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INLEDNING 
Höganäs kommun - väl värt att investera i, används som devis i kommunens nya vision 
för framtiden, 2015-2025. Ett sådant uttalande är en utmaning som förpliktigar. I visionen 
framgår tydligt vikten av att stärka kommunens attraktivitet så att fler människor flyttar till vår 
kommun. Bland de tillgångar som är särskilt viktiga nämns vår unika natur, keramikbygden, 
de många konstnärerna och vår speciella Höganäs-anda. Den anda som säger att allt är möjligt. 
Det gäller den utvecklingsdrivande politiken men också det engagemang som finns bland 
medborgare, företag och föreningar som alla fungerar som ambassadörer för Höganäs 
kommun.  
 
Den tid som inte krävs för arbete, skola eller andra fasta sysslor kan vi kalla den fria tiden. På 
den fria tiden vill människor ha möjlighet att ägna sig åt aktiviteter de tycker är roliga, 
avkopplande eller på annat sätt intressanta och stimulerande. Sådana aktiviteter skapar dock 
också andra samhällsvärden. Att exempelvis verka i en förening skapar en förståelse för den 
demokratiska processen, utvecklar ledarskap och förståelse för vikten av att verka tillsammans 
för ett högre syfte. Fysisk och kulturell aktivitet bidrar till ett hälsosammare och rikare liv och 
kan bidra till möten över olika gränser. Möten som bidrar till integration och förståelse för 
andras situation och villkor.  
 
Den fria tiden är kanske den tid människor värdesätter mest. Den är så viktig att den 
kan bidra till var vi väljer att bosätta oss. Höganäs kommuns strävar efter att bli en av Skånes 
bästa boendekommuner. och vi tror att erbjudandet om möjligheter till en rik, utvecklande 
och meningsfull fritid är ett av de viktigaste erbjudanden en kommun kan ge.  
 
Höganäs kommuns kultur- och fritidspolitiska program ska ge vägledning inför beslut 
i kultur- och fritidsfrågor. Programmet ska också inspirera till engagemang i kommunens 
mångfacetterade kultur- och fritidsliv.  
 
Programmets huvudområden är kultur, bibliotek, idrotts- och föreningsliv, bad och 
ungdomsverksamhet. Dessa huvudområden tar sin utgångspunkt i olika kartläggningar av 
nuläget i Höganäs kommun, en rad nationella styrdokument och olika kommunala beslut och 
har tagits fram av kultur- och fritidsutskottet och kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
En verksamhetsplan med konkreta förslag på mål och åtgärder kopplas årsvis till programmet 
och utvärderas i samband med bokslutsarbetet.  
 
Frågor, tankar och idéer kring programmet mottas tacksamt på e-post till 
kommunen@hoganas.se. 
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AKTIVITETER 
Kommunens invånare ska erbjudas ett rikt utbud av aktiviteter för alla åldrar. Våra 
verksamheter ska därför kännetecknas av traditionellt tillika innovativt och nytänkande utbud. 
Mod ska finnas att prova nytt och annorlunda.  
 
Vi vill…  

 att kommunens invånare väljer att spendera sin fria tid i Höganäs kommun genom 
att erbjuda ett attraktivt utbud av upplevelser och aktiviteter 

 

BARN OCH UNGA 
Barnkonventionen slår fast att alla barn och unga har rätt till fritid, lek och vila och rätt att 
delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter. I Höganäs tar vi fasta på detta. Barn och unga i 
Höganäs ska kunna ta del av ett professionellt kulturliv och själva få uttrycka sig, på egen hand 
och tillsammans med vuxna. Mötesplatser för barn och unga ska finnas i hela kommunen. 

 
Stöd till idrotten riktas främst till breddidrott för barn och unga med målet att alla ska kunna 
delta. Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens behov och förutsättningar. 
Toppning och selektering ska undvikas.  
 
Lättillgängliga grönområden i bostadsområden, öppna skolgårdar och flexibla 
spontanidrottsplatser ska locka fler att röra sig i vardagen. 
 
