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Inledning  
 
Kultur handlar om kommunikation, perspektiv, reflektion, kunskap, upplevelser, yttrandefrihet 
och konstnärligt skapande. Kultur är en mänsklig livsbetingelse med starkt egenvärde och ska 
inte endast motiveras med samhälleliga nyttoaspekter. Med det sagt vet vi att kultur kan främja 
tillväxt, utveckling, demokrati och göra människor friskare. Det är naturligtvis eftersträvansvärt 
så länge det inte leder till kompromisser av kulturens kvalité och integritet. Kulturen ska 
utvecklas på egna villkor vilket blir den grundläggande framgångsfaktorn för kulturens bidrag 
till att öka kommunens (och regionens) attraktivitet och välbefinnande. Regelbundna 
kulturarrangemang, tillgängliga kulturarv, kulturella utbildningar, kulturella mötesplatser och ett 
engagerat civilsamhälle är med och lägger grunden för ett vitalt Laholm.  
 
Laholms kulturplan ska respektera kulturens egenvärde och främja ett aktivt och mångfacetterat 
kulturliv för alla människor i alla åldrar. I förlängningen kommer det att stärka Laholms 
identitet, attraktions- och utvecklingskraft och bidra till kommunens övergripande vision: ”I 
Laholm vill vi bli fler, bättre och starkare. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar 
utveckling”. 
 
Laholms kulturplan är till stor del grundad i samtal med kommunens invånare, politiker, 
kulturorganisationer, föreningar och yrkesverksamma kulturskapare. Den 28 januari 2016 bjöd 
Region Halland och kommunerna in allmänheten till Kulturdialog på Laholms teater med 
huvudtemat ”Hur vill du att kulturlivet ska utvecklas i din kommun och i Halland?”.  Och den 22 
juni 2016 förde Laholms kulturenhet samtal med representanter från kommunens politiska 
partier. De tankar, idéer och konkreta förslag som utkristalliserades under träffarna har tillfört ett 
betydande kunskapsunderlag för kulturplanen. 
 
Laholms kulturplan omfattar åren 2017–2020 men är naturligtvis ett levande dokument som 
kommer att kompletteras och utvecklas vid behov. Det är viktigt att poängtera att planen endast 
beskriver VAD som ska göras inom kultur, inte HUR arbetet ska genomföras och inte hur andra 
enheter och/eller organisationer ska medverka. Kulturplanen interagerar dock med Laholms 
biblioteksplan, som är ett separat dokument.   
 
Kulturplanen definierar epitetet “professionell” i enlighet med Region Hallands definition: 
“Professionell är den kulturskapare eller upphovsperson som har sitt konstnärskap som yrke och 
som har dokumenterad utbildning, dokumenterad erfarenhet eller bådadera, inom sin konstart. 
En professionell kulturskapare kan verka inom en kulturinstitution eller i egen verksamhet.” 
 
Laholms kulturplan omfattar i princip alla kommunala nämnder, enheter och bolag, men särskilt 
följande verksamheter: 
 

•   Teckningsmuseet 
•   Konstgalleriet 
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•   Kulturskolan 
•   Laholms teater 
•   Kulturmiljön 
•   Kulturarvet 
•   Kulturstödet 
•   Den offentliga konsten 
•   Tillfälliga kulturarrangemang med kommunen som arrangör/medarrangör på olika 

platser/scener runt om i kommunen. 

Övergripande  målsättning  
 
Genom ett aktivt, progressivt och mångfacetterat kulturliv – för alla människor i alla åldrar – ska 
Laholm bli en av Sveriges ledande kulturkommuner.  

Ansvarig  nämnd  
 
Ansvarig nämnd är Kultur- och utvecklingsnämnden i Laholms kommun.  

Kulturpolitiska  utgångspunkter  
 
Laholms kulturplan är skapad utifrån kommunens unika behov och förutsättningar. 
 
