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Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden 

Kommun 

Kulturnämnd: 

Nej, annat: 
Kommunstyrelsen 

Kvinnor: 
3 antal 

Män: 
8 antal 

 11 
sammanlagt  

Kulturplan/ kulturstrategi: Antagen i kommunfullmäktige 

Kultur / musikskola: Ja  antal platser , program: musik, bild, dans  avgift ? 

Musikscen:  
Samlingslokaler och 
kyrkor.  

Teaterscen: 
samlingslokaler   

Dansscen: samlingslokaler  

Repetitionslokaler: 
Samlingslokaler   

Studio: 1 för 
musikproduktion film, musik, annat 

Fria teatergrupper . 
Revyer 1-2 st. varierar    

Fria musikgrupper: Thor-
Leifs, 3 blåsorkestrar, 1 
stråkensemble, 1 
rockband  

Utställningslokaler: 
bibliotek och 
samlingslokaler   

Ateljeer/ kollektivverkstad: Studieförbund 

Bibliotek: 5 + en 
gymnasiefilial   

Biograf: 5 Digitaliserad:1 

Muséer: 2   

Kulturminnen: 
Byggnadsminnen: 3  

Arkiv: 1   
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Hembygdsgård: 5  

Länskulturinstitution: 0   

Folkhögskola: 0 ange inriktning 

Estetisk utbildning: 
Kulturskolan endast.   

Arrangörer:  
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Nulägesbeskrivning Uppvidinge kommun  

Nulägesbeskrivning av den lokala kulturella infrastrukturen 

1. Föreningsliv 

Det ideella föreningslivet är motorn i kulturlivet i Uppvidinge kommun och kommunens 

roll är i första hand att göra det möjligt för föreningarna att bedriva en aktiv verksamhet. 

Föreningarna har både en utövande verksamhet och en arrangerande verksamhet. 

Utövande förningar finns framförallt inom musik, dans, revysällskap, hembygd och foto. 

Arrangerande föreningar finns inom teater och musik.  Studieorganisationernas verksamhet 

för äldre har ett starkt kulturinslag. Förmedlare av kulturarv i form av slöjd och hantverk i 

traditionella former men även som nya former som exempelvis ”recycling”. 

2. Bibliotek  

Biblioteken är en viktig lokal kulturinstitution som har: 

 kulturuppgift som förmedlare av upplevelser, litteratur, vetande och information.   

 demokratiuppgift i samhället för att göra allt material tillgängligt för alla  

 mötesplatser för diskussion, föredrag, författarbesök, utställningar, musik samt 

sagoberättande, bokprat mm för de yngre barnen. 

 

3. Samlingslokaler 

Folkets hus, Föreningen Borgen och de  mindre samlingslokalerna på landsbygden bedriver 

en öppen verksamhet med uthyrning men har även egen programverksamhet.  

Kommunens egna prioriterade områden. Särskilda målgrupper, konst- eller 

kulturområden eller kultur inom andra förvaltningsområden. Det kan även vara 

samarbeten eller nätverk med olika aktörer.  
 

1. Barn och unga 

Kommunens kultur och fritidsverksamhet vänder sig i första hand till barn och 

unga. Biblioteken är alla integrerade folk- och skolbibliotek och bedriver en aktiv 

läsfrämjande verksamhet.  

Barnkulturgrupp samordnas av kultur och fritidskonsulenten i samverkan med 

kulturombud inom barnomsorg och grundskola samt kulturskola. Samarbetar med 

teaterföreningen och gymnasieskolan i specifika projekt. 

Hembygdsrörelsen är starkt förankrad i respektive bygd och har egna levande 

museer som används i utställningsverksamhet och i arrangemang för skolbarn. 

 

2. Bibliotek 

2011-03-14 

Kulturplan Kronoberg 2011  



 

     

 

 

Kommunledningsförvaltningen · Kultur och fritid 
360 70 Åseda, Besök: Box 59 Tfn: 0474-470 33 Fax: 0474-470 01 Mobil: 070-376 93 40  

annika.persson@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

Biblioteken är nära alla invånare i Uppvidinge kommun, vi har fem integrerade bibliotek väl 

spridda i tätorterna. Biblioteken har ett väl fungerande nätverk inom ramen för 

Länsbibliotek sydost tillsammans med Blekinge län och i samverkan med Kalmar län. 

Tekniskt samarbete är viktigt men även samverkan inom medieförsörjning, systemansvar, 

kompetensutveckling för ämnesansvariga och kommunikationsfrågor.  

 

3. Vård och omsorg 

Socialförvaltningen bedriver projekt om det ”sociala” innehållet inom vård/omsorg. 

Utbyte ang. kulturfrågorna med kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

4. Konstnärer/Entreprenörer 

Entreprenörer inom kultursektorn är företrädesvis arrangörer av kommersiella 

program/fester/festivaler ofta i samverkan med föreningslivet. De finns även inom 

PR-/it- branschen, design, författare och förlag samt ett fåtal inom hantverk och 

slöjd. Glaskonstnärer och bildkonstnärer. Samtliga har varit inbjudna att delta i 

näringslivsutvecklande och stödjande projekt bl.a. inom turismen. 

 

Organisationens verksamhet utifrån ett mångfaldsperspektiv/internationella 

kontakter. 

Integrationsverksamheten finns inom kultur- och fritidsavdelningen. Uppvidinge 

kommun tar emot ca 40 personer varje år med permanent uppehållstillstånd.  

Verksamheten är bl.a. uppbyggd så att bibliotek, föreningar och studie-

organisationer samt särskilt intresserade inom föreningarna kan vara aktiva i 

integrationsarbetet. Ambitionen är att i första hand integrera i befintlig verksamhet. 

Uppvidinge kommun har för närvarande inga internationella kontakter inom 

kulturområdet på ett strukturerat sätt. 

Utvecklingsfrågor inom ramen för regional kulturplan. 

1. Biblioteksverksamheten är basen för kulturverksamheten i småkommunerna.  

2. Barnkulturen  

3. Arrangörsföreningarna – stöd och kompetensutveckling 

4. Samverkan institutioner, volontärer och entreprenörer. 

5. Digitalisering – it av samlingslokaler för kultur och demokratiska möten. 

 

Om kommunen har en vilja att utveckla någon verksamhet till ett länsuppdrag 

Uppvidinge kommun deltar gärna med tid, kompetens och engagemang i olika 

utvecklingsprojekt men har för liten och sårbar organisation för att kunna ta 

projektledningen i olika utvecklingsarbeten. 

 

Annika Persson 
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