Vi vill…  

 prioritera barn- och ungdomsverksamhet i alla verksamheter 

 integrera barnkonventionen i våra verksamheter och förankra den i föreningslivet 
 

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 
Biblioteket som social, kulturell och intellektuell mötesplats ställer stora krav på flexibilitet, 
värdskap men även som plats för det livslånga lärandet. De gemensamma, offentliga 
mötesplatserna blir allt färre i vårt samhälle och den kravlösa platsen i det offentliga rummet 
är viktigt för den demokratiska utvecklingen.  
 
Huvudbibliotekets lokaler på Köpmansgatan är inte ändamålsenliga utan måste på sikt 
anpassas efter omvärldens förändringar, användarnas behov och nya uppdrag. 
 
Biblioteken är institutioner i demokratins tjänst där individens behov av information och 
kunskap är i fokus. Det är viktigt att kommuninvånarna kan ta sig till biblioteken och att 
öppettiderna är anpassade till invånarnas behov. 
 
Barn och unga har stor nytta av bibliotekets utbud och tjänster som en väg till lässtimulans 
och informationskompetens. Forskning visar att god läsförmåga är en förutsättning för all 
kunskapsinhämtning. 
 
En förändring av skollagen, där ansvaret för skolbibliotek har flyttats från bibliotekslagen till 
skollagen, innebär att ett bra samarbete med utbildningsnämnden är nödvändigt. Detta gäller 
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både då det finns ett integrerat folk- och skolbibliotek och när skolan använder 
folkbibliotekens service och tjänster. 

 
I enlighet med bibliotekslagen ska alla kommuner ha folkbibliotek. Biblioteken är tillgängligt 
för alla men ska ägna särskild uppmärksamhet åt de prioriterade grupperna, barn och unga, 
personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska samt de 
nationella minoriteterna. 
 
Vi vill…  

 planera för ett kulturhus som kombinerar biblioteksverksamheten med publika ytor 
och en möjlighet att ställa ut konst 

  verka för att alla bibliotek ska vara meröppna bibliotek 
 

DET FRIA KULTURLIVET 
Kulturlivet i kommunen präglas av en livaktig kultur med stor bredd. Kulturutövandet sker 
främst inom kommunala och privata institutioner, av kulturföreningar och studieförbund.  
 
Inom kommunen finns många engagerade professionella kulturskapare, som både är utövare 
och producenter. För dem finns inga kommunala stödformer. Som leverantörer av publika 
upplevelser har de ett stort värde för invånarnas livskvalitet och kommunens attraktionskraft. 
Därför bör kommunen skapa goda förutsättningar för ett professionellt kulturskapande. En 
bra dialog med kulturskapare, amatörer såväl som professionella, är viktig i utvecklingen av 
befintliga och nya kulturverksamheter. 
 
Vi vill...  

 utveckla samarbeten och dialog med olika kulturskapare 

 nå nya ”ovana” målgrupper genom nyskapande och innovativt utbud 
 

DET SPONTANA OCH SJÄLVORGANISERADE 
De självorganiserade aktiviteterna, som genomförs utanför föreningslivet, ökar. Vi vet att 
kommuninvånarna är mer aktiva inom det spontana och självorganiserade nu än för tio år 
sedan. Möjligheterna till spontant idrottande/lekande ska därför förbättras. Att behålla och 
utveckla miljöer som uppmuntrar och stimulerar till spontan fysisk aktivitet eller lek för alla 
åldrar är en viktig komponent i kommunens folkhälsoarbete. 
 
Vi vill…  

 i samverkan med skolan och föreningslivet, inspirera barn och ungdomar till daglig 
rörelse 

 säkerställa att man vid allt detaljplanearbete tar med möjligheten till spontana 
aktiviteter 

 

EVENEMANG 
Möten och evenemang är en viktig del av en plats varumärke och bidrar till att stärka dess 
attraktivitet och identitet som en stad att bo, besöka och verka i samt bidrar även till en hållbar 
framtida stadsutveckling.  
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En satsning på fler möten och evenemang till Höganäs kommun ger kommuninvånarna 
positiva upplevelser och marknadsföring för kommunen och dess näringsliv. 
 
Vi vill 

 verka för att fler föreningar och företag väljer Höganäs till sina evenemang 
 

FOLKHÄLSAN 
Den viktigaste strategin i ett hälsofrämjande arbete är stödjande miljöer. Det handlar om att 
skapa förutsättningar där människor bor och verkar, att engagera dem kring gemensamma 
angelägenheter, att förändra, förebygga och skapa goda sociala mönster och mötesplatser.  
 