Laholms kommuns inriktningsmål 2016–2018 är också av betydelse för kulturplanen:  
 
Barn och unga 
 

•   Laholm ska bli en av Sveriges bästa kommuner för barn och unga att växa upp i och 
leva i. Vi ska ge förutsättningar för en sund livsstil, en varierande och stimulerande 
fritid samt ett rikt föreningsliv. 

•   Barn och unga ska ges förutsättningar för en bra start i livet med tidiga insatser och 
stöd till föräldrar utifrån individuella behov. 

•   Barnens bästa ska genomsyra all planering. 
 
Hållbar tillväxt 
 

•   I Laholm ska kulturen och fritiden vara en drivkraft för tillväxt, demokrati och 
samhällsutveckling. Vi ska stimulera invånarnas möjligheter att påverka, vara 
delaktiga och ta ansvar för kommunens utveckling. 

•   Laholm ska ha en samhällsbyggnad som bygger på hållbar tillväxt, för en levande 
landsbygd, en stadskärna för boende, handel och mötesplatser samt en utveckling av 
kustområdet. Vi ska erbjuda attraktiva och differentierade boendeformer och 
inbjudande offentliga miljöer. 
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•   Laholm ska vara en välkomnande kommun som aktivt arbetar med integration. 
•   Vi ska arbeta för att minska invånarnas, näringslivets och den kommunala 

verksamhetens miljöpåverkan för ett hållbart samhälle. 
 
Utbildning, näringsliv och företagsamhet 
 

•   I Laholms kommun ska vi erbjuda förskola och skolor med hög kvalitet som ger goda 
kunskaper och möjligheter för fortsatt utveckling. 

•   I Laholm ska det finnas attraktiva gymnasie- och vuxenutbildningar som leder till 
jobb eller fortsatt utbildning. 

•   Laholms kommun ska främja näringslivsutvecklingen för fler och växande företag. Vi 
ska stimulera nya etableringar inom handels- och tjänstesektorn samt besöksnäringen. 

•   Entreprenörskap, kunskap och företagande ska främjas i samverkan mellan 
kommunen och näringslivet. 

 
Trygg välfärd 
 

•   Vi ska, i samverkan med andra, arbeta för att vara en kommun som ger invånarna 
goda förutsättningar för hälsa, trygghet och säkerhet. 

•   Vi ska främja och stärka den enskildes möjligheter och förmåga att leva ett 
självständigt liv genom medskapande och valmöjlighet samt med en utveckling av 
välfärdsteknologi. 

Kultur  för  alla  –  social  hållbarhet  
 
Kultur bidrar till delaktighet och inkludering, till god och jämlik hälsa, till livskvalité och till ett 
öppet och demokratiskt samhälle. I Laholms kommun ska alla människor ha lika rättigheter och 
möjligheter till att skapa och uppleva kultur – oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet, 
socioekonomiska villkor, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
funktionsnedsättning eller ålder. Varje människa är dock unik och komplex – ingen ska 
reduceras till enbart ursprung, kön, ålder etcetera.  

Integration  
 
En betydande procentandel av Laholms kommuns invånare är utrikesfödda, varav en del är 
nyanlända flyktingar. Det är en mångfald av människor med olika etniska, kulturella och 
religiösa bakgrunder. Det lokala kulturlivet – och dess offentliga mötesplatser – spelar en viktig 
roll i arbetet med att överbrygga sociala avstånd mellan människor. Vi ska vara öppna för 
impulser och nya idéer som kan främja interkulturell utveckling. Integration i Laholm är allas 
ansvar och ska kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans, samt lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter. Kulturenheten svarar bland annat för den välkomstceremoni som 
kommunfullmäktige anordnar på Sveriges nationaldag för nya svenska medborgare bosatta i 
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kommunen. 
 
Målsättning: 
 

•   främja kultur och kulturella mötesplatser för att överbrygga sociala avstånd mellan 
människor 

•   vara öppna för impulser och nya idéer för att främja interkulturell utveckling 
•   främja språkutveckling 

Funktionsnedsatta  
 
Nedsatt funktionsförmåga ska inte vara ett hinder för att kunna delta i det lokala kulturlivet. För 
att skapa tillgänglighet på lika villkor krävs insatser när det gäller såväl kulturlivets lokaler som 
dess information och verksamhet.  

