt Café genom förstärkt gränsdragning mellan de samverkande 
aktörerna för att renodla konceptet och locka fler deltagare.  3 

Start 
våren 
2018 

Initiera After School på Kronohäktet i samarbete med föreningar och  
Aktivitet förebygger. 3 

Start 
våren 
2018 

Använda digital teknik så som QR-koder och appar för 
att synliggöra sevärdheter i stadsmiljön, så som konstverk, parker och byggnader. 4 Start 

2020 

Årligen genomföra kulturgarantin i samverkan med skolorna, för att erbjuda  
elever i grundskolan olika kulturupplevelser så som dans, teater, film,  
museibesök, konst och musik. Upplevelsen ska i möjligaste mån ske på dess 
professionella arena. 

5 Löpande 

 
 

2.3 Målområde 3 – Kultur som besöksnäring 
För Ängelholms kommun handlar Kultur som besöksnäring om att genom 
ett utvecklat samarbete mellan kultur och besöksnäring skapas tillväxt och 
kommunens attraktion stärks, både för kommuninvånare och för besökare. 
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Delmål: 
1. Locka besökare med regionens attraktiva naturområden som draghjälp, 

genom att stärka redan befintliga aktiviteter och arenor för kultur. 
2. Aktiv samverkan inom Familjen Helsingborg. 
3. Fördjupat samarbete med Ängelholms näringsliv, i synnerhet inom 

destination- och centrumutveckling. 
 

Aktivitetsplan 
Aktivitet/åtgärd Delmål Tidplan 

Göra Land art till en återkommande satsning i samverkan med Kattegattleden, 
Skåneleden, Familjen Helsingborg och närliggande regioner. 1 Löpande 

Använda en gemensam evenemangsdatabas inom Familjen Helsingborg. 2 Start 
2019 

Genomföra ett antal aktiviteter i samverkan med Ängelholms Näringsliv. 3 Start 
2018 

 
 

2.4 Målområde 4 – Kultur och hälsa 
För Ängelholms kommun handlar Kultur och hälsa om att implementera 
kulturen i ett vårdsammanhang. 
 
Delmål: 
1. Samverka med huvuduppdrag Hälsa gällande kultur i vården. 
2. Samverka med Hälsostaden. 
 

Aktivitetsplan 
Aktivitet/åtgärd Delmål Tidplan 

Genomföra projektet Dåtid och Nutid genom utbildningsinsatser till 
träffpunkternas kulturombud. 1 

Start 
våren 
2018 

Genomföra ett till två konstsamtal per termin på kommunens äldreboenden, 
träffpunkter eller LSS-boenden, samt erbjuda dessa konstsamtal till kommunens 
privata äldreboenden. 

1 
Start 
våren 
2018 

Initiera möjligheten för ett samarbete gällande Artist in residence. 2 Start 
2019 

 
 

2.5 Målområde 5 – Kulturarvet som kunskapsbärare 
För Ängelholms kommun handlar Kulturarvet som kunskapsbärare om att 
stärka och tillvarata Ängelholms identitet ur ett historiskt och samtida 
perspektiv. 
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Delmål: 
1. Stärka samverkan mellan museer i Ängelholm. 
2. Synliggöra Ängelholms lokalhistoriska arv. 
3. Synliggöra det samtida lokalsamhället i Ängelholm. 
 
 

Aktivitetsplan 
Aktivitet/åtgärd Delmål Tidplan 

Formalisera ett samarbete mellan Ängelholms tre större museiverksamheter. 1 Start 
2018 

I samverkan med föreningarna bilda en ny driftsorganisation av de tre 
museiverksamheterna. 1 Start 

2019 

Uppmunta till det lokalhistoriska intresset genom att levandegöra Ängelholms 
samlingar, så som dess hantverks- och industrihistoria, genom föreläsningar, 
aktiviteter, utställningar, museilåda och/eller liknande. 

2 Löpande 

Använda GIS för att synliggöra historiska och samtida platser som har och har haft 
betydelse för Ängelholm. 2 Start 

2018 

Uppmärksamma dagens Ängelholm genom att tillföra en ny walk of fame-platta 
vartannat år till Storgatan i Ängelholm. 3 Start 

2018 

Beakta ett interkulturellt perspektiv i både löpande verksamhet och under 
kulturveckan, i form av utställningar, aktiviteter och arrangemang. 3 Löpande 

 
 

 

3 Former för uppföljning 
Uppföljning ska ske årligen i samband med ordinarie uppföljningar, så som 
årsredovisning och delårsredovisning. 

 
Under år 2022 ska handlingsplanen revideras inför nästkommande period. 
 

4 Avslutning 
Syftet med handlingsplanen är att berätta vad Ängelholms kommun vill 
utveckla inom kulturområdet. Den övergripande målbilden är att tillgänglighet 
och delaktighet ska genomsyra Ängelholms kulturliv. 

 
Genom att stimulera till samverkan mellan civilsamhället och kommunen kan 
kulturens roll stärkas och utvecklas, vilket leder till ett mer attraktivt 
Ängelholm för medborgare och besökare. 
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