Vi vill…  

 utveckla samarbeten med föreningar, region Skåne och med det privata näringslivet 
kring satsningar som förebygger och främjar god folkhälsa för invånare i Höganäs 
kommun 

 skapa projekt och insatser som stärker folkhälsan för kommunens invånare 
 

FRITIDSGÅRDAR 
Fritidsgårdarna i Höganäs ska vara en plats där alla känner sig välkomna oavsett etnisk 
bakgrund, religion, kön, funktionshinder eller politisk åsikt. Fritidsgården ska vara en 
mötesplats för ungdomar efter skolan och ett stöd för den unge att bli vuxen. 

 
Vi vill…  

 erbjuda ett varierat och innovativt utbud som bidrar till utveckling och välbefinnande 

 erbjuda ungdomarna trygga och drogfria miljöer 

 

FÖRANKRING OCH IDENTITET 
För att förstå sin samtid krävs kunskap om det kulturella arvet. Ett samhälle med en tydlig 
och trygg identitet genererar nyfikenhet och öppenhet för växtkraft och utveckling. Den 
keramiska traditionen i Höganäs är stark och har goda förutsättningar att göra kommunen 
ännu mer attraktiv. Kommunen driver för närvarande ingen museal verksamhet i egen regi, 
utan lämnar stöd till stiftelser och föreningar. 
 
Vi vill…  

 fortsätta utveckla Höganäs som Sveriges Keramikbygd 

 

FÖRENINGSDIALOG OCH SAMVERKAN 
Höganäs kommun ska i kultur- och idrottsfrågor samarbeta med föreningar, närliggande 
kommuner och näringslivet. Genom en utvecklad dialog och samverkan ska kommunen få 
större kunskap om föreningslivets villkor och behov samtidigt som föreningslivet lär sig mer 
om kommunens sätt att arbeta. 

 
Eftersom vi vill att alla barn och ungdomar ska inspireras till att välja ett aktivt och hälsosamt 
liv, är även samverkan med skolorna viktig. Genom samverkan med skolorna och 
föreningslivet skapas förutsättningar för att nå alla barn och ungdomar. 
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Vi vill…  

 utveckla forum och former för konstruktiv dialog med föreningslivet 
 

FÖRENINGSLIV 
Föreningslivet i Höganäs är stort, ca 200 föreningar har någon form av verksamhet i 
kommunen. Föreningarnas insatser är avgörande för kommunens utveckling och 
välbefinnande.  
 
Idrottsföreningarna erbjuder en meningsfull och berikande fritid i synnerhet för barn och 
ungdomar. Inom kulturområdet står kulturföreningarna för en stor verksamhet. Utanför 
centrala Höganäs gör Kullens hembygdsförening och byaföreningar ett viktigt arbete.  
 
Genom olika bidrag ger Höganäs kommun föreningarna och idrottsrörelsen möjlighet att 
driva och utveckla sin verksamhet. 
 
Höganäs kommun har också en viktig uppgift i att stötta föreningslivet genom information, 
vägledning och kompetensöverföring. 
 
Vi vill…  

 stödja föreningslivet genom riktade bidrag för barn- och ungdomsverksamhet 

 erbjuda ett brett utbud av utbildningar i samarbete med Familjen Helsingborg och 
RF-SISU Skåne. (före detta Riksidrottsförbundet och SISUS-idrottsutbildarnas 
sammanslagna namn) 

 

HÖGANÄS SPORTCENTER 
Kommunens sportcenter ska ha ett väl utvecklat samarbete med föreningar och skolor. 
Anläggningen erbjuder alla invånare och besökare en inbjudande miljö som främjar både 
motion och avkoppling.  Besökare möts av personal som arbetar professionellt med 
bemötande och service i en verksamhet där arbetet vilar på gediget säkerhets- och 
miljötänkande. 

  
Vi vill…  

 erbjuda besökarna på Höganäs Sportcenter en positiv upplevelse under trygga och 
trivsamma former 

 erbjuda ett varierat utbud av motionsformer samtidigt som verksamheten ska vara 
öppen och innovativ för att utveckla utbud och anläggning 

 

KONSTEN 
Konst i offentlig miljö förhöjer det gemensamma livsrummet, skapar identitet och 
attraktivitet. Tillgången till konst i den offentliga miljön i Höganäs är idag god, men kan 
förbättras.  
 