 
Målsättning:   

 
•   främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 
•   främja dialog och samarbeten med lokala handikapporganisationer  

Barn  och  unga  
 
Laholms kommun ska erbjuda ett kvalitativt och omväxlande kulturutbud för barn och unga. 
Biblioteken, Teckningsmuseet och Kulturskolan är viktiga aktörer i arbetet med att stärka alla 
barns och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur. En viktig del i arbetet är att främja 
dialog och samverkan med barn och unga. 
 
Kulturskolan i Laholm är öppen för elever från förskoleklass till och med gymnasiet. Det är en 
plats där barn och unga kan utveckla och stimulera sitt skapande och inspireras till ett eget och 
aktivt kulturengagemang. Kulturskolan erbjuder kurser inom dans, teater, bild, media och musik. 
Kulturskolans lärare är även ansvariga för Osbecksgymnasiets musikprofil. 
 
På kommunens bibliotek finns böcker för alla åldrar och Stadsbiblioteket har en unik 
barnavdelning med konstprofil. På Stadsbiblioteket finns även ”Äppelhyllan” som tillhandahåller 
böcker för – och om – barn med funktionshinder. Biblioteken sysslar även med läs- och 
språkfrämjande åtgärder och anordnar med jämna mellanrum barnteater, babybokprat och 
sagostunder. 
 
På Teckningsmuseet i Laholm ska barn och ungdomar få möjligheten att hitta en kreativ frizon. 
Museet lägger stor vikt vid barns och ungdomars egna skapande och erbjuder bland annat 
pedagogiska program för skolan. En trappa ner i museet finns en öppen tecknarateljé med 
konstnärsmaterial för stora och små.  
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Målsättning: 
 

•   stärka alla barns och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur 
•   främja barns och ungas språkutveckling 
•   stärka små barns språkutveckling 
•   inspirera barn och unga till ett eget och aktivt kulturengagemang 
•   främja dialog och samverkan med barn och unga  
•   främja dialog och samverkan med skolor, förskolor, fritids och fritidsgårdar 

Äldre  
 
Laholm har en betydande andel medborgare i åldern 65+. Över riksgenomsnittet. Många äldre 
har svårt att ta del av kulturlivet på grund av ohälsa. Modern forskning har visat att 
kulturupplevelser kan förbättra allmänhälsan och lindra demens och andra neurodegenerativa  
sjukdomar. Ett utvecklat samarbete med äldreomsorgen och olika vårdinrättningar är av stor vikt.  
 
Utöver detta har ett regionalt avtal avseende ”kultur för äldre” tecknats mellan Region Halland 
och kommunernas kultur- och socialchefer. Här belyses långsiktig samverkan, ökad 
tillgänglighet, hög kvalité och att ge målgruppen möjlighet att påverka utbudet.    
 
Målsättning: 
 

•   fortsätta att utveckla samarbetet med äldreomsorgen och se över möjligheterna att 
göra kulturlivet än mer tillgängligt för kommunens äldre    

•   främja dialog och samverkan med målgruppen  
•   främja samarbete och dialog med olika vårdinrättningar och äldreboenden 

Ansvarsområden  och  arenor  

Teckningsmuseet  
 
Vid Hästtorget i centrala Laholm ligger Teckningsmuseet, Nordens enda museum för 
teckningskonst. Museets ambition är att lyfta fram teckningen som konstart och vara ett forum 
för såväl nya strömningar som historiska återblickar. Här visas tillfälliga utställningar med 
nordiska och internationella konstnärer, samt verk ur den egna samlingen. Stiftelsen 
Teckningsmuseet i Laholm, som är fristående från kommunen, ansvarar för museets samling. 
Det är även stiftelsen som äger samlingen. Delar ur samlingen presenteras kontinuerligt, och då 
ämnet tillåter i anslutning till aktuella utställningar. Den publika verksamheten bjuder även på 
workshopar, föredrag, konserter och pedagogisk verksamhet för skolan. Teckningsmuseet ska 
också vara en regional arena för kulturverksamhet.  
 
