
Älmhults kommun 

Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden 

Kulturnämnd: 
Kultur- och 
fritidsnämnd Kvinnor: 2 Män: 5   

Kulturplan/ kulturstrategi: Förslag framtaget. Ska antas hösten -11. 

Kultur / musikskola: Ja. 390 elever vt 11. Musik (inklusive pop- och rock), dans, drama. 

Musikscen: Folkets Hus, Kunskapscentrum Carl von Linné 

Teaterscen: Folkets Hus, Kunskapscentrum Carl von Linné 

Dansscen: Folkets Hus, Kunskapscentrum Carl von Linné 

Repetitionslokaler: Folkets Hus, Tonhöjden (Kulturskolan) 

Studio:  

Fria teatergrupper   

Fria musikgrupper:  

Utställningslokaler:  Kulturhuset Blohmé 

Ateljeer/ kollektivverkstad:  

Bibliotek: Huvudbibliotek, 7 filialer 

Biograf: Digitaliseras under våren -11 

Muséer: Hembygdsmuesum i Råshult 

Kulturminnen:  

Arkiv: Kommunhuset 

Hembygdsgård: 6  

Länskulturinstitution:   

Folkhögskola:  

Estetisk utbildning: 
Gymnasieskolan, inriktningar media och estetik, bild och form, 
musik 

Arrangörer: Älmhults teaterförening, Folkets Hus, studieförbunden 
                              

Nulägesbeskrivning av den lokala kulturella infrastrukturen 

Internt handlar mycket i nuläget om utbildning och introduktion av den nya kultur- och 
fritidsnämnden, som utökats från fem till sju ledamöter. Ett förslag på kultur- och 
fritidspolitiskt program 2012-2015 är under framtagande och ska beslutas efter sommaren. 
Under året ska också en bidragsöversyn påbörjas, vilken även inkluderar kulturbidragen och 
bidragen till studieförbunden. Efter bland annat en remissrunda till föreningarna, ska de nya 
bidragsreglerna antas våren 2012 och träda i kraft 1 januari 2013. 
 
Kultur- och fritidsenhetens samordningsansvar för kulturen i skolan har delvis ändrat karaktär 
i och med möjligheten att söka Skapande Skola-bidrag från Kulturrådet.  I detta 
samordningsansvar ligger även samordning av skolbioarbetet, vilket fortlöper som tidigare 
med bland annat genomförandet av ”skolornas filmvecka”. 
 
Kulturskolan har idag närmare 400 elever och hundratalet i kö, vilket är en av de frågor som i 
nuläget diskuteras mest. Verksamheten är i stort behov av fler, funktionella lokaler, framför 
allt för pop- och rockverksamhet, för att kunna minska kön. 
 
Huvudbiblioteket genomgår ett förändringsarbete både vad gäller lokaler och verksamhet.  
Bland annat håller flera avdelningar på att förnyas.  
 



 
 
 
Samarbete med IKEA möjliggör fortsatta satsningar på barn- och familjeföreställningar, 
liksom föreläsningsserien Carpe Diem. Älmhults Teaterförening erhåller ett årligt bidrag från 
kommunen och arbetar aktivt bland annat med att förlägga teaterföreställningar i 
bygdegårdarna. 
 
I samarbete med studieförbunden genomförs bland annat lovaktiviteter för barn och 
ungdomar, kultur i vården (50-talet program per år) samt kulturcaféer. 
 
Sagobygdens berättarnät erhåller ett årligt arrangemangsbidrag och genomför varje sommar 
en serie med berättarprogram i olika kulturmiljöer. Bidrag ges också till bland annat 
Stenbrohults musikvecka. 
 
Utställningshallen finns i anslutning till biblioteket och sköts av Älmhults konstförening. Inom 
kommunen finns ett brett och intressant konstliv, vilket bland annat märks genom den 
konsthändelse på Yttre Vång som genomförs sedan fyra år tillbaks. 
 
Folkets Hus fungerar som samlingslokal, biograf, musik-, dans- och teaterscen och är 
därmed en av kommunens viktigaste kulturella mötesplatser. Direktsändningarna från bland 
annat Metropolitan är ett exempel på hur modern teknik skapar helt nya möjligheter. 

Kommunens egna prioriterade områden 

Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag att ta fram förslag på framtida utformning av och 
verksamhet inom det så kallade ”Kulturstråket”, vilket innefattar kulturhuset, biblioteket, 
Folkets Hus, Silverdalenområdet (med fritidsgård, skatepark och utescen) och Tonhöjden 
(Kulturskolan).  Utvecklingsarbetet innefattar såväl kommunala förvaltningar, som föreningar, 
stiftelser och studieförbund. Tanken med kulturstråket innefattar samverkan inom olika 
områden – verksamhet, marknadsföring, utformning osv.  Inriktningen ska vara 
generationsöverskridande, men ungdomars fritid kommer sannolikt att ägnas särskild 
betydelse, likaså den internationella prägeln. 
 
På arrangemangssidan har kulturaktiviteter kopplade till Millenniemålsarbetet prioritet 10/11. 
Till exempel har en filmfestival med åtta filmer kopplade till de åtta målen genomförts i 
samarbete med Bio Kontrast, Folkets Hus, Fairtrade, Kvinnojouren och SNF.  
 
På det övergripande planet pågår diskussioner kring det fortsatta arbetet med kulturella och 
kreativa näringar, där samarbetet med och stödet av Regionförbundet är av stor betydelse. 
 
Nämnas bör också det pågående arbetet med ansökan om världsarvsstatus för Linnés 
gärningar, med Linnés Råshult som en viktig del.  

Internationella kontakter 

Nordiskt vänortsutbyte med Time i Norge, Alleröd i Danmark och Lappträsk i Finland. Årliga, 
temainriktade träffar (till exempel hållbar utveckling 2010) som emellertid alltid innehåller 
kulturinslag.  Därutöver vänortsutbyte med Kursenai i Litauen, som oftast har en tydlig 
kulturinriktning, även om det är av olika karaktär. 
 
 
 
 
 
 
 