Bostadsbolag och privata fastighetsägare bör uppmuntras till förståelse för betydelsen av 
byggnads- och platsintegrerad konst. 
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Konstnärer inom alla konstområden, är en tillgång för hela kommunen. Att uppmärksamma 
konstnärernas situation, roll och möjligheter är en strategisk fråga för Höganäs. Höganäs ska 
stärka sin position som konstkommun genom att vara spetsig, modig och i framkant. Nya 
metoder ska prövas som utmanar och sätter konsten i fokus. 
 
Vi vill…  

 verka för mer konst i offentliga miljöer 
 

KULTUR 
I Höganäs kommun ska kulturen ha en given plats och både vara en möjlighet och en tillgång 
för varje invånare och för samhället i sin helhet. Kultur ska vara en självklar del i barns och 
ungdomars uppväxt och en grund för framtidstro och ett gott liv.  
 
Ett mångfacetterat och dynamiskt kulturliv ger kommunens invånare och besökare kunskap, 
kraft och energi som främjar både nytänkande och demokrati, utveckling och tillväxt. För att 
människan ska kunna förstå, hantera och vidareutveckla sin tillvaro krävs därför tillgång till 
kulturella uttryck. 
 
I Höganäs kommun ska det finnas spännande kultur som håller hög kvalitet men även 
tillgänglig vardagskultur. 
 
Kulturens roll som motor för upplevelsesnäringen och i regional utveckling är 
väldokumenterad och på senare år har satsningar på kulturella och kreativa näringar fått allt 
större uppmärksamhet. En kommun med ett aktivt kulturliv är attraktiv ur många aspekter – 
för invånarnas livskvalitet och identitet, för besöksnäringen och för inflyttning. 
 
Vi vill…  

 stärka kulturens ställning och roll i den kommunala planeringen samt förbättra 
marknadsföringen av kulturutbudet och göra en medveten satsning på 
upplevelsesnäring 

 

KULTURSKOLA 
Kulturskolan är en frivillig verksamhet för barn och ungdomar som vill utveckla sin kreativitet 
inom olika ämnesområden som till exempel musik, sång, dans, teater, eller musikal. 
Kulturskolans utbud är en blandning av tradition och förnyelse inom de estetiska 
uttryckssätten. Det förändras och aktualiseras hela tiden utifrån de önskemål som kommer 
fram i dialogen med deltagarna. 

 
Vi vill…  

 att alla barn och unga ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas genom 
kulturutövande i en verksamhet med hög kvalitet och tillgänglighet 

 erbjuda en mångfald av ämnen och att det ska finnas förutsättningar inom respektive 
ämne att arbeta med fördjupning 
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LOKALER FÖR IDROTT OCH SPORT 
 
Höganäs kommun har som målsättning att erbjuda föreningslivet en hög grad ändamålsenliga 
lokaler, god service och tillgänglighet för olika intressen samt möjligheter till delaktighet i den 
långsiktiga planeringen. 

 
Tillgång och närhet till kommunens anläggningar är av central betydelse för idrottsrörelsens 
möjligheter att bedriva verksamhet. Anläggningarna är också viktiga mötesplatser för 
kommunens invånare. Olika behov och intressen ställer stora krav på kvalitet, drift och 
tillgänglighet. 
 
Vi vill…  

 underlätta kontakten mellan idrottsföreningarna och Höganäs kommun och skapa 
förutsättningar för delaktighet i planeringen av kommunens idrottsanläggningar 

 utveckla och ge bra förutsättningar för bokningsmöjligheter av våra lokaler 

 

LOKALER FÖR KULTUR 
Möjligheter att bedriva en bra biblioteksverksamhet på Köpmansgatan är begränsade i 
befintliga lokaler är begränsade. Fram till 2020 kan huvudbibliotekets nuvarande lokaler 
tillgodose invånarnas behov. Därefter blir det svårt att nå verksamhetens mål eller att 
utvecklas på det sätt som skapar attraktivitet för våra invånare. 
 