Målsättning: 
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•   lyfta fram teckningen som konstart och vara ett forum för såväl nya strömningar som 

historiska återblickar 
•   visa unika utställningar producerade exklusivt av och för museet  
•   genom skiftande utställningar eller programpunkter tillgängliggöra den omfattande 

samlingen som består av över 20 000 teckningar (samlingen ägs av Stiftelsen 
Teckningsmuseet i Laholm) 

•   arbeta för att ge barn och unga möjligheten att själva skapa, berätta och utveckla sin 
kreativitet i museets pedagogiska program, eller på egen hand med vägledande 
material i den öppna ateljén 

•   erbjuda pedagogiska program till skolklasser eller andra grupper som anpassas efter 
målgrupp och ålder 

•   att vara en regional arena för kulturverksamhet 
•   se över möjligheterna för utökat internationellt samarbete 

Kulturskolan  
 
Kulturskolan startade som en kommunal musikskola 1975. Efter att ämnena utvecklats under 90-
talet ändrades namnet, 1998, till Kulturskolan i Laholm. Kulturskolan är en frivillig verksamhet 
som erbjuder undervisning för barn och unga, oavsett bakgrund, i följande konstnärliga ämnen: 
animation, balett, bild och form, digital musik, film och tv, modern dans, musik och sång, 
serieteckning och teater. Undervisningen sker utifrån varje elevs behov och förutsättningar och 
Kulturskolans ambition är att alla som vill erbjuds en plats. Med stort engagemang och 
elevinflytande utvecklar Kulturskolan flexibla undervisningsformer och tar gärna del av nya 
uttrycksområden som möter dagens förutsättningar och framtidens behov. Kulturskolan är en del 
av Campus Laholm med dans, media och musik redan på plats. Från och med höstterminen 2017 
ska bild och teater också ha sin hemmaplan på Campus Laholm. Kulturskolan har stor potential 
att utveckla och påverka kulturlivet i Laholm. 
 
Målsättning: 
 

•   ha ett brett och mångfaldigt kursutbud som utvecklas efter behov 
•   ha ambitionen att erbjuda plats på förstahandsvalet till alla som vill delta i 

Kulturskolans frivilliga verksamhet 
•   utöka antalet elever till minst 12% av Laholms barn och ungdomar 
•   erbjuda kulturaktiviteter till barn och ungdomar utanför nuvarande åldersgräns (0–6 

år och 19+) 
•   samarbeta med Osbecksgymnasiet och fortsätta att leverera och utveckla ett 

välgrundat estetiskt program samt estetiska kurser för gymnasieelever 
•   anordna konserter, föreställningar och utställningar i Laholms kommun 
•   ha en aktiv och levande närvaro på olika sociala medier 
•   fortsätta att utöka samarbetet med andra enheter i Laholms kommun 
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•   fortsätta att utöka samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 

Laholms  teater  
 
Laholms teater, byggd 1913, kan stoltsera med en av kommunens vackraste interiörer. Teatern 
ägs av kommunen och hyrs ut av Kulturenheten till interna och externa arrangemang. Teatern har 
stor potential som kulturell mötesplats med sina 230 sittplatser och professionella ljud- och 
ljusanläggning.   
 
Målsättning: 
 

•   främja arrangemang med professionella kulturskapare  
•   främja ett brett utbud av teater, konserter och föreläsningar för alla åldrar 
•   främja möjligheterna till ett utökat kulturutbud 
•   kontinuerligt se över skyltning i anslutning till byggnaden 

Konstgalleriet  

Stadshusgalleriet är ett kommunalt drivet konstgalleri med målsättningen att spegla 
professionellt sydsvenskt konstliv av i dag med inriktning på olika genrer, tekniker och 
uttrycksformer, traditionella så väl som nyskapande.  

