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Båstads kommuns vision:

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara
en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang.

Förebild
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv och hållbart 
entreprenörskap. Kommunen attraherar de människor som vill 
värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer.

Varumärket Båstad står djupt rotat i idrotten, upplevelsen och 
investeringsviljan. Genom att välkomna nya ideer, utveckling och 
nya människor skapas förutsättningar för den lilla kommunens 
framtid; för alla som vill något.

Attraktion
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser.
Självklart skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att sätta 
det hållbara livet i fokus.

I den attraktiva kommunen är människans lika värde och möjlighet 
att påverka grundläggande i utvecklingen. Båstads kommun 
är en kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och 
kompetenser; för företag och organisationer där innovationer lätt 
växer fram. Öppenhet, tillit och socialt kapital blir en självklar arena 
för alla.

Mod
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom vår 
snabbrörlighet har vi förmågan att anpassa oss till omgivningens 
krav.

Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod visar vägen 
och skapar en attraktiv förebild. Båstads kommun är en viktig part 
för att öka samarbeten med andra kommuner, regioner och länder, i 
syfte att  skapa goda förutsättningar för alla. 



Inledning

Kulturen är en viktig och naturlig del av samhällets utveckling och 
alla människors vardag. Beredningen för välfärd och kultur har på 
uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat grunden till detta program 
2014. Programmet har nu setts över och reviderats av en tillfällig 
beredning. Syftet med programmet är att presentera den politiska 
viljeinriktningen samt tydliggöra den långsiktiga inriktningen av 
kulturen i Båstads kommun. Detta görs genom ett antal programmål. 

Övergripande inriktning

Kulturverksamheten ska ge alla som lever och verkar i samt besöker 
kommunen tillgång till ett kulturliv med kvalitet, konstnärlig frihet och 
mångfald. Detta bidrar till god hälsa och livskvalitet för den enskilde, 
samt till kommunens attraktivitet som bostadsort och besöksmål.





Kulturprogrammet utgår från följande uppfattning om 
kultur:

• Kultur kommer från det latinska ordet Cultura = odla1.

• Kultur är att skapa, forma, förmedla, uppleva och ge möjlighet 
att uttrycka sig.

• Kultur kan stärka och utveckla demokratin.

• Kultur i samverkan mellan turism, näringsliv, ideella 
organisationer och föreningar ger en positiv samhällsutveckling.

• Kultur ger mening och sammanhang samt möjlighet till 
gemenskap, delaktighet och tolerans.

• Kultur förändras och är historia, nutid och framtid.

• Kultur kan stå för eftertanke och reflektion, men samtidigt vara 
utmanande.

• Kultur kan ske i traditionella former, men också utmana det 
invanda och det förväntade. 

¹ Cultura =odla, betyder också ”odling och bildning och i vidare betydelse mänsklig aktivitet, 
inklusive kulturarv”. Med kulturarv menar vi ”socialt överförda levnadsmönster mellan 
generationer, seder, språk, traditioner, religion, konstnärliga verk och historiska lämningar”.



Programmål

Kulturverksamheten i Båstads kommun inriktas mot att nå 
följande mål:

• Alla människor har lika rättigheter och möjligheter att 
uppleva och skapa kultur, med ett rikt och varierat utbud av 
kulturaktiviteter, inte minst för  barn, unga och äldre.

• Människors och föreningars vilja och lust till kulturupplevelser 
och eget skapande ses och uppmuntras.

• Kultur ingår i folkhälsoarbetet som en viktig del i den sociala 
samvaron och arbetet mot utanförskap. Forskning visar att 
kulturupplevelser stimulerar sinnena och ger goda effekter på 
hälsan.

• Det lokala kulturarvet vårdas och brukas samt är tillgängligt 
och synligt.

• Det lokala kulturarvet och kulturlivet är känt även utanför 
kommunen.

• Lokalt, traditionellt producerad mat och dryck lyfts fram.

• Ideella intresse- och kulturföreningar är viktiga för 
kulturarbetet och får ett aktivt stöd för sina insatser. Utan 
föreningarna överlever inte kulturen.

• Det finns offentliga mötesplatser för kulturella aktiviteter 
där människor kan mötas över språk-, generations- och 
kulturgränser samt delta i kulturlivet.



• Bibliotekens struktur, service och innehåll anpassas efter allas 
behov.  

• Kulturmiljöaspekter, konstnärlig kvalitet och estetiska värden 
är tongivande vid val av formgivning och material i den fysiska 
planeringen.

• Vid förnyelse, renovering och uppdatering av byggnader och 
offentlig miljö tas särskild hänsyn till Bjäres identitet och 
kulturarv.

• Kultur som en kreativ näring utvecklas i enlighet med 
handlingsplanen för att stärka kulturkreativa näringar i Skåne 
Nordväst¹. 

Planering, genomförande och uppföljning

Detta program ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga 
genomförandet av kulturverksamheten i Båstads kommun. Utifrån 
programmet har kommunstyrelsen och berörda nämnder ansvar för att 
beakta programmets innehåll vid upprättande av nämndsplaner som 
beskriver vad som ska göras. 

Förvaltningen hanterar hur verksamheten ska genomföras inom 
kommunens verksamhetsområden genom så kallade verksamhetsplaner. 

I samband med kommunens årsredovisning följs programmet upp. 
Kommunfullmäktige utvärderar programmet och beslutar när det ska 
revideras, dock senast 2025. 

1 Kulturkreativa Näringar (KKN) omfattar verksamheter inom flera olika branscher såsom 
arkitektur, form och design, film och foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, spel och   
media, måltid, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.



Länklista

Båstads kommun
Vångavägen 2
269 80 Båstad
0431-770 00

Mejl: bastads.kommun@bastad.se

Webb: www.bastad.se

Söktips via www.bastad.se: 

Kulturskola, kulturförening, kultur på Bjäre, kultur i 

vården etc.

Familjen Helsingborg 

www.familjenhelsingborg.se

Region Skåne - Regional kulturplan

www.skane.se