Vi vill… 

 planera för ett kulturhus som möter samtiden och framtidens behov  
 

SOCIAL HÅLLBARHET 
Satsningar på kultur- och fritidsverksamhet kan ses som sociala investeringar med syfte att 
höja invånarnas livskvalitet och öka social hållbarhet. Kultur- och fritidsverksamheter skapar 
aktivitet, stimulerar kreativitet och erbjuder meningsfulla sammanhang där människor kan 
använda och utveckla sin inneboende potential. Kultur- och fritidsutbudet i Höganäs 
kommun håller hög kvalitet och bredd och engagerar många kommuninvånare. Samtidigt ser 
vi att kommunens socioekonomiskt svaga grupper är underrepresenterade i det lokala kultur- 
och fritidslivet.  
 
Vi vill…  
 

 väcka och stimulera intresse för kultur- och fritidsaktiviteter i kommunens 
socioekonomiskt svaga grupper och genom olika åtgärder sänka trösklarna för 
deltagande 

 

TILLGÄNGLIGHET 
Tillgång och närhet till olika anläggningar för kultur, skapande, fysisk aktivitet, friluftsliv, bad, 
bredd- och motionsidrott är av avgörande betydelse för användningsgraden. I Höganäs finns 
ett flertal stora anläggningar samt många mindre gymnastiksalar och bollplaner som ägs av 
kommunen. 
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Vi vill…  

 verka för att våra lokaler och anläggningar tillika våra aktiviteter är tillgängliga för våra 
invånare oavsett särskilda behov 

 

UNGDOMSINFLYTANDE 
I Höganäs kommun ser vi barn och unga som en resurs, och insatserna vi gör som en 
investering för framtiden. Kommunens ungdomsverksamhet ska möta ungdomar där de 
befinner sig, bjuda in dem, anstränga sig för att möta deras behov samt etablera forum för 
ungdomars inflytande och engagemang. 
 
Vi vill…  

 ge barn och ungdomar förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa, genom riktade 
insatser 

 ge barn och ungdomar möjlighet att vara en del av den demokratiska processen 
genom olika påverkansformer, i kommunens ärendegång och inför politiska beslut 
som rör ungdomar 
 

 

PROGRAMMETS KOPPLING TILL ANDRA STYRDOKUMENT 
Höganäs kommun har ett flertal styrdokument som ska genomsyra organisationens 
verksamhet. Dessa styrdokument hör ihop och tangerar varandra. Ambitionen är att 
styrdokumenten ska verka i samma riktning. Trots goda ambitioner är det ändå oundvikligt 
att intressen ibland står mot varandra. 
 
Vid framtagandet av det kultur- och fritidspolitiska programmet har programmets intentioner 
stämts av med kommunens andra styrdokument. Inga större målkonflikter har identifierats, 
men självklart finns det nyansskillnader beroende på vilket område som de olika 
styrdokumenten berör. 
 
 
Relaterade och inspirerande dokument 
Att fånga platsens själ, handbok om cultural planning, SKL (Sveriges kommuner och landsting), 
2011 
Barnkonventionen 
Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället, SOU 2018:57 
Bibliotekslag, SFS nr: 2013:801 
En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna, Prop. 2017/18:164  
Ett levande och gemensamt kulturarv, 2017 
Familjen Helsingborgs Utvecklingsplan 2020-2023 
Höganäs kommun 2030 Sammanställning av analys och framtidsseminarium 
Höganäs kommuns Biblioteksplan 2017 
Höganäs kommuns Folkhälsoprogram 2019-2023 
Höganäs kommuns handlingsprogram 2019-2022 
Idrott hela livet, strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete Riksidrottsförbundet, 2016 
Konstnär, oavsett villkor? SOU 2018:23 
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Kultur i hela landet, Skr. 2017/18:264 
Kulturella och kreativa näringar, KKN, handlingsplan 2020 
Kulturmiljölagen, Riksantikvarieämbetet, 2017 
Mer film till fler, 2017  
Museilag, SFS nr: 2017:563 2017 
Regional utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030, remissversion (15 oktober-15 mars 2020) 
Vision för kulturmiljöarbete 2030, Riksantikvarieämbetet, 2016 
Översiktsplan för Höganäs kommun, 2019 

 