Målsättning: 
 
•   erbjuda kvalitativa utställningar inom områdena konst och konsthantverk 
•   erbjuda ett varierat utställningsutbud avseende genrer, tekniker och uttrycksformer 
•   vara ett forum där professionella konstnärer möter en lokal publik 

Campus  Laholm  
 
I Laholm finns det stor potential att utveckla det lokala kulturlivet. Redan nu har kommunen ett 
rikt utbud av kulturella utbildningar, aktiviteter och upplevelser, men där finns – som alltid – 
potential att förnya och förbättra. Det nyinrättade Campus Laholm är viktig arena i 
sammanhanget. Redan nu har Kulturskolan flyttat dit, men här finns närmast gränslösa 
möjligheter till kulturell utveckling, inte minst genom diverse evenemang och mässor. Vi bör 
även se över möjligheterna att inrätta fler fasta kulturverksamheter på Campus Laholm.  
 
Målsättning: 
 

•   främja kulturella verksamheter, aktiviteter och evenemang på Campus Laholm 
•   se över möjligheterna att inrätta fler fasta kulturverksamheter på Campus Laholm  



  

  

10  (14)  

Kulturstödet  
 
I Laholms kommun finns ett stort antal föreningar och privata entreprenörer inom kulturområdet.  
De svarar för en stor del av det mycket varierande kulturella utbud som årligen erbjuds runt om i 
kommunen. För de skilda arrangörsgrupperna finns olika former av kulturstöd. De ideella 
kulturföreningarna omfattas av Laholms kommuns reglemente för bidragsgivning till 
föreningslivet innefattande lokalbidrag, aktivitetsbidrag, ledarutbildningsbidrag, sk övrigt bidrag 
samt bidrag till kulturarrangemang. Föreningslivet har även en lägre taxa vid förhyrning av 
kommunala lokaler, till exempel Laholms teater. De privata kulturentreprenörerna står årligen 
bakom ett antal arrangemang av hög konstnärlig kvalitet. Anordnandet av denna typ av 
”smalare” kulturarrangemang är oftast förenat med ett ekonomiskt risktagande. För att minska 
risken för en betydande ekonomisk förlust kan de privata kulturentreprenörerna ansöka hos 
kultur- och utvecklingsnämnden om en förlusttäckningsgaranti avseende uteblivna biljettintäkter. 
Studieförbund verksamma i Laholms kommun erhåller ett årligt verksamhetsstöd baserat på 
genomförda studietimmar. 
 
Målsättning: 
 

•   ständigt utveckla och anpassa det kommunala kulturstödet för att stimulera till en 
ökad och mer mångfacetterad kulturverksamhet runt om i kommunen 

Kulturarvet  
 
Laholms kommun är en gammal kulturbygd rik på så väl materiella som immateriella 
historiska lämningar. Den internationellt ryktbara bronsåldersgraven Lugnarohögen är ett 
uppskattat besöksmål av allt från lokala skolklasser till långväga turister. Kommunen äger 
Lugnarohögen sedan 1 september 2016. Anläggningen är i skrivande stund stängd på grund av 
renovering. Efter ett omfattande renoveringsarbete och med hjälp av modern utställningsteknik 
ska Laholms allra tidigaste historia speglas. Bronsåldersgraven ska göras tillgänglig för olika 
grupper av besökare. Ett pedagogiskt material anpassat för skolklasser ska tas fram. 
 
Laholms kulturella arv från den tid då krukmakerierna var en av de dominerande näringarna i 
staden, speglas i Laholms keramikmuseum som visar keramik tillverkad på orten under förra 
seklet. En av de gamla verkstäderna – Gamla krukmakeriet – finns även bevarad och i 
kommunens ägo. Kulturenheten har ett ständigt pågående samarbete med regionens 
slöjdkonsulenter för att bevara, förmedla och förnya kunskaper på slöjdområdet och då främst 
inom området bindslöjd (även kallat ”binge”) som är en unik del av Laholms kommuns 
kulturarv. Kommunens hembygdsföreningar är ett viktigt nav i bevarandet av det lokala 
kulturarvet, främst genom sina samlingar av föremål från flydda tider. Föreningen Gamla 
Laholm bidrar genom sitt fotoarkiv och dokumentation kring detta till att kunskapen om staden 
och dess invånare förs vidare. 
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Målsättning: 
 

•   fortsätta arbetet med att marknadsföra och tillgängliggöra Lugnarohögen 
•   fortsätta arbetet med att marknadsföra och tillgängliggöra laholmskeramiken 
•   främja dialog och samarbeten med regionens slöjdkonsulenter för att bevara, 

förmedla och förnya kunskaper på slöjdområdet (främst bindslöjd) 
•   främja dialog och samarbeten med regionala verksamheter och organisationer, 

kulturföreningar, skolor, kulturentreprenörer och näringsidkare för att bevara och 
levandegöra Laholms kommuns kulturarv 

•   se över möjligheten att spegla framförallt binget i ett internationellt perspektiv 

Kulturmiljön  
 
Laholm är Hallands äldsta stad med anor från tidig medeltid, men det levde folk i området långt 
innan dess. Det vittnar inte minst den mycket rika förekomsten av fornlämningar om. I Laholms 
kommun finns åtta statliga byggnadsminnen, främst på landsbygden, och ett kulturreservat, 
vilket vittnar om en mycket välbevarad kulturmiljö. Det är kultur- och utvecklingsnämndens 
uppgift att verka för att även framledes bevara estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer. Det är därför viktigt att dialogen med till exempel samhällsbyggnadskontoret hålls 
levande och de kulturhistoriska och estetiska aspekterna kommer med på ett tidigt skede i olika 
planarbeten. Den viktigaste faktorn för ett lyckat kulturmiljöarbete är dock att få människorna 
som bor och verkar på orten att känna stolthet för sin bygd och förstå sin roll i ett historiskt 
sammanhang. Här har kommunen tillsammans med skolan och hembygdsrörelsen en viktig 
pedagogisk roll att fylla. 
 
Målsättning: 
 

•   främja dialog och samarbeten med myndigheter, organisationer, föreningar, skolor 
och privata fastighetsägare för att lyfta kommunens kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer  

•   verka för att bevara och levandegöra estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer 

•   verka för utökad dialog med samhällsbyggnadskontoret och planeringskontoret 

Den  offentliga  konsten  
 
Laholm kallas ibland för "den lilla staden med de stora konstverken". På gator och torg runt om i 
kommunen återfinns inte mindre än trettioåtta offentliga konstverk, varav kommunen är ägare till 
tjugofem. Grunden till samlingen lades av Laholms legendariske borgmästare, Axel Malmquist, 
som köpte in totalt sexton skulpturer med hjälp av överskottet från de årliga 
teateruppsättningarna "Lagaholmsspelen" (1933-68).  
 



  

  

12  (14)  

Sedan flera år pågår ett omfattande renoveringsarbete med den platsspecifika konsten, varvid 
man så långt det är möjligt följer en framtagen bevarande- och skötselplan. Kultursekreteraren 
bistår även den privata sektorn med rådgivning i frågor rörande offentlig konst. Laholms 
kommuns målmedvetna arbete med underhåll av den offentliga konsten har på senare tid 
uppmärksammats nationellt. Förutom den platsspecifika konsten finns en så kallad 
löskonstsamling med verk för placering i kommunala lokaler. Kommunen tillämpar den så 
kallade procentregeln för konstnärlig gestaltning vid om- och nybyggnad av kommunala lokaler. 
Arbetet med konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader görs i enlighet med LOU (Lagen 
om offentlig upphandling) och följer framtagen arbetsordning för samverkan med berörda. 
 
Målsättning: 
       

•   profilera Laholm kring den offentliga konsten och förstärka konceptet ”den lilla 
staden med de stora konstverken” 

•   arbeta för att utöka antalet offentliga konstverk vart femte år 
•   fullfölja den framtagna bevarande- och skötselplanen för den platsspecifika konsten 
•   bistå den privata sektorn med rådgivning i frågor rörande offentlig konst 
•   bistå allmänheten med information om den offentliga konsten 
•   utforma detaljerade riktlinjer för konstnärliga gestaltningar enligt den så kallade 

procentregeln 
•   konsekvent tillämpa procentregeln för konstnärlig gestaltning vid om- och nybyggnad 

av kommunala lokaler  
•   verka för att samlingen med offentlig konst utvecklas och utökas med verk 

representerande nya genrer, till exempel ljud- respektive ljuskonst, land-art etcetera 
•   verka för att samtliga tätorter i kommunen förses med offentlig konst 
•   verka för att nya bostadsområden förses med offentlig konst 

Digitalisering  
 
Digitaliseringen påverkar allt mer hur kultur konsumeras och produceras. Rätt hanterat kan 
digitalisering befrämja kommunikation och samarbeten med omvärlden, bland annat genom att 
tillgängliggöra konstsamlingar och arkiv för allmänheten. På så vis bidrar digitaliseringen till att 
ge fler människor möjligheten att uppleva kultur. En given förutsättning är att befolkningens 
digitala kompetens stärks och här kan kommunens bibliotek vara behjälpliga.  
 
Målsättning: 
 

•   främja arbetet med digitalisering 
•   se över möjligheterna för utökad digitalisering av konstsamlingar, arkiv etcetera 
•   främja arbetet med att stärka den digitala kompetensen hos kommunens medborgare 
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Internationalisering  
 
I en allt mer globaliserad värld är det viktig att vara öppen för samarbete och utbyte med andra 
nationer. Internationalisering är viktigt ur flera aspekter. En ökad satsning på internationella 
kulturutbyten och evenemang kan bidra till såväl kommunal som regional utveckling och 
tillväxt. Inte minst kan det främja demokratiska processer och öka förståelsen för människors 
likheter/olikheter. Goda internationella förbindelser inom utbildning och kultur gör dessutom 
kommunen/regionen attraktiv för inflyttning både nationellt och internationellt. 
Kulturinstitutionen Art Inside Out, som drivs gemensamt av de halländska kommunerna och 
Region Halland, är en viktig aktör i sammanhanget. 
 
Målsättning: 

 
•   främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom utbildning och 

kultur 
•   se över möjligheterna för utökad internationalisering inom utbildning och kultur 

Övriga  kulturarrangemang  
 
Som tidigare nämnt så omfattar kulturplanen även alla tillfälliga kulturarrangemang som 
kommunen arrangerar/samarrangerar. Det kan handla om alltifrån teaterföreställningar i 
Stadsparken, konserter på Hästtorget eller filmvisningar i samarbete med biografen. Även här 
bör vi vara öppna för återkommande arrangemang, som exempelvis Kulturnatten, 
operafestivalen eller seminarier som anknyter till historiska händelser. Vi ska dock inte vara 
rädda för att lägga ner arrangemang som inte nått det specifika arrangemangets målsättning. 
 
Det pågår ett ständigt arbete med att främja och förbättra villkoren för ett vitalt och kvalitativt 
kulturliv. Några punkter är dock avgörande i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
 
Målsättning: 
 

•   främja och eftersöka spetskompetens inom film, litteratur, dans, musik, konst, teater, 
formgivning, design, arkitektur, kulturhistoria etcetera  

•   verka för utökad dialog med invånare, föreningar, organisationer, företagare och fria 
kulturutövare 

•   vara öppna för nya samarbeten och infallsvinklar för att utveckla kulturutbudet och 
skapa nya mötesplatser 

•   främja kulturella aktiviteter och arrangemang i hela kommunen 
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Uppföljning  
 
Kulturenheten följer årligen upp Laholms kulturplans övergripande mål och 
utvecklingsmöjligheter. Dessa ligger sedan till grund för dialoger på såväl kommunal som 
regional nivå.  

Uppföljning  av  överenskommelser  om  samverkan  
 
Kulturenheten och Region Halland följer gemensamt upp och utvärderar överenskommelser om 
samverkan. Kulturenheten redovisar årligen de insatser som gjorts för att genomföra 
överenskommelserna och analysera måluppfyllelsen mot Region Halland.   

 
 
 
 
